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LD-puzzelactie
[HEERLEN - Ruim 2100 puzze-
'aars zonden de oplossing in van
Puzzel 15 van de grote Limburgs

agblad-puzzelactie. Dat bete-
kent Weer duizenden guldens
Jjieer voor de twee goede doelen,
et Franciscusoord in Valken-

en de Stichting Jo
jjansenprijs in Meerssen.
«andaag staat puzzel 17 in de
*rant. De oplossingen daarvan

uiterlijk donderdag 9 april
ln ons bezit zijn, wilt u meedingennaar een van de tien weekprijzen,
daaronder de prijs van duizend
9ulden en de hoofdprijs, na twin-
"9 puzzels, van vijfduizend gul-eten.

oplossingen van puzzel 16, uit
jte krant van zaterdag 14 maart,

nog worden ingestuurd
tot donderdag 2 april.

ZIE PAGINA 11

Zandvoortse eist van bank ’ 9 miljoen

Brand dolfinarium in
Stein krijgt nasleep

- De Zand-
Lu°rtse Isabel Slootmaker-Gonza-
H eist van de NMB-bank eenr»adevergoeding van bijna ne--5,,^ miljoen gulden. De bank zou

oorzaak van zijn dat Sloot-
een er een enorme bedrijfsschade
!**> nadat een brand in januari

1987 het dolfinarium in Stem ver-
woestte.
Het dolfinarium werd geëxploi-
teerd door de Zandvoortse en
haar vroegere echtgenoot John
Slootmaker. Ze hadden daartoe
de stichting Dolfinarium Stem
opgericht. Inmiddels heeft me-
vrouw Slootmaker het in de stich-
ting voor het zeggen. Slootmaker
is al jaren spoorloos.het weer

ÜgSELVALLIGrnj' een noordwestelijke stro-
bje,e wordt heldere en onsta-
j„ le lucht aangevoerd. Hier-
in. ofttstaan buien, waarvan
s„£e'e met hagel of natte
tUü^Uw- De middagtempera-
fran OPt °P tot ongeveer 6
v«ïi tn" De wind is mati£ tot
'ijk kracntiK uit noordweste-tjr*; «enting. In de loop vanmiddag neemt de buiigheid
dr' .ok de wind neemt af en
richt 1-1 naar een westelijke

"ting. Er komen ook steeds
(je

er opklaringen. De komen-«jacht zullen er plaatselijk
«Mbanken ontstaan. Omdat„J^nacht het kwik daalt tot

jj | beneden het vriespunt kan1 plaatselijk glad worden.

'fefr Verdere informatie be-
j. '«ende het weer in Limburg
"nt u bellen 06-91122346.

Ernstig tekort
De Zandvoortse verwijt de NMB,
die ook als verzekeringstussenper-
soon optrad, ernstig tekort te zijn
geschoten. Zo zou zijn nagelaten de
schade deugdelijk vast te stellenen
bij de verzekeraar te claimen. Ook
zijn de afgebrande opstallen vol-
gens advocaat mr M. Meijer 'voor
een appel en een ei verkocht.

De raadsman verwijt de bank ver-
der vertragingstaktieken. „Ze hul-
len zich gewoon in stilzwijgen."
Meijer is inmiddels een rechtszaak
begonnen.

De Slootmakers lieten hun zaken
via het Haarlemse NMB-kantoor lo-
pen. De NMB weigert ieder com-
mentaar.

Zie verder pagina 21

" 'Dolfirado Stem voor
appel en ei verkocht'

DSM verrast
bonden in

cao-overleg
HEERLEN - Tot verrassing van de
vakbonden heeft DSM-Limburg BVgisteren in belangrijke mate toege-geven in de tweede ronde van hetcao-overleg. De bonden zullen hetbereikte onderhandelingsresultaat
neutraal aan hun ledenvoorleggen.
In een 1-jarige cao biedt DSM eenloonsverhoging van 4,25 procent.
De bonden, die 4,5 tot 5 procent ei-
sen, vinden dat bod te laagvoor een
principe-akkoord. Verder biedt
DSM een verlaging van de ziekte-
kostenpremie.
Tevens wordt een studie naar de
toekomst van de vut en het pen-
sioen gestart, die eind dit jaar moet
zijn voltooid. Daarbij wordt onder
meer gekeken naar een flexibele
vut en naar gelijke behandeling van
mannen en vrouwen.
DSM stelt een halfmüjoen beschik-
baar voor kinderopvang en werk
voor minderheden. Een project
voor jongeren met een afgebroken
technische opleiding krijgt een mil-
joen.
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Kabinet beziet plan tot verplichte identificatie
Legitimatie ter discussie

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet gaat het besluit om te komen tot
een beperkte identificatieplicht opnieuw bezien. Dat zal ge-beuren nadat de Raad van State er advies over heeft uitge-
bracht. Premier Lubbers heeft dit gisteren na afloop van het
kabinetsberaad bekendgemaakt. »

De minister-president ontkende dat
meningsverschillen in de coalitie
over de identificatieplicht aanlei-
ding zijn voor het hernieuwde be-
raad. Zoals bekend wil de PvdA
vooral de identificatieplicht op het
werk verzachten.

Lubbers bestreed de opvatting dat

er een politiek conflict is over deze
kwestie. Hij noemde de vele vraag-
tekens en twijfels logisch omdat het
een zaak is die dicht bij de burger
staat. Overigens stelde de premier
dat er wat de identificatieplicht be-
treft geen sprake is van een ak-
koord tussen PvdA en CDA. Nie-
mand is aan het kabinetsbesluit
gebonden, zei hij.
De premier zei niet te weten wat het
PvdA-standpunt over de identifica-
tieplicht is. Volgens hem is er eerst
gesproken over een selectieve iden-
tificatieplicht, toen over een alge-
mene en daarna over meer druk op
de werkgever. Lubbers gaf te ken-
nen dat het wetsvoortel zowel maat-
regelen ten aanzien van de werkge-
ver als de werknemer bevat. Of de
PvdA-tvvhfels dan nog standhou-
den, ia) volgens Lubbers bij de
behand.i ing van het wetsvoorstel
in de TweedeKamer blijken.
In het hernieuwde kabinetsberaad
na het advies van de Raad van State
wil het kabinet in ieder geval alle
aspecten en gevoeligheden nog
eens doornemen, gaf Lubbers aan.
Bovendien wil men dan de resulta-
ten bezien van een gesprek tussen
kabinet en VNG, deVereniging van
Nederlandse Gemeenten.
Lubbers wees erop dat de VNG zelf
een identificatiekaart wil ontwikke-
len voor burgers, te gebruiken bij
handelingen in de gemeente.

Protest tegen luxueus theater

" De groep Verontruste Bur-
gers die zich het lot aantrekt
van de Maastrichtse dak- en
thuislozen, demonstreerde gis-
teravond met fakkels bij de
opening van het nieuwe thea-
ter aan het Vrijthof. De geno-
digden voor deze exclusieve
avond, met name de leden van
de gemeenteraad, kregen pam-
fletten overhandigd.
„Er is gezorgd voor een fraaionderdak voor cultureel Maas-
tricht dat vele miljoenen heeft
gekost en dat is op zich eenfe-licitatie waard," zegt woord-
voerder Eduard Disch, van
een groep van negentig inwo-
ners van Maastricht. „Maar
als burgers kun jehet niet ma-
ken medeburgers in kwetsbare
situaties aan hun lot over te

laten. Dat druist in tegen de
fundamentele mensenrechten."
Een groep van twintig zwer-
vers moest onlangs de nach-
topvang in Caberg verlaten,
omdat de hulpverlening gezien
de aanhoudende acties vanuit
de buurt het niet verantwoord
achtte het centrum open te
houden. „In september hoopt
de wethouder een definitief on-
derkomen te hebben gevonden.
Maar tot die tijd moeten de
daklozen maar zien waar ze
slapen," aldus Disch.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Zie verder pagina 1 9

" Modieuze ouverture
Theater Vrijthof

Simons stelt
plan uit

DEN HAAG - Er zullen op 1 janua-
ri 1993 geen voorzieningen uit het
ziekenfonds naar de awbz worden
overgebracht in het kader van de
stelselherziening gezondheidszorg
(het plan-Simons).

Dit blijkt uit een interview van
staatssecretaris Simons in de
Staatscourant. Op de vraag of er op
1 januari geen enkele verstrekking
naar de awbz gaat zegt Simons:
„Dat sluit ik inderdaad niet uit".
Tot nu ontkende de bewindsman al-
tijd dat er op 1 januari 1993 niets
zou gebeuren.

Het kabinet bespreekt inmiddels de
voorstellen van Simons over de
voortgang van zijn plan. In de
Staatscourant geeft de bewindsman
aan dat hij de stelselherziening niet
alleen wil zien als het overbrengen
van voorzieningen uit het zieken-
fonds naar de awbz. Er is veel meer
aan de hand.
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MARKT I - MAASTRICHT "LimburgsDagblad '"}
de duidelijkekrant

Nu twee wekmgratis^^^^^^ !
la, dieduidelijkekrant wil ik hebben! j^L 'Noteermij als abonnee. I p -"s*^^^
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D automatisch per maand ’ 27,45

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
O perkwartaal ’ 83,35
D per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proef) abonnement gehad
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: VEX. |
Limburgs Dagblad. 111 111 I |||||| 11 11 11 |
Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen |

ofbel gratis06^229911 ||| ]| |]( !

Onderzoek naar
houding musici

zondag

29 $
maart «*m ,<*.
gaat om "twee uur 's pHI v
nachts lifl "■»I I 'ilde klok één uur WSi^vooruit |f

m° [1

Dan gaanwe toch
samen naar deRAI

Dagelijks 1
di. 31 maart t/m vr. 3 april óók 19-22uur.

Toegangsprijs f 15-, savonds f 10-
Gratispendelbus: volg borden Q RAI.

Trein + Toegangbiljetten bijNS-StationsInfo: RAI Nieuwslijn 020- 50439 90.
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BEDRIJFSHO GE SCHOOL KATHOLIEKE l. i: F R.fi AN (

" Examen- OPEN DAG SPD DAGOPLEIDINGENDinsdag 31 maart van 18.00-20.00 uurgarantie ROERMOND EN TILBURG
HogeschoolKatholieke Leergangen. (PABO-Gebouw):

" mcl. MBA Tilburg: Prof.Gimbrerelaan 16-Roermond: Geuljansladn 16
opleiding Informatie en gratis prospectus

013-394333 (Brabant) of 077-520440 (Limburg)

k-~**§.Sfi mu3mH-ï.&k rjtMTÊsujzSß sMv/aSMj jshi'Ebl

■ -^tÉLTüS&£. SfjEff^L^^MMmMm

111 "II .. iPI 11! I f■nmim.ii.-i.irmrw //4-K£4i£Al£aWJ-l
S/j aankoop van een Nissan 100 NX keuze uit velgenset t.w.v. ’ 1.500,-

-of spoiler + radio-cassette t.w.v. ’ 1.500,--
Aanbieding geldigt/m 4 april

Uw Nissan Dealer

U Kerkrade Heerlen
Langheckweg 36-40 Hoek Schelsberg-Huisbergstraat
Ind.terr. Dentgenbach Tel.: 045-723500

| Tel.: 045-452570 D6,»

■■ (ADVERTENTIE)

M^^P^SH WEEKEND TOPPER

'/M Grote collectie
heren zomerjacks

W jU reeds vanaf 79,50
Hendriks heeft voor zijn klanten

■W > M 20-000 GRAÏIS entreekaartenJmW VOor de ,entebeurs in net MECC
■rr^ ,jM te Maastricht.

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER kfMÈkHENDRIKS c5SSm\TEXTIEL
ciciumscHGiwoTiwKwiujTmaLitftriuiZßi! lilHeerlen, Schelsberg 88. tel. 045-721124

Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656
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Weerzien
Na tien jaar zien wij Jac Bis-
schops, geboren in 1952 in Bo-
choltz, terug in de 'aandachtige
toonkamers' van Galerie Zabawa's
kunst-huis tegenover het Sittardse
stadspark - althans zijn werk. Het
weerzien is verrassend. De grijsto-
nen en de minimale figuratie -
want altijd al was de fundamenta-
list ook minimalist - van de schil-
derijen van weleer zijn eruit ver-
dwenen. Hele rechte hoeken
overheersen.

De kleurvelden hebben een be-
perkt gamma, waarin zachtgeel
overheerst, het tere groen van sui-
kerrietvelden, purper en lila. De
schilderijen, met een mat, bijna
doorschijnend oppervlak van dun-
ne lagen tempera - men mag ze
met de blote hand niet vastpakken
- worden afgewisseld door objec-
ten. Het hout in natuurlijke tinten
of zwart, het metaal bedekt metbladgoud, om het een suggestie
mee te geven van onschatbare ar-
cheologische waarde.

Men realiseert zich nu meer dan
vroeger de betekenis van het bio-
grafische gegeven, ook vermeld in
de catalogus die in Cairo ver-
scheen in het Engels, voorafge-

gaan door een tekst van de Neder-
landse ambassadeur in Egypte:
'Secondary School, Faculty of Ar-
chitecture. Voor: M.T.S. bouw-
kunde. Hier schildert een archi-
tect.

Men stelt ook vast dat er veel ge-
beurd is tussen 1982 en 1992, maar
dat de ambitie van de fundamen-
talist Jac Bisschops ongewijzigd
is. Wat men ziet zijn bouwkundige
vormen uit een wereld van pure
en archaïsche architectuur: Bis-

schops reisde vele malen naar
Egypte. Hij schilderde geen land-
schappen of bezienswaardighe-
den. Een deur of een doorgang is
zijn thema.

Hij had het overal ter wereld kun-
nen vinden, blijft hij volhouden,
maar het lijkt onweerlegbaar dat
er een echte woestijn voor nodig
was om het in zijn fundamentele
kracht tot gelding te brengen. Het
lijkt ook onweerlegbaar dat er
Arabisch licht voor nodig was, of-

schoon de galeriehouder in een
van de meditatieve gemoedstoe-
standen, waarin zijn huis in de
stoffering van Bisschops hem
makkelijk laat vervallen, volhoudt
dat een zomerochtend in zijn Sit-
tardse tuin dezelfde sfeer kan ade-
men van puurheid, licht en heiig-
heid.

" Tekening met bladgoud/pastel van Jac Bisschops, te zien in
galerie Zabawa.

pezige peekah

C) Standaard Uitgeven) Antwerpen

kunst

Russische schilder
in De Kopermolen
VAALS - De Russische schilder
Boris Birger exposeert, vanaf van-
middag 15.00 uur tot en met 26
april, voor de eerste keer in Neder-
land en wel in museum 'De Koper-
molen' aan het Von Clermontplein
11 in Vaals. De tentoonstelling kan
bezichtigd worden van dinsdag tot
en met zondag 14.00 tot 17.00 uur.
Gelijktijdig zullen er in Galerie St.-
Petersburg in Vaals ook recente te-
keningen van Birger te zien zijn.
Birger werd in 1923 in Moskou ge-
boren en studeerde daar aan het
Surikow-instituut. Aanvankelijk
legde hij zich toe op het schilderen
van portretten. Op zijn stijl, die niet
voldeed aan het socialistisch reali-
teitsprincipe, ontstond in de jaren
zestig veel kritiek. Nadat Gorbats-
jov aan de macht kwam, kreeg Bir-
ger toestemming in Duitse steden te
exposeren, ook in eigen land steeg
de belangstelling en de erkenning
voor zijn werk. Op jeugdigeleeftijd
kwam de kunstenaar in aanraking
met kunst. Veelvuldig museumbe-
zoek - vooral de grote musea in
Moskou en de Hermitage in St.-
Petersburg - heeft zyn stijl onmis-
kenbaar beïnvloed. Daar maakte hij
ook kennis met werk van Rem-
brandt. Birger deed veel onderzoek
naar Rembrandt, als mens en als
kunstenaar. Gefascineerd door het
ücht in al zrjn facetten, bleef hyzich
steeds opnieuw aangetrokken voe-
len tot kunstenaars, die het licht op
een bijzondere wijze schilderden.
Zo ontstond zijn interesse voor de
Nederlandse schilderkunst in het
algemeen. Licht speelt een grote rol
in het werk van Birger. Zijn geko-
zen onderwerpen, vaak alledaagse
dingen, worden steeds door de
lichtval geaccentueerd en krijgen
hierdoor een eigen sfeer. Portretten
omvatten het grootste deel van het
oeuvre van Birger. De landschap-
pen tonen een beeld van oneindig-
heid. Nergens een strakke lijn, een
duidelijke begrenzing, alles vloeit
in elkaar over.

" Natalia met boek, schilderij
van Boris Birgeri, te zien in
museum Kopermolen

Jac Bisschops en het licht van de woestijn

Gloed en geometrie
in galerie Zabawa

DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - Na zijn eerste
openbare optreden in Lim-
burg, bijna gelijktijdig in een
galerie in Maastricht en in
het stadhuis van Heerlen, in
deze laatste plaats kameraad-
schappelijk optredend met
vijf streekgenoten die inmid-
dels in Amsterdam ateliers
hadden betrokken, is Jac
Bisschops hier weinig meer
gezien. Vermeld worden nog
vertegenwoordigingen in het
eerste en het tweede naar het
Bassin vernoemde kunstin-
stituut in Maastricht in 1983
en 1988. Omtrent de kennis-
making in Heerlen in 1982
herinneren wij ons het be-
zoek aan het atelier. Het hing
vol meest in grijze of zwarte
tonen beschilderde doeken
op spie-ramen van de meest
verbluffende onregelmatig-
heid: de schilder had zowel
een schildersoog als een tim-
mermansoog.

Doris Wintgens, die tekst en uitleg
gaf in de catalogus, wist dat het
demonstreren van de zeggings-
kracht van de vorm een zaak was
van fundamentalisten - er hoefde
toen nog niet aan te worden ge-
twijfeld dat daarmee 'kunstenaars
van de fundamentele richting' wa-
ren bedoeld. Mensen die zich
vooral bezighouden met de 'basis-
principes' van het schilderij, te
weten materiaal, vorm en hand-
schrift.

Dat die fundamentalistische rich-
ting Bisschops moest hebben aan-
gesproken werd afgeleid uit zijn
fascinatie voor Matthias Grüne-
wald's Isenheimer altaarstuk, dat
zijpanelen heeft en - dichtgeklapt
- een kruisvorm toont. Twee pa-
rafrases van de hand van Bis-
schops van dat befaamde zes-
tiende-eeuwse werk krijgen in
dezelfde catalogus vermelding.

'Temperatuur'
Die stoffering houdt een uiterst
zorgvuldige plaatsing in van alle
elementen - zo dat ze eenheid
verkrijgen met de ruimte, met de
ramen en de muren. Een spel vol
subtiliteiten. Soms is een muur-
vlak er in zijn geheel bij betrok-
ken zoals bij het grote werk dat
'Sacred Lake' heet. Daarbij wordt
ernstig rekening gehouden met de
kleur, of - zoals hij zelf zou zeg-
gen - met 'de temperatuur. Dat
de ervaringen op zijn jaarlijkserei-
zen van belang waren, zowel voor
de inhoudelijkheid van het oeuvre
als voor zijn soms adembenemen-
de verschijningsvorm, wordt ook
door tal van titels bevestigd. Zij
refereren aan Egyptische steden,
mythologieën en archeologica: As-
wan, Nijl, God, Isis en Heilig
Meer.

Dat geometrische vormen en de
rationaliteit van de Egyptische ar-
chitectuur, bijzonder van door-
gangen en versierende reliëfs van
belang waren, zal Bisschops niet
ontkennen: 'Het verblindend licht
doet de schaduwen daar haast
zwart worden en fel contrasteren
met de kleuren van hemel en
zand', heeft hij ergens opgeschre-
ven.

'In de kleren van de mensen zie je
een soortgelijk contrast. Je ziet
soms ietsvan een felle kleur onder
de witte of woestijnkleurige man-
tels. Mijn werk kan op het eerste
gezicht misschien lijken op platte
colorfield-painting, als je goed
kijkt wordt je een diepte gewaar,
een suggestie van architectuur,
van ruimtelijke passages. Lagen
van verschillende verfsoorten,
meest tempera, roepen eert inten-
se gloed op van schakeringen.
Het 'inneres Koehen' denken wij,
van Kandinsky.

Aandacht voor Arabische cultuur-
gebieden heeft hem intussen niet
belet met succes beeldende taken
te vervullen in zo Hollandse sferen
als die van De Pijp in Amsterdam.
Ten behoeve van het Gerechtsge-
bouw aan de Parnassusweg daar,
de brandweerkazerne op de Ring-
dijk, in Den Haag, in Bilthoven,
Zaandam en Leiden. In de laatste
plaats in een arbeidsbureau, waar-
in hij de bekommerdheid van de
werkzoekende wilde verlichten
met de psychologische effecten
van kleur. 'Geel is opwekkend
voor de geest', meende hij 'en
heeft een positieve uitwerking op
het zenuwstelsel. Blauw en purper
werken rustgevend op de herse-
nen. Het treft dat dit soort effec-
ten van de kleur ook behoorde tot
het werkterrein van Kandinsky.

Uit intensiteit vloeit het rustge-
vende van Bisschops stoffering
voort, en de tot meditatie prikke-
lende werking; veel oosterse schil-
derkunst heeft hetzelfde karakter.
Of het ligt aan de 'aandachtige
toonkamers' van Zabawa of aan
de gaven van de inrichters: het
werk van Bisschops functioneert
hier optimaal; een mens ervaart
het als weldadig op de avond van
een doordeweekse dag.

recept

Hollade met
rozemarijn
(4 personen)
Vraag uw slager by voorkeur een
ongekruide rollade; is de rollade
al gekruid, wrijf hem dan uitslui-
tend in met mosterd.

Ingrediënten: 600 gram varkens-
rollade, mosterd, peper, zout,
evt. rozemarijnpoeder, (evt. ge-
droogde) rozemarijnblaadjes, ca.
75 gram boter, 1,5 - 2 dl appelsap

Wrijf de varkensrollade in met
peper, zout, gemalen rozemarijn
en mosterd. Verhit 50 gram boter
in een braadpan en bak hierin
het vlees rondom aan. Voeg na
7-8 minuten de resterende boter
en de rozemarynblaadjes toe en
draai de warmtebron laag.
Leg het deksel schuin op de pan
en braad het vlees gaar in nog-
maals 20-30 minuten.
Neem het vlees uit depan en laat
het even rusten alvorens het aan
te snijden. Blus ondertussen de
braadboter af met de appelsap
en roer alle aanbaksels met een
houten lepel los. Los in de braad-
saus nog een beetje mosterd op.

verder...

... is er in Fotogalerie 68, poortge-
bouw Kasteel Hoensbroek vanaf
vandaag tot en met 3 meiwerk te
zienvan de fotograaf Pierre Jean
Amar. Het betreft portretten en
naaktstudies. De galerie is open
van maandag tot en met vrijdag
10-12 uur en 13.30-17 uur en za-
terdag en zondag van 13.30-17
uur.

... besteedt Credit Lyonnais
Bank Nederland in de Limburg-
se kantoren Gennep, Venray,
Venlo, Weert, Helden-Parmin-
gen,Roermond, Sittard, Heerlen,
Kerkrade en Maastricht aan-
dacht aan de werken van de in
1951 in Heerlen geboren kunste-
naar Hans P.(eeters) Innemee.
De openingsuren van de kanto-
ren zijn van 9-16 uur van maan-
dag tot en met vrijdag.

... worden in de basisschool De
Kring, Stellendaal 15 in Maas-
tricht, beelden getoond van Juul
Sadée, Han van Wetering, Marco
Juriën, Andries Hoogenraad,
Henk Bexkens, Frits van Roon,
Lo van der Linden en Jack Poell.
De expositie heeft als titel 'Beel-
den' en kan worden bezichtigd
tot en met 17 april van maandag
tot en met vrijdag 9-17 uur.

... laten de kunstenaars Patrick
Schols en Jo Schoenmakers in
het Gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat 9 in Beek schilderijen,
keramiek en gips zien. De ten-
toonstelling loopt vanaf morgen
tot en met 24 april. Het gemeen-
tehuis is open van maandag tot
en met vrijdag 8.30-12.30 uur en
op maandag en donderdag
13.30-17.30 uur. Verder geopend
op 29 maart, 12 en 20 april van
14-17 uur en 5 april 11-17 uur.

... opent Galerie Spreuwenberg
aan de Hoofdstraat 27 in Herken-
bosch morgen om 16 uur de deu-
ren voor een tentoonstelling van
etsen en olieverfschilderijen van
Harry op de Laak, porselein met
zijdematte kristalglazuren van
Hein Severijns en plastieken in
brons en keramiek van Miriam
Severijns. De expositie duurt tot
en met 27 april, de openingstij-
den zijn donderdag van 18-21
uur en vrijdag tot en met zondag
van 14-17 uur.

expositie
Porselein en
glas in Sio2
EYS/TRINTELEN - In gale"j
Sio2, Eyserweg 4 in Eys wol»
morgen om 15.00 uur een expoSJ
tic geopend.van porselein v*
May An Go en Kristin Andre3-1
sen, en glas unica van Win^Teschmacher. De tentoonst»
ling loopt tot en met 4 mei, \
galerie is open van donderd*
tot en met zondag 14.00-11?'
uur.

De kommen van May An Go ZW
traditioneel van vorm, passej*
bij haar Chinese achtergrond-
worden opgebouwd uit kle'1"
reepjes gekleurd porselein 'min of meer geometrische paf
nen. De kleurcombinaties bep^
len de sfeer van de kom. So"
rustig, bedeesd bijna, soms vr
lijk zonder uitbundig te zijn.

De Noorse keramiste Kristin A*
dreassen laat handgevorrrw
porseleinen vaasvormen zi*l
Deze komen door een geheel *gen procédé tot stand. Op cc!
uitgerolde plak wit porsel^
worden verschillende lagen $.
kleurd porselein gelegd die *
kaar geheel of gedeeltelijk ov'e
lappen. Omdat de kleuren ve.
schillende hoeveelheden wa^
bevatten, zullen ze anders real£
ren wanneer de plak later wofj
uitgerekt. Van de plak ma.
kunstenares een cylinder <*1
vervolgens van binnen uit wo*Jopgerekt. Door de bolvorm b*.
sten bepaalde gekleurde plate.
en laten de onderliggendekl^zien. De huid van de vaasvorfl
doet in miniatuur daardoor de11
ken aan de bast van een boort1-
Winnie Teschmacher toont W^in verschillende technieken.
bere transparante vormen uitéj
voerd in vlakglas, soms in c<s\
binatie met zandstralen of s'\
pen. Zij maakt echter °°,
schalen gevormd uit 'iuS.$
glass', stukken gekleurd vlakgl3
worden op elkaar gelegd en v"'
men na verwarming één geh^
De vormen zijn vooral gebasee1;
op vaas en kom, maar krijée
door een kleine wijziging
heel andere uitdrukking. Rui" 1

te, transparantie en licht spe'e
een belangrijke rol. Teschrf3.
cher heeft inmiddels een eige
glasatelier en vervaardigt ser^produkten, unica en ontwerp*
in opdracht van grote bedrijve11.

'De Dans'
en 'de Zee'
MAASTRICHT - De schilder e*
graficus Erik Kierkels toont #
en met 19 april bij Galerie Sel"1'
wirth & van Noorden, RedI
straat 64 in Maastricht zeefdruk
ken, acryl schilderijen en' ie
mengde technieken. Tv*^
thema's 'deDans' en 'de Zee' k°

kmen telkens terug in het wer|!

van deze kunstenaar.
Als inspiratiebron gebruiktKi^f'kels de uitdrukking van vreugde
en erotiek, zoals deze binnen <je
verschillende culturen aan "
dans ten grondslag liggen. Pc
expressie van de dans wordt off 1'
gezet in een schildersgebaar, me
krachtige lijnvoering, vlakke11
die vormen suggereren en co^'
posities vol dynamiek.

Galerie Schuwirth & van Noof'

den is van donderdag tot en me
zaterdag van 14.00 tot 18.00 uUr
geopend.

cryptogram

Horizontaal: 1. Een dier met een hoofd-
deksel is in staat dit te gebruiken bij zn
wasbeurt; 8. Stomp water in Europoort?;
9. Maar dit is meer reëel; 12. Wie verlangt
erg naar een mooie kaart en thee?; 13.
.Heilige, rust in vrede", stond er op de
strook; 14. Het touw om je hand; 17. Zit
hij in de show-business?; 18. Een heel
klein stukje van uw lichaam; 19. Die zijn
niet gezakt; 22. Een technicus die wandelt,
verricht een hele toer; 24. Huilebollen; 25.
Dit is geslacht; 26. Zien als 'k er niet bij sta
te keuren; 29. U en het groen, daar ver-
trouw ik op; 30. De tijden dat je hierdoor
komt; 31. Je drinkt er uit om bederf tegen
te gaan. "

Verticaal: 2, Ruimte voor waardeloze
ten; 3. Zij is voor de verzending ult afilucht gegrepen; 4. Nog iets dodelijks |
het einde van de voorstelling; 5. Z°
moet je geven; 6. Dierlijke groente-' jS
reisklaar naar de gevangenis; 10. "e e-
vlug aangenomen dat het gereedschap y

ip
broken is; 11. Ruimte voor meubelen r
het toilet?; 15. Soldaten die steeds 9*l
worden; 16. Luister, een schaap met
geld zit in de bouw; 20. Een bal is '" {5t
bomen gevallen; 21. Dat is, op zn zacj^.
gezegd, in Frankrijk om te eten; 22. »" r .
neer de boten binnenkomen gaan we
gaderen; 23. Naar iemand reiken tol: nl t
hoe verkeerd het was; 27. Zij heeft.de
voor het scheepsonderdeel gezet; 28-
-pijnlijke ruimte.

(ADVERTENTIE)

'CHELATIE-
THERAPIE'
ter voorkoming en herstel
van hart- en vaatziekten.
U.W.B.M. Keulen,

cardioloog

Prijs f.lor

Te bestellen bij:
Dr. Keulen Kliniek

Burg. Cortenstraat 26,
6226 GV Maastricht.

Tel. 043-623474

Oplossing van gisteren
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Overbodig
rjat

vdA-kring wordt er op gewezen
W solide beleid van ministerbeji een extra snoeironde door de
"la i?ting waarschijnlijk overbodig
L*: Het financieringstekort vanRijk bedraagt immers voor het
<l st sinds mensenheugenis mindern verwacht was.

ly ' CDA bereidt zich wei voor op
si _üwe aanslagen od de beerotine.

few S het maar om de in die kring
1en nste belastingverlaging te kun-
h6p verwezenlijken. Voor de PvdAb^ een lastenverlichting voor de
l>jgers geen voorrang. Als het ka-
i^et daar toch toe zou besluiten,jjfjInag dat niet ten koste gaan vanUltgaven van de ministeries.

Iran roept
Palestijnen op

tot geweld
tegen Israël

j *cOSIA/TEHERAN - De
(Vanse geestelijk leider Ali
g^menei heeft de Palestijnen
ty teren opgeroepen in de hele
te reld Israëlische doelen aanorgiën. Chamenei deed zijn
befj°ep tijdellB net vrijdagge-
J?er! °P de universiteit van
tic t

ran ' ter êelegenheid vanlriternationale Qods (Jeru-*lem) Dag.

lan .e terughoudender de Arabische
Ues e^ en de Palestijnse organisa-
ver 2lch opstellen, des te agressie-
W^D gewelddadiger de vijand
„V0 > betoogde de ayatollah.
riaa 0r de Palestijnse natie is er
siriBom maar een weg naar verlos-
*UokVeen gewelddadige en onzelf-rj^ntige strijd die binnen en buiten
kr7«tte gebieden gevoerd moetstrii^en- Dlt 1S een islamitische'Ja diealle moslims verplicht zijnbeunen", vervolgde Chamenei

D66-voorzitter
Ml regering met
PvdA en VVD

HtoUA ~ De volgende regering
bfjg bestaan uit PvdA, WD en
van' heeft voorzitter R. Jansen
v^ U66 gisteren gesteld bij aan-
lijn Van bet tweedaags congres dat

g P^JtJJ in Breda houdt. In het
frw IJ*S leven is Jansen burge-ester van Krimpen a/d IJssel.

ger^orzitter van D66 vindt een re-
&oÜr l.zonder CDA een vorm van
tij a,leke vernieuwing, die zijn par-
ken sinds de oprichting voorstaat.
*ldi, Coalitie zonder CDA is winst",
grjfi s Jansen. Het CDA zit in dere-
ba-/^ smds zijn oprichting in 1980.
drip ,°or was minstens één van depbnstelijke partijen KVP, ARP
rliiïri altijd wel vertegenwoor-sa m een kabinet.
Ja
larf en vindt dat D66 onmiddellijk
T\, e verkiezingen voor een nieuwe
de pfde Kamer in maart 1994 met
een A en de" moet proberen
menSociaal-liberale coalitie te vor-

PvdA vindt korten op begroting onnodig

Coalitie oneens over
extra bezuinigingen

"-. Von onze redactie binnenland

* JÈN HAAG - CDA en PvdA
j| *n het er vooralsnog niett 19qo eens of de regering in
t

a<* extra zal moeten bezuini-
>r |y^ op haar uitgaven. Het

* rjTA vindt van wel, maar de

' JJ dA ziet die noodzaak nog
t

* Het ~.--1< de? ministene van Financiën, dat
i rijkef, dagen de hoofdlijnen van dejis{^begroting voor volgend jaarop-
t e)( t ' kon gisteren niet zeggen of err. te,n a bezuinigingen in het vat zit-

[, juisterKok heeft twee weken ge-y lt0 **}. °P het PvdA-congres aange-
Hijjoll^0 dat hij volgend jaar'enkele
Sen extra zal moeten bezuini-- v0°n:>rtvloeiend uit de rijksbegroting

* (.(,.'.dit jaar zal liet kabinet in 1993. "4 nog voor 1,4 respectievelijk '?en milJard gulden aan bezuinigin-; jjj*J moeten doorvoeren. Maar datn geen extra bezuinigingen.

binnen/buitenland

Mannenoverschot
op huwelijksmarkt

DEN HAAG - In de jaren negentig is er in
Nederland een overschot aan mannen in dehuwbare leeftijd tussen 20 en 30 jaar op de
huwelijksmarkt. Twee demografische onder-
zoekers signaleren dat in het maartnummervan Demos, het vakblad van het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut.

De onderzoekers wijten dat aan twee facto-
ren: de afnemende sterftekans voor jongens
er> de toestroom van vooral mannelijke im-
migranten. Daardoor blijft de verhouding

dat op elke 1.000 meisjes 1.050 jongens wor-
den geboren langer doorwerken dan in het
verleden.
Bij partners die voor de eerste keer in het
huwelijksbootje stappen is de vrouw gemid-

deld 2,2 jaar jonger dan de man. Als het con-
tingent huwbare vrouwen dat begin jaren
zeventig werd geboren op is, zullen de huw-
bare mannen die gemiddeld ruim twee jaar
ouder zijn moeten uitkijken naar vrouwen
die veel jonger zyn. Dat geldt omgekeerd
ook voor de vouwen: die moeten vaker op
zoek naar een man die een stuk ouder is dan
zij zelf. Ook bestaat de mogelijkheid dat er
meer vrijgezellen bijkomen, zo constateren
drs. G. Beets en dr. A. van denHeuvel in hun
onderzoek.

Kabinet trekt extra geld uit voor zorgsector

Verplegenden krijgen
jaarlijks vijf miljoen

DEN HAAG - Het kabinet
stelt jaarlijks vijf miljoen gul-
den beschikbaar voor verster-
king van de positie van verple-

genden en verzorgenden. Het
is het eens met de commissie-
Werner dat deze groep relatief
weinig invloed heeft op be-
langrijke beslissingen in de
gezondheidszorg, terwijl ze es-
sentieel is voor die zorg. Er
komt een 'Verpleegberaad' en
het Staatstoezicht krijgt een
inspecteur voor de verpleging
en verzorging.

Dit blijkt uit het standpunt van het
kabinet over het vorig jaar juniver-
schenen rapport van de 'Commissie
Positiebepaling Beroep Verpleeg-
kundige en Verzorgende' (de com-
missie-Werner). Het is gisteren
aangeboden aan deTweede Kamer.

Er staat overigens niets in over de
salarissen omdat het daarbij gaat
om 'een ander beleidstraject. Het
kabinet vindt dat overheid, werk-
gevers en werknemers ondanks het
cao-conflict toch moeten blijven sa-
menwerken om beroep en positie
van de werknemers te versterken.

Het bedrag van vijf miljoen is be-

stemd voor financiële steun aan ini-
tiatieven van de betrokkenen. Daar-
bij denkt het kabinet aan de oprich-
ting van een landelijke organisatie
waarin de talrijke beroepsorganisa-
ties kunnen samengaan. Verder
komen projecten in aanmerking op
beroepsinhoudelijk gebied en acti-
viteiten gericht op verdere bewust-
wording van het belang van de
verpleging en verzorging voor het
zorgproces.

VS: Libië saboteert
werk Veiligheidsraad

DEN HAAG - Libië heeft de Loc-
kerbie-zaak uitsluitend bij het In-
ternationaal Gerechtshof aange-
kaart om de strijd van de VN-Veilig-
heidsraad tegen de internationale
terreur te bemoeilijken. Dat heeft
Edwin Williamson, topadvocaat van
het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken, gisteren ge-
zegd op de tweede dag van de hoor-
zitting in het Vredespaleis in Den
Haag. Libië heeft VN-secretaris-
generaal Boutros Boutros-Ghali om
een onafhankelijk onderzoek ge-
vraagd.

Libië verdedigt in Den Haag de wei
gering om ondanks een resolutie
van de Veiligheidsraad twee ver-
dachten uit te leveren van de bom-
aanslag op het Pan Am-toestel dat
in december 1988 ontplofte boven
het Schotse Lockerbie. De VS en
Groot-Brittannië willen de twee in

het westen berechten, terwijl
Frankrijk vier Libiërs uitgeleverd
wil zien die de aanslag op een vlieg-
tuig van UTA boven Niger, in 1989,
op hun geweten zouden hebben. De
drie permanente leden van de Vei-
ligheidsraad hebben een sanctiere-
solutie ingediend die begin volgen-
de week waarschijnlijk wordt
aangenomen. Als het Gerechtshof
Libië in het gelijk stelt en het land
op die manier beschermt voor de
VS en Groot-Brittannië, zal Libië
zich gesterkt voelen in het naast
zich neer leggen van resoluties van
de Veiligheidsraad, aldus William-
son.

De Amerikaanse advocaat merkte
op dat het de eerste keer in de ge-
schiedenis is dat een land probeert
via het Internationaal Gerechtshof
'het werk van de Veiligheidsraad te-
niet te doen. Libië's verzoek om
een spoedzitting van het Gerechts-
hof is direct tegen de Veiligheids-
raad gericht, zei Williamson.
Zoals de Britten dat donderdag de-
den, haalden Amerikaanse advoca-
ten gisteren bewijzen aan waaruit
zou blijken dat de twee Libiërs, ver-
meende leden van de geheime
dienst, achter de aanslag boven
Lockerbie hebben gezeten. William-
son zei dat het westen niet alleen
wegens die bewuste terreurdaad op
gespannen voet met Libië staat,
maar ook omdat het Noordafrikaan-
se land zich nog steeds inlaat met
internationaal terrorisme.

Bestand in
Armeense

enclave
verlengd

NEW VORK - Azerbajdjzan en Ar-
menië hebben donderdag inge-
stemd met een verlenging met twee
weken van een wankel staakt-het-
vuren in en rond de enclave Na-
gorno-Karabach. Dat is gisteren
bekendgemaakt door de Iraanse
VN-ambassadeur, Kamal Kharrazi.
Het eerder overeengekomen be-
stand liep gisteren af. Het nieuwe
staakt-het-vuren is van kracht tothet begin van een top over de bur-
geroorlog in Nagorno-Karabach.
Een nieuw konvooi van het Rode
Kruis is gisteren met hulpgoederen
het front in Nagorno-Karabach, tus-
sen de steden Aghdam en Stepana-
kert, gepasseerd. Daardoor is de
aflossing mogelijk van twee mede-
werkers van het Rode Kruis die
acht dagen geleden voor het eerst in
vier jaar humanitaire hulp aflever-
den in de enclave.

Volgend kabinet
beslist pas

over spitsheffing
DEN HAAG - Het volgend kabinet
zal pas een besluit nemen over de
hoogte van de spitsheffing die auto-
mobilisten in 1996 in de randstad
moeten gaan betalen. Dit kabinet
zal de Tweede Kamer alleen een
systeem voor een spitsheffing (of
een andere vorm van lastenverho-
ging voor automobilisten) voorleg-
gen. Daarin worden wel 'rekenvoor-beelden', maar geen definitieve
tarieven genoemd. De woordvoer-
der van minister Maij (Verkeer)
heeft dat gisteren meegedeeld.
Maij zal haar voorstellen voor eenspitsheffing 'binnen enkele weken'in het kabinet bespreken. De plan-nen worden vervolgens naar deTweede Kamer gestuurd als 'bijla-
ge'bij de voorstellen voor lastenver-hogingen, die het kabinet nog moetnemen als gevolg van de Tussenba-
lans.

Wegens levering tanks aan Turkije

Duitse oppositie eist
ontslag bewindslieden

Van onze correspondent

BERLIJN - De Duitse regerings-
woordvoerder Vogel heeft gisteren
minister van Defensie Stoltenberg
en zijn staatssecretaris Hennig in
bescherming genomen tegen aan-
vallen van de SPD. De oppositie
eist het ontslag van beide politici,
omdat zij de politieke verantwoor-
delijkheid zouden dragen voor de
levering van 15 Leopard-tanks aan
Turkije, terwijl het parlement dit
ha,d verboden.

De regeringswoordvoerder zei dat
door een fout bij Defensie het parle-
mentsbesluit niet was doorgegeven
aan de wapenfabrikant Kraus-Maf-
fei, waar de tanks op staatskosten
voor 25 miljoen mark werden opge-
knapt. De rekening werd door De-
fensie doorgestuurd naar Finan-
ciën,'waar deze werd betaald. De
Leopards werden verscheept naar
Turkije. Volgens de SPD heeft Stol-
tenberg zijn ministerie absoluut
niet meer in de hand. Kohls woord-
voerder bestreed dit.

Hij deelde verder mee dat Turkije
nu officieel heeft toegegeven dat
door Duitsland geleverde pant-
serwagens tegen de Koerden zijn
ingezet. Het gaat om gepantserde
personeelsvoertuigen van het type
BTR 60 uit bestanden van het vroe-

gere Oostduitse leger. De Turkse
legerleiding verzekerde echter dat
er geen schot mee is afgevuurd.

Voor Bonn waren de meldingen ■over het gebruik van de wapens
donderdag aanleiding om de leve-
ring stop te zetten. Volgens de Duit-
se regering hebben de Turken de
voorwaarden voor de wapenleve-
ranties geschonden. Afgesproken
was namelijk dat deze alleen voor
de verdediging van het land tegen
agressie van buiten ingezet mogen
worden. De Turkse regering stelt
dat het bij de strijd tegen de Koer-
den om terroristen gaat, die een
bedreiging vormen voor de veilig-
heid van het land. Ankara wil daar-
om niets weten van een schending
van de afspraken.

Duitsland levert NAVO-partner
Turkije al sinds 1964 overtollig de-
fensiemateriaal. De bedoeling was
de zwakke zuidoostflank van de al-
liantie te verdedigen tegen mogelijk
Sovjet-agressie. In totaal werd sinds
1980 ter waarde van 3,95 miljard
mark geleverd. Vorig jaar besloot
de Duitse regering, gezien de rol die
Turkije in de Golfoorlog tegen Irak
mogelijk zou moeten vervullen, tot
een extra levering met een waarde
van 1,5 miljard mark. Deze wapens
waren hoofdzakelijk afkomstig uit
bestanden van het vroegere Oost-
duitse leger.

punt uit
Greenpeace

De Franse marine heeft in dj
Grote Oceaan zeker twaalf ofl
varenden van de Rainbow Wafrior II gearresteerd. Het schij
van de milieuorganisatf
Greenpeace was op weg naa
Mururoa, het atol waar Frank
rijk kernproeven doet. Admi
raal Francois Querat verklaar"
de dat de actie van de milieuaö
tivisten, die uit protest tegen d<
kernproeven een vredeskairij
op Mururoa hadden willen op
zetten, was mislukt.

Treinstaking
Miljoenen Japanners zijn giste,
ren wegens een spoorwegsta:
king vele uren te laat op huti
werk gekomen. De actie trol
vooral agglomeraties Tokio en
Osaka. De Japanse federatie
van spoorwegbonden maakte
gisteren na ongeveer zes uur
een einde aan de actie nadat
haar onderhandelaars een bod
van de werkgevers hadden aan-
vaard. Als gevolg van de sta-
kingen ontstonden lange rijen
wachtenden bij taxi-stand-
plaatsen en raakten bussen dis
nog wel reden, overvol. Mer*
sen die probeerden per auto te
reizen liepen vast in files. Hon-
derdduizenden gaven hun po-
gingen op naar het werk te
gaan en keerden weer naar huis
terug.

Koerden
Minister Van der Broek (Bui'
tenlandse Zaken) heeft zijn"
bezorgheid uitgesproken over
aanvallen van het Turkse leger*
op opstandige Koerden in
Oost-Turkije. In hoeverre daar-
bij oud-Defensiermaterieel vaiï
Nederland wordt gebruikt, valt
echter nog niet vast te stellen:
Daarom zal Nederland verder
geen maatregelen nemen, zoals
Duitsland gisteren wel deed. "

Bush
Artsen hebben gisteren bij de
Amerikaanse president, Geon-
ge Bush, vier kleine uitwassen'
van zijn gezicht verwijderd. Te-.,
yens concludeerden zij dat de'
gezondheid van de president»
perfect is, zo heeft de woord-.,
voerder van het Witte Huis,J

Marlin Fitzwater, in een verkla-j
ring meegedeeld. Bush onder-
ging donderdag een vijf uurr
durende medisch onderzoek irr
het Bethesda marinehospitaal
bij Washington. Volgens Fit;zwater zijn de uitgroeisels ver-
wijderd met vloeibare stikstof.
Naar zijn zeggen ging het om
vier gevallen van keratose en
was er bij het onderzoek niets
geblekenvan huidkanker.

Oproer
In Mali zijn zeker 28 gedeti-
neerden om het leven gekomen
toen veiligheidstroepen ingre-
pen bij een poging van enkele
honderden gevangenen om uit
de gevangenis van Bamako te
ontsnappen. De plaatselijke ra-
dio zei dat de ontsnappingspo-
ging donderdagavond had
plaatsgevonden, de eerste ver-
jaardagvan deval van oud-prè-
sident Moussa Traore.

Brand
Bij een grote brand in enkele
opslagloodsen van het trans-
portbedrijf Harteman in Tiel is
in de nacht van donderdag op
vrijdag voor enkele tientallen
miljoenen guldens schade aan-
gericht. Belendende panden
konden worden gered. Over de
oorzaak van de brand is nog
niets bekend.

Indonesië
Het kabinet heeft geen behoef-
te aan polarisatie of confronta-
tie met Indonesië. Dit ondanks-
het feit dat er kritiek kan zijn,
op de formuleringen en de ver-
wijten in de brief van de IndojJnesische regering waarin de"
ontwikkelingsrelatie met ons
land werd opgezegd. In de mi,K,
nisterraad is uitvoerig over dar;
zaak gesproken dieLubbers als.i
'bepaald onplezierig' orn^schreef. . R

Moslims demonstreren tegen Israël

e Demonstrerende mos-
lims in Den Haag ver-
branden een afbeelding
van de Israëlische vlag.
Ruim driehonderd mos-
lims trokken gistermid-
dag in een protestmars
op richting Israëlische
ambassade. Ze demon-
streerden tegen de onder-
drukking van Palestij-
nen en pleitten voor een
'vrij Jeruzalem. De beto-
ging werd georganiseerd
door de Haagse Stichting
moskee Vahdet. Er deden
zich geen incidenten
VOOr. Foto: ANP
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Het nieuwe
nummer voor de

juistetijd.

Voor de juiste tijd belt u voortaan 06-8002. njJin3HSPIï3B
Het tarief is 15 cent per oproep. FHH^^^^fl

Tot uw dienst, PTT Telecom. {ADVERTENTIE)
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projekten in de Derde Wereld.

GIRO 5850
banknr. 70.70.70.147
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EXCLUSIEVE DAMESMODE
r.Ook voor grote maten
Liola
Weill %'
Sporting-Dress

Sommermann m+ 1
Devernois WS^U
Lima W
Gispa W
Mallani
Mamut \
Barco ÊÈwwm

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

Parkeerplaats voor de deur

Deense design-meubelen

w

Massief beuken frame,
in verschillende kleuren mogelijk.

Êt sinds 1910<&exukexz>
MEUBELEN

Akerstraat 116-118, Hoensbroek. Tel. 045-212352

Inderdaad! ledere bezorger
van deze krant mag rekenen
op mooie kado's, naast een

ruime vergoeding.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

LimburgsDagblad
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■t.^ Ü s Maandags «isiotm. uit voorraad leverbaar.
Discount Ganzeweide B4 ü"7daRSkoopavond- .. , .WL uttudfm Heerien-Noord Limburgs grootste en goedkoopste shop
m r UiIKH/li Tei.:o4s-222622 voor bankstellen en bankstelkussens J

"SB
■

MmfèK&t9 Uw Speciaalzaak.
KACHELS ook VOfjr a ||eJ . ft aansluitmaterialen.

§885???^' Kluis 28 Geleen,
OPENHAARDEN tel. 046-740785.

D4495

La. Mart, Fashion

GROOTHANDEL
TEXTIEL

Gespecialiseerd in
T-shirts, polo's en

sweaters e.d.

Ook voor uw I
texttelbedrukktngen

Bestellingen tussen
16.00en 19 00 uur

Tel. 046-751161 u<«s
—■———■■I

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmaSJFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120

BOELS, VAN EIJNDHOVEN & COENEGRACHT
advocaten te Maastricht, Roermond en Geleen

delen u mede, dat hun kantoor te GELEEN vanaf
30 maart 1992 is gevestigd aan het adres:

RIJKSWEG ZUID 115, GELEEN

In deze vestiging zullen kantoorhouden
MR R.A.L.M. VAN DOOREN en MR W.J. DOLS

Correspondentie-adres: Postbus 424, 6160 AK Geleen
Telefoon: 046-754638; Telefax: 046-752900
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TIRANA/HEERLEN - Na
een communistische heer-
schappij gedurende bijna
vijftig jaar is deze week in
Albanië een nieuw tijdperk
ingeluid. 'Rood' is verplet-
terend verslagen, de Demo-
craten hebben gezegevierd.
Aan het repressieve bewindvan de wrede stalinist En-
ver Hodzja wil niemandmeer herinnerd worden.
Diens vroegere rechter-hand, Ramiz Alia, fungeert
thans nog wel als staats-
hoofd, maar verwacht
Wordt dat deze opportunis-
tische pragmaticus die twee
Jaar geleden onder druk van
de politieke en economi-
sche realiteit de hervormin-
gen inleidde, weldra even-
eens voorgoed van het
toneel zal verdwijnen. Dedemocratische leider vanhet eerste uur heet prof. dr.
Sali Berisha.

SALI BERISHA
...collectieve

verantwoordelijkheid

Verwachtingen
e verwachtingenvan de bevolking

~*e nooit van de democratie heeft
jjtogen proeven, zijn hooggespan-
£n- ledereen hoopt op een betere

maar de fabrieken liggen
:M> omdat er geen grondstoffen

Tegen de zeventig procent vane beroepsbevolking zit zonder

werk en in de winkels is nauwelijks
iets te koop. Albanië ziet reikhal-
zend uit naar voedselhulp en ge-
structureerde technische, infra-
structurele, medische en financiële
bijstand. „Nu pas wordt in volle
omvang duidelijk, welke enorme
schade het totalitaire regime aan
land en bevolking heeft aange-
richt," verzuchtte Berisha op zijn
eerste persconferentie na de verkie-
zingsoverwinning. Enkele uren na-
dien riep hij ten overstaan van een
euforische menigte op Tirana's
Skanderbegplein de waarschuwen-
de woorden van wijlen president
John F. Kennedy in herinnering:
'Vraag niet wat het land voor u kan
doen, maar vraag wat u voor het
land kunt doen.

Sali Berisha, boerenzoon, grootvan
gestalte, charismatisch en met een
voorliefde voor kleding uit het wes-
ten, was een van de eerste Albanese
intellectuelen, die brj Hodzja's op-
volger Ramiz Alia aandrong op in-
grijpende veranderingen in de bin-
nen- en buitenlandse politiek van
het land. Berisha deed dat medio
1989 in een - weliswaar gecensu-
reerd - interview voor de Albanese
televisie. Een jaar later publiceerde
hij als zegsman van een groep intel-
lectuelen een aantal artikelen in de
dagbladen Bashkimi en Drita, waar-
in hij opnieuw op veranderingen
aandrong.

Berisha liet niet meer los. Tijdens
een ontmoeting van Albanese aca-
demici met Alia in september 1990,
waarbij ook de thans in Parijse bal-
lingschap levende schrijver Ismail
Kadare aanwezig was, drong Beris-
ha fel aan op een radicale koersher-
ziening. Hij bepleitte met name vrij-
heid van meningsuiting, opheffing
van het Albanese isolement, invoe-
ring van een meerpartijensysteem,
eerbiediging van de mensenrech-
ten, beperking van de machtvan de
communistische partij en een open-
deur-politiek. Alia verwierp de ei-
sen. Gegeven het traditionele ge-

brek aan politieke cultuur in Alba-
nië zag de president onmiddellijke
introductie van politiek pluralisme
helemaal niet zitten.

Twee maanden nadien was het hek
evenwel van de dam. De studenten
ontketenden een opstand en eisten

democratisering van het politieke
leven Berisha slootzich bij hen aan.
Alia ging door de knieën en besloot
onder druk van de omstandigheden
tot invoering van het meerpartijen-
systeem. Berisha proclameerde de
oprichting van de Democratische
Partij van Albanië. Aanvankelijk

trok Berisha aan de top van de par-
tij gezamenlijk op met de econoom
Gramoz Pashko, die later naar de
achtergrond verdween als gevolg
van interne conflicten binnen de
DPA. De persoonlijke tegenstelling
tussen Berisha die deel uitmaakt
van de conservatieve vleugel bin-

nen de partij, en de meer liberaal
georiënteerde Pashko bereikte vo-
rig jaar haar climax, toen Pashko
Berisha's beslissing veroordeelde
om de partij terug te trekken uit een
wankele coalitie met de vroegere
communisten. Sinds september
1991 is Berisha de enige voorzitter

van de DPA.

Insiders van de Albanese toestan-
den neigen tot de conclusie dat Be-
risha er verstandig aan heeft gedaan
om na het matige succes van zijn
partij bij de eerste vrije verkiezin-
gen in 1991 niet te lang gemene
zaak te maken met de communis-
ten, omdat die het bij de gemaltrai-
teerde bevolking al hadden ver-
bruid. Te lange samenwerking in
een regeringscoalitie zou de DPA
veel stemmen hebben kunnen kos-
ten en het democratiseringsproces
zou hierdoor aanzienlijke vertra-
ging hebben kunnen oplopen.

Berisha (47), hoogleraar in de car-
diologie aan de universiteitvan Ti-
rana, getrouwd en vader van twee
kinderen, een jongenen een meisje,
spreekt vloeiend Frans, Engels en
Russisch. Zijn kennis van vreemde
talen stoelt mede op zijn medische
studies in het buitenland.

" Wachtend op een hoop brood; een dagelijks terugkerend tafereel in het ontredderde Albanië,
waar na een halve eeuw communistisch wanbeheer niets meer gaatenfunctioneert. Foto: AP

Reorganisatie en modernisering beginnen vruchten af te werpen

Brits fiasco van DAF
nog lang geen drama

DOOR MARIEN VAN DEN BOS

JINDHOVEN - Het herstelan de Nederlandse vrachtwa-
pnfabriek DAF begint zicht-
r «ar te worden. Ondanks het
394°J over 1991 van f
%' milJoen netto, heeft de
t 0 ec*ie donderdag aange-
sp dat de weg ornn°og is.geslagen. In de laatste we-reni Van november 1991 be-
het het 'bedriJfsresultaat al
t6> Qrnslagpunt, waarbij 'quit-
j gespeeld kon worden. Voor
fin nettowinst, waarbij ook allev^ciële lasten en andere
rj Pfichtingen van de onder-
> rning worden meegerekend,
2it?pt scheidend directie-voor-
sla A' van der Padt' dit om"
u unt halverwege dit jaar6 bereiken.
öeia§ehl i

Cyfers van deze laatste, nog
zelfstandige, Nederlandseornobielfabriek zagen er op het

Wr °°g nogal dramatisch uit. De
stern Van het aandeel op de Am-
derrramse effectenbeurs leek don-

n agocht.end verder onderuit te

gaan. Pas toen duidelijk werd dat
de reorganisaties en moderniserin-
gen vruchten beginnen af te wer-
pen, dat met banken en overheid
gesproken wordt over een verster-
king van het 'eigen vermogen' vanhet concern en, ten slotte, het besefdoorbrak dat de recessie in Groot-
Brittannië toch niet eeuwig zal du-
ren, trok de koers zelfs een paar
dubbeltjes aan.

Wagenpark
Toen DAF in 1987 de divisie voor
lichtere vrachtwagens overnam van
de Rover Groep (British Leyland)
was duidelijk dat de Britse econo-
mie er niet al te florissant voor-
stond. Dat de markt voor vrachtwa-
gens daar in drie jaar tijd ongeveer
zou halveren, was echter absoluut
niet te voorzien. De omvang van de
Britse markt voor Leyland-DAF,
het aantalverkochte vrachtauto's in
Groot-Brittannië per jaar, daalde in
1991 tot het niveau van 1954.
Terwijl de Britten in 1989 nog goed
waren voor 20,9 procent van alle in
West-Europa verkochte trucks en
bestelwagens, daalde dat in 1990 tot
15,4 procent en in het afgelopen jaar
tot 11,4 procent. Inmiddels consta-
teren economen dat ook de Britse
economie 'heel voorzichtig' tekenen
van herstel laat zien. Wanneer ook

de verkiezingen in Groot-Brittannië
voorbij zijn, 'zou' het verouderde
wagenpark van de Britse transport-
ondernemers wel eens versneld
gemoderniseerd kunnen gaan wor-
den. Met een marktaandeelvan 23,9
procent in Groot-Brittannië over
1991 moet DAF daarvan kunnen
profiteren.

Kentering
Een marketing-verhaal van een ge-
heel andere orde is Duitsland. Lan-
ge tijd heeft de DAF-directie geaar-
zeld om zich in Duitsland volledig
in de slag te werpen met concurren-
ten als Mercedes en MAN. Zo onge-
veer met de val van De Muur in
Berlijn is daar een kentering in ge-
komen. De 48 DAF-dealers in Duits-
land van eind 1989 zijn er inmiddels
219 geworden. En de verkopen ste-
gen navenant, al waren de Neder-
landers nèt te laat om volledig van
de twee economische topjaren in
Duitsland te profiteren.
Maar waar in 1989 nog slechts 238
bestelwagens en 625 middelzware
en zware vrachtwagens werden ver-
kocht in Duitsland, waren dat er in
1991 inmiddelsrespectievelijk 4.396
en 3.126. Vooral de middelzware
vrachtwagens van DAF (tot 7,5 ton)
lopen uitstekend bij de oosterbu-
ren, die daar overigens ook met een

normaal personenauto-rijbewijs in
mogen rijden. Een type vrachtwa-
gen bovendien, dat pas na inlijving
van Leyland in het produktiepak-
ket van DAF kon worden opgeno-
men voor die Duitse markt.

Voor de ontwikkeling van nieuwe
generaties kleinere bestelauto's
heeft DAF een samenwerkingsver-
band met de Franse staatsonderne-
ming Renault. Een samenwerking
die volgens Van der Padt volledig
naar wens en binnen de geplande
tijd verloopt. Over andere of verder-
gaande vormen van samenwerking
met Renault of andere concerns
wordt in de branche bij voortduring
gesproken, maar van concrete nieu-
we allianties, fusies of overnames is
volgens hem geen sprake.

Versterking
Eerst wil DAF orde op zaken stellen
in eigen huis. Twee zwaar verliesge-
vende jaren achtereen hebben het
vermogen van de onderneming
sterk aangetast. Eind vorig jaar
werd al f 250 miljoen versterking
van dat eigen vermogen verkregen
door de uitgifte van preferente aan-
delen. Maar nog altijd is slechts een
kwart van het totaal geïnvesteerde
vermogen ook 'eigen', risicodra-
gend vermogen. De rest is geleend.

Een jaar eerder was dat percentage
nog 29 en in 1989 was dat 34 pro-
cent.
Een percentage van rond de 33 'ei-
gen vermogen' wordt in het Neder-
landse bedrijfsleven ongeveer als
minimum gehanteerd. De opvolger
van Van der Padt als bestuursvoor-
zitter van DAF, C.G. Baan, zegt
daarover in gesprek te zijn met de
banken en de Nederlandse over-
heid. Om het eigen vermogen tot
het gewenste niveau te versterken,
zou een bedrag van tussen de f 200
en f3OO miljoen nodigzijn. „Binnen
een halfjaar moeten die besprekin-
gen zijn afgerond", aldus Baan.

binnen/buitenland

'Redding van het land alleen mogelijk door een Marshall-plan'

Cardioloog reanimeert Albanië

DOOR FRITS SCHILS

j * man die in 1976 met de hoogste0{ afstudeerde aan de universiteitan Tirana, nadien als cardioloog
v erkzaam was en zich in Frankrijkerder specialiseerde, staat voor de
ftnoemelijk zware opgave om met

partij, de Democratische Parij, ar> Albanië, het totaal in de versuk-eling geraakte Balkanstaatje, waarer"kelijk niets meer gaat en func-
«orieert, uit het moeras te trekken.

Populair
Zijn uitgesproken anti-communisti-
sche opvattingen en uitlatingen en
zijn charismatische manier van op-
treden op de verkiezingsbijeenkom-
sten hebben Berisha een enorme
populariteit verschaft. De DPA-lei-
der heeft in het verleden bij herha-
ling gezegd zijn taak als hartspecia-
list in het Centraal Ziekenhuis van
Tirana weer te gaan vervullen, zo-
dra de democratie in Albanië geïn-
stitutionaliseerd is, maar nu ver-
luidt datBerisha bereid is „zijn volk
te dienen, zolang de Albanezen dat
willen."
Berisha heeft een dringend beroep
gedaan geen wraak te nemen op de
verslagen communisten. Op de Al-
banese D-day, zondag jongstleden,
zei hij dat de communistische erfe-
nis een verantwoordelijkheid van
het hele volk is en niet slechts van
een groep mensen. „Wij allen zijn
schuldig aan en verantwoordelijk
voor hetgeen gedurende 47 jaar in
dit land is gebeurd," aldus Berisha,
die zijn oproep besloot met de
woorden; „Wij moeten broeders
zijn, vergevingsgezind en bezield
van de gedachte een nieuiwe toe-
komst op te bouwen."

Wat de restauratie van de Albanese
staat betreft, wil de DPA zich als
eerste richten op het herstel van de
landbouw als voornaamste bron
van de voedselvoorziening, de indu-
strie en het toerisme. Berisha die er
niet voor schroomt te verklaren dat
het 'noodgeval' Albanië alleen maar
te genezen is door middel van een
breedopgezet 'Marshall-plan', re-
kent vooral op gulle ondersteuning
vanuit de Verenigde Staten, de Eu-
ropese Gemeenschap en nogeens
apart van de Duitsers. Nederland
kent hij onvoldoende, hetgeen niet
wegneemt dat hij ook in Den Haag
zal aankloppen om daadwerkelijke
adhesie voor de Albanese zaak.

Kosten
De sfeer binnen de DAF-directie
wijst allerminst in de richting van
het steun zoeken bij de overheid.
De kosten zijn aanzienlijk naar be-
neden gebracht: vergeleken met
1989 is het aantal medewerkers met
3.369 verminderd tot 13.413 aan het
eind van 1991. Dit jaarzullen er op-
nieuw 1.600 arbeidsplaatsen ver-
dwijnen op de kantoren (niet meer
in de fabrieken).
Ook de post 'debiteuren' (bedrijven
en instanties met een schuld aan
DAF) werd aanzienlijk terugge-bracht, met f 211 miljoen. De post
'voorraden' van trucks, onderdelen
en grondstoffen werd nog drasti-
scher aangepakt en daalde met f 365
miljoen. Juisthier begint de nieuwe
produktie-structuur van DAF
vruchten af te werpen. Er wordt
nauwelijks meer geproduceerd op
basis van schattingen, maar bijna
volledig op basis van bestellingen.
Dat spaart kosten voor het 'ombou-
wen' bij verkeerde prognoses en het
in voorraad hebben van onverkoch-
te vrachtwagens.

Een klein verlies over 1992 wordt
weliswaar niet helemaal uitgeslo-
ten. Maar de tweede helft van het
jaar zal naar verwachting een groot
deel van de verliezen van de eerste
helft goed gaan maken. In 1993
moet vervolgens de winst weer
geïncasseerd kunnen worden.

Gevolgen van
'Tsjernobyl'
onderschat

KIEV - Autoriteiten in de
Oekraïne hebben deze week
nieuwe cijfers bekendge-
maakt over de gevolgen voor
de volksgezondheid van de
ramp in de kerncentrale van
Tsjernobyl en opnieuw steun
gevraagd om de nasleep van
het in 1986 gebeurde ongeluk
op te vangen.

De parlementaire commissie
voor Tsjernobyl maakte bekend
dat in 1991 en 1992 bij 37 Oe-
kraïnse 51 Belaroessische kinde-
ren schildklierkanker was ge-
constateerd. Vóór het ongeluk
waren dat 1 tot 2 gevallen per
jaar.
Geboorte-afwijkingen en groei-
stoornissen bij kinderen zijn in
de Oekraïne met 230 procent eh
in Belaroes met 180 procent to^
genomen en het aantal kinderen
met ernstige immuniteitsproble-
men is 2 tot 3,5 maal zo hoog als
vroeger.
Mannen en vrouwen die hebbeh
meegeholpen om de ten noorden
van Kiev gelegen centrale na de
ontploffing op te ruimen, blijken
vijf- tot vijftienmaal meer kans
te hebben op gen- en chromo-
soomafwijkingen dan anderen.
De officiële tol van de ernstigste
kernramp uit de geschiedenis is
gesteld op 32 doden, maar we*
tenschappers en politici in de
Oekraïne noemen zeker 250 do*
den en mogelijk zelfs 10.000.
Een adviseur van de Oekraïnsé
parlementscommissie, Vasyl Li*
sovy, zei donderdag dat het In-
ternationaal Agentschap voor
Atoomenergie (lAAE) in Genèvé
de gevolgen voor de gezondheid
van de ramp in een vorig jaaruit-
gegeven rapport zwaar heef)
onderschat.
Lisovy riep technische bedrijven
in het Westen op mee te helper)
om te voorkomen dat er nog
meer radio-actieve straling vrij»
komt uit het gebied rond Tsjei*
nobyl. De Oekraïnsé regering
heeft een wedstrijd uitgeschreT
ven voor de beste manier om té
voorkomen dat radio-actievé
deeltjes ontsnappen uit de 'saH
cofaag' van staal en beton die na
het ongeluk van 26 april 198$
over de ontplofte en verbrande
reactor is geplaatst.

De drie andere reactoren iriTsjernobyl zijn nog in werking;
maar nadat in oktober het dak
boven reactor nummer twe«
bijna geheel afbrandde heeft hej
parlement besloten de centrale
vóór 1993 te sluiten. Lisovy zei te
betwijfelen ofdat echt zal geh*ir-
ren. Hij zei dat er nog nooit er-
gens een kerncentrale uit bedrijf
was genomen en dat het feit vande ramp extra problemen gaf.

Dat zich eerder deze week een
lekkage had voorgedaan in de
Leningradskaja centrale bij St.
Petersburg verbaasde Lisovy
niets, omdat deze centrale de-
zelfde RBMK-reactoren heeft als
die van Tsjernobyl. „We weten
dat die gevaarlijk zijn en eigen-
lijk uit de produktie moeten
worden genomen", zei hij. Ande-
re centrales met RBMK-reacto-
ren staan in Koersk en Smolensk
in Rusland en Ignalina in Let-
land.
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GEVEN IS HELPEN*
\ B]

Ba BWBV.

kj> missieburoRoermond
jfr Postbus 198,
111 6040 AD ROERMOND

Hmburgs dagblad ,

(ADVERTENTIE)

En nu 'n
Elske! „
'n IJskoud Elske, puur,
on therocks, met 'nklontje I
suiker, met jus d'orange en kr^r 1
als sluitstuk: 'n verrukkelijke

onseigen Elske....
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I TOONKAMERMODELLEN JÊÊ4mV
met 10 - 20 - 30 - 40% korting op:

Bankstellen - Salontafels - Wandmeubels - Dressoirs
Toogkasten - Eethoeken - etc, V^yßffsJg»r

JBPJjli VEGERS MEUBELEN
**1 WÊ Eiken klassiek Slaapkamers Moderne Meubelen

p|jgs Mg Honigmanstraat 47 Heerlerbaan 235 Locht 2

" ■#&££#' #£# ":■#■;■■ .:#■■ Heerlen Heerlen Kerkrade
——^— —-— - ■■■ .

Voor iedereen, voor groot en klein

GOED SLAPEN SHOW
Met het allernieuwste op slaapgebied en met medewerking van o.a. Auping,

Zevenslaper, Beka, Norma, Vredestein, Irisette, Moser, Rumat, Dunlop.

L

r- \) J-^ il 111 I" Pi

Mus.erring flÜISta IS
Gemiddeld brengt u een derde deel van uw leven op bed door. U mag dus best

kritisch zijn als u een nieuwe matras gaat kopen.
Laat deze kans niet voorbijgaan om de diverse slaapsystemen te testen._

INTERIEUR

Mvon /loun m
SLAAPADVIES
CE N T RU M

.j_i_l_k. ik MBv M* m mIL Bm J kmA ’» 1

WgSPaS» SITTARD ROERMOND VALKENBURGfeS*B*"^8*"^ Industriestraat 23 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1 g
Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20 1

VERZEKEREN IS NU MOGELIJK MEER WETEN?
VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

Eén op de acht mensen wordt A)s u jnteresse heeft in deze
arbeidsongeschikt. Dat kan u dus even- arbeidsongeschiktheidsverzekering
goed overkomen als ieder ander. Bent u voor huur of hypotheek, stuurt u dan
daarop voorbereid? Misschien denkt u bijgaande antwoordstrook in een
dat u goed verzekerd bent. Maar de ongefrankeerde envelop aan:
werkelijkheid is, dat uw inkomen daalt Assurantiekantoor
tot 70% of minder. En kunt ude woon- van Oers j| |$ :fr„tf ■$ jV
lasten dan nog blijven betalen of wordt Antwoordnummer 19 |i;i|;:i|;:i: ::;!
het een gedwongen verhuizing? 6430 AA Hoensbroek WtiÊ
Een nieuwe verzekering kan datpro- Telefoon 045-212856 (Een postzegel is met nodig)
bleem voorkomen. ,mX.

«"!■■» lid van de nederlandse vereniging van
n\/3 \. makelaars in assurantiën en assurantie-adviseurs.

LAAG MAANDBEDRAG F^^""i^^^r 1
het verzekeren van mijn hypotheeklast

Al voor een zeer laag maand- | tegen arbeidsongeschiktheid. I; bedrag (afhankelijk van de resterende | Neemt u telefonisch contact met mij op \
looptijd en uw leeftijd ± 3 tot 10% van I m " I
de woonlasten) heeft u de volledige |
zekerheid dat huur of hypotheeklasten | <- |
bij arbeidsongeschiktheid door de verze- | |. keringsmaatschappij wordt doorbetaald. | Postcode /P|aats: I
En bovendien is de premie ook nog |
eens fiscaal aftrekbaar. ( T , .Telefoon:

■ I I ■ .

DAIHATSU-DEALER
RUUD TIEMS
Zaanstraat 18- Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010
Seat Ibiza GL, diesel 8.950,- 7-'B7
Daihatsu Charade, diesel nw. motor 6.500,- 8-'B3
VW Jetta CL, diesel 61.000 km 18.950,- 1-'B9
Daihatsu Applause Li 48.000 km 19.900,- 11-'89
Mitsubishi Lancer 1.3EL 60.000 km 18.500,- 2-'B9
Opel Corsa 1.2TRS 6.950,- 8-'B5
Opel Kadett 4.500,- 1983
Ford Escort XR3, rood 6.500,- 1981
Suzuki AltoGL, 5-drs. 40.000 km 10.500,- 1988
Daihatsu Cuore, rood 95.000 km 8.500,- 1-'B7
Ford Escort 1600 L 5.950,- 10-'B2
Subaru Mini Jumbo 5.500,- 6-'B3
Citroen AX, wit 35.000 km 8.500,- 7-'B7
Peugeot 309 121.000 km 9.500,- 6-'B6
JeepWrangier 4x4 84.000 km 29.500,- 8-'B9
HondaPrelude, autom. 115.000km 9.950,- 9-'B3
Suzuki Jeep SJ 410,
hardtop, geel kenteken 80.000 km 9.950,- 9-'B3
Suzuki bus, pers.uitv. 67.000km 5.950,- 9-'B3
BMW 325 i, autom., ABS, »
airbag, cruise control, airco,
schuifdak. verlaagd, sportwielen 23.950,- 1-'86

H DAIHATSU

_— I

WIJ B 9*\YfÊTWIÉLMI MV^\ *m\m\MW*\ PJmrjWlL^TI IKILH I de top van de Duitse
designkeuken.

ff^B Arthur-Bonnet
de Franse keuken in eiken,
keuze uit 200 modellen, nu

■*y/3 Mf^iTl^ supervoordelig geprijsd.

BBj BBJ Br^K ~ *»BPj Apparatuur
9-"H9sv^B ■ --^^^i """" *Miele

.-.„gt |p jg.f! * Siernensmmm i -A^jÊmT^t *t v * B°scn
I'l-WM^JlrJplßralW B\ Ir—^fl '"?^fe*r *Etna
IffiffltlffiWrMirß^ B'^ff OÉfl WBBI * Zanuss'B?WWlfßpßfWsflK"^ -*i

Speciale aanbiedingenBBBBBBBBB^^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI granieten werkbladen

* ■ j Molenstraat 4-6141 BH Limbricht-Sittard
""Tfi■"" Telefoon: 046-525748 - Telefax: 046-5257*

Geopend dag. van 9.30-18.00 uur. Donderdag koopavond. Na afspraak staan wij ook 's avonds voor u klaar!
Net even anders en-.- stukken goedkoper!!

— ' Be
jm^mMmmmm■»■■■BBBBBBBBBBBBBBaVBIBVBBBBBBBBBBBJ B«BBBBBB| |B«BB«BBBP^VH^BHBVVBWBBB|

* <: A ■ Bk ■ I B V V 8 ffl k -4M gi

B Bm Ba ■ Bk - - 11» .^IBV. - Wk **«^— p^^—^^gg Ej"g| B^^rtßl Bjßagßl BMBaßflßl «VBBBBBBJ BBBBj ■BBBjBBVBBBBBBBBBBa BBBBBBBBBBWBVBBBJBBVBBBjI »1 I I J I^l mmT mm m%M4H k k
Lm^mmÉl B^^Mm^^fl ■fefe^.^drißttaMMiß^iMS Bfc^_JL^WMlMlJÈfchftMi^^B'Bfet^^^^fl MWMMMMMmr
\

MMfHBnB EBjßßv|B?pKßttM^
■UIHBaÉiiMISëBaiHiMNIUBiÉM Hf 1» ■ ||r tBj§ Bfftlg BR] Bi!i!l?9tßSiHii wF ü mmmmW **&*!KM|Nlll|HM|n ■ T ■ b 1 B m\\

IlSllSlllP^ ■ hèr4\\^Ü^ ¥^^k
btWS^^lvw^w'PP bw >Sb^^V
mÉiiinliM PPf Pi 1 \

BwSSS B^fl B^w^^l B^BB^fl B^feikn

BiinßßlH^ K

B^nT?T^fiT»f'CT?li!CTiy!*Ti» ik ari^i

BB^^BBBB^^Bj BBj BBV^_^H .»sÜbW^^

P^iiw^tt B i \\^r

ft Xt%émv

FmCCC Maastricht! k^
Postbus 1630, 6201 BP Maastricht. Telefoon 043-838383. Fax 043-838300. sp*S|M

HELAAS, UW DRUKKER LEVERT VANDAAG PAS. ,^
"

MAAR MORGEN MOET DIE REKLAMEKRANT WEL VERSPREID WORDEN... gg
Bel Spiral als 't supersnel verspreid moet worden! K-^

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. t| ■?> ¥ 11 j\Ëj
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opinie

Bedankbrief voorbode van nieuwe generatie ontwikkelingslanden

'Nederlandheeft Indonesië
misschien te veel verwend'

DOOR HENRI KRUITHOF
ENMARGREETVERMEULEN

politiek objectief

&EN HAAG - Indonesiëheeft zich eindelijk bevrijdvan de 'inspecteur-generaal'van de donorlanden, zoals
Minister Pronk vorig jaar
Sekscherend in een Indone-
sische krant werd genoemd,
fronk zal het grapje niet
Jeuk gevonden hebben. De
bewindsman vindt zichzelfhelemaal niet streng. „We
Rebben Indonesië wellicht
*e veel verwend. Misschienreageert Indonesië daarom
{Ju extra gevoelig op onzekritiek", zei Pronk vorigeweek nog in de Tweede Ka-mer.

twee uitspraken markeren de
gereld van verschil tussen Ne-
derland en Indonesië. Nog eenvporbeeld. Pronk: „In Indonesië
j'Uidt men dat de voormalige ko-
'Onisator uiterst voorzichtig

zijn met kritiek op nale-
ving van de mensenrechten. Ik-
j-elf Vin(j dat dit argument aan

Kracht verliest." In de brief aanRubbers maakt Indonesië Ne-derland bittere verwijten overeeuwen van onmenselijke kolo-
Jüale onderdrukking' en 'bar-
baarse gewelddaden tijdens de
j^vrijdingsoorlog.'~e Indonesische minister van
economische Zaken Prawiro,
J^oemt de ontwikkelingshulp in
handen van Pronk een 'instru-
ment van intimidatie en bedrei-
ging.' Pronk vindt nu juist dat
mj in het geval van Indonesië de
mensenrechten zeer 'terughou-
dend en voorzichtig' aan deordeh*eft gesteld.

'Fooi'
~at, was dus even schrikken toenfftdonesië voor de jaarlijkse
fooi' van driehonderd miljoen
Nederlandse guldens bedankte.
"ant met deze ongebruikelijkestap wil Indonesië even latenvoelen dat Nederland zich tot de

verhoudt als de muis tot«e olifant.
SUa bevolkingsaantal is Indone-
S'ë het op vier na grootste land
|er wereld. Bovendien is het ei-landenrijk hard op weg een re-
gionale grootmacht te worden.

natie kan het zich niet per-
mitteren zich door het verre en
or*beduidende Nederland de les
* laten voorschrijven. Het ge-
2eur moet maar eens afgelopen

Als de Nederlanders geen

ontwikkelingshulp meer geven,
kunnen ze die ook niet meer af-
hankelijk stellen van de gang
van zaken in Indonesië, zo luidt
deredenering.

De ongebruikelijke stap van In-
donesië maakt duidelijk dat een
nieuwe generatie ontwikkelings-
landen haar intrede heeft ge-
daan. Landen met mondige en
zelfbewuste overheden die in
hun eigen regio behoorlijk wat
macht hebben vergaard en die
zich niet door het rijke geïndus-
trialiseerde Westen de wet laten
voorschrijven.
Steeds vaker eisen ontwikke-
lingslandeneen meer gelijkwaar-
dige verhouding tussen hulpver-
strekkende en hulpontvangende
landen. De Wereldbank kreeg
onlangs lik op stuk van de Derde
Wereld toen het consortium van
de hulpontvangers eiste dat er
minder geld aan wapens en meer
geld aan armoede-bestrijding be-
steed moet worden. Prompt eis-
ten de ontwikkelingslanden dat
ook de rijke landen hun defen-
sie-uitgaven zouden terug-
schroeven.

Ook in milieu-kwesties huldigen
ontwikkelingslanden het princi-
pe van de wederkerigheid. Ze
w.illen best milieuvriendelijker
produceren als de rijke landen
voor het geld en de technologie
zorgen.

Hoe dan ook, het kabinet heeft
terecht onmiddellijk besloten
niet met het geld bij deIndonesi-
sche regering te gaan lopen leu-
ren. Als ze het niet willen heb-
ben, dan niet. Er zijn nog genoeg
arme landen waar ze om ontwik-
kelingsgeld zitten te springen.
Bovendien stond de (internatio-
nale) ontwikkelingshulp aan In-
donesië toch al op het punt om
verminderd te worden. Van alle
Indonesische overheidsuitgaven
wordt 20 procent betaald met
ontwikkelingsgeld. Zon fantas-
tisch percentage haalt zelfs het
gemiddelde Afrikaanse ontwik-
kelingsland niet. Indonesië is
wat je noemt: een 'donor-dar-
ling'.

JAN PRONK
...vindt zichzelf geen

inspecteur-generaal...

Successen
Maar steeds meer donoren vin-
den dat het Indonesië te goed
gaat om nog voor zulke enorme
hulpbedragen in aanmerking te
komen. Het bewind van Suharto
heeft indrukwekkende economi-
sche successen geboekt. Het
aantal armen is spectaculair ge-
daald, van 70 procent tien jaar
geleden naar 20 procent nu.

Daarom was het waarschijnlijk
vorig jaar de laatste keer dat de
14 landen van de IGGI (Inter-
gouvernementele groep inzake
Indonesië) de hulp op voor-
spraak van IGGI-voorzitter Ne-

derland opnieuw opschroefden
naar een formidabel bedrag van
9,5 miljard gulden.
Nederland is 25 jaarlang voorzit-
ter van de IGGI, het meest suc-
cesvolle hulpconsortium ter
wereld, geweest. De IGGI heeft
een cruciale rol gespeeld in de
economische succes-story van
Indonesië en meer geld wegge-
geven dan welk ander hulpcon-
sortium dan ook. Maar mensen-
rechten hebben nooit op de
IGGI-agenda gefigureerd. Dat is
zelfs Pronk niet gelukt. Mis-
schien is dat nu juist de sleutel
van het IGGI-succes geweest, zei
Pronk onlangs in de Kamer.
Maar die tijd is voorbij. Binnen
de Verenigde Naties en interna-
tionale instellingen als de We-
reldbank wordt er steeds meer
rekening mee gehouden of lan-
den de mensenrechten naleven.
In VN-verband wordt openlijk
gediscussieerd over de vraag of
het heilige leerstuk van de niet-
inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden van een land
nog wel geldt als in dat land
mensenrechten geschonden
worden.

De veroordeling van het bloed-
bad in Dili, waar het dit keer al-
lemaal om is begonnen, was
eveneens mondiaal. Nederland is
eruit gepikt, vanwege het kolo-
niale verleden misschien en
omdat Nederland, dat is waar, de

meest kritische geldgever is ge-
weest. Bovendien is de bijdrage
van Nederland relatief een
schijntje. Slechts driehonderd
miljoen gulden op een totaal van
bijna tien müjard per jaar.
Maar de koppeling die Neder-
land aanbrengt tussen ontwikke-
lingshulp en mensenrechten -en die door Indonesië zo ver-
foeid wordt - is allerminst
uniek. Wil die koppeling effec-
tief kunnen zijn, dan is afstem-
ming in internationale forums
noodzakelijk. Daarom is het te
hopen dat andere grote IGGl-
landen als Australië en Canada
die op één lijn zitten met Neder-
land als het gaat om de mensen-
rechten, dit incident niet onge-
merkt laten passeren.

In Nederland zal de discussie
zich waarschijnlijk op deze laat-
ste vraag toespitsen: hoe kunnen
we toch aandacht blijven hou-
den voor de mensenrechtensi-
tuatie in Indonesië. Maar ook:
wat doen we met de 'buit'? Het is
niet denkbeeldig dat het CDA de
300 miljoen wil gebruiken om de
hulp aan Oost-Europa naar een
aanvaardbaar niveau op te krik-
ken. Zon voorstel staat garant
voor ruzie in de coalitie. Want de
PvdA wil ontwikkelingsgelden
alleen besteed zien in ontwikke-
lingslanden, niet in Oost-Europa
waar de levensstandaard nog al-
tijd beduidend hoger ligt.

Wereld op drempel van nieuw tijdperk
- Ogenschijn-

JJk heeft de Amerikaan
j.r^ncis Fukuyama alle ge-yk van de wereld met zijn
gelling dat de mensheidet einde van haar geschie-
denis beleeft, waarin het

voorgoed heeftgezegevierd. De vrijeJ^arkteconomie, het boeg-
beeld van de liberale demo-
ratie, heeft immers ook in

£e voormalige Sovjetunienaar intrede gedaan!

**et is echter de schijn die hier°edriegt, daar wij in werkelijk-
heid niet het einde van onze ge-ehiedenis beleven, maar op derernpel staan van een nieuwe

Een periode waarin de mu-er> tussen de partijen worden
en het dus tot een hech-

ch ?amenwerking komt tussen
e risten-democraten, socialisten" überalen, als logisch gevolgn de geweldloze beëindigingan de Koude Oorlog.

Machtsvacuüm
°°r het zonder bloedvergieten

[j; Inhalen van De Muur is name-
lik de. strijd der ideologieën -
d ~rausme versus socialisme -
s£".nitief gestreden. Een (eind-)

IJd die evenwel geen overwin-ar heeft opgeleverd en daar-
,y 0r als 'onbeslist' de geschiede-
e ? ingaan. Zover is het

ftter nog niet, waardoor we ons
omenteel in een ideologisch

gachtsvacuüm bevinden,

in n pouüek niemandslandwaar-
in ,°PPervlakkig gezien geen en-j^1 Perspectief valt te ontdek-

maar dat in werkelijkheid
in Zich heeft om de wereldtransformeren van een jungle

internationale statenanarchie
he nn het recht van de sterkste
s êi"st» in een mondiale rechts-at onder auspiciën van de

Verenigde Naties. De wereld
waarin de mensenrechten zijn
verwerkelijkt en zo de oorlog is
uitgebannen.

Kompas
Om die rechtvaardige wereld te
bereiken zullen we allereerst ons
politiek kompas, dat door de val
van het communisme danig uit
balans is geraakt, moeten herij-
ken. Wat dat betreft is het nood-
zakelijk dat wij ons richten op
het vinden van een 'leidend poli-
tiek beginsel' dat voor alle par-
tijen aanvaardbaar is en waar-

mee het uitzichtloze doemden-
ken doorbroken kan worden.
Een actueel beginsel dat inspi-
reert en op basis waarvan de gro-
te maatschappelijke problemen
(milieu, werkeloosheid, Derde
Wereld, grondstoffen en niet te
vergeten het daaruit voort-
vloeiend onrecht) effectief be-
streden kunnen worden.
Problemen die stuk voor stuk
boven de partijpolitiek uitstijgen
en waarvan zo langzamerhand
ook duidelijk wordt dat zij in
wezen niet van economische
aard zijn, zodat hun oplossing in
geen van beide richtingen ge-
zocht moet worden.

Met betrekking tot het vinden
van een alom aanvaardbaar lei-
dend politiek beginsel leven we
gelukkig in een tijd waarin dit
meer als 'gespeend van elke rea-
liteitszin' kan worden afgedaan.

Integendeel, welbeschouwd be-
staat het al zon vijfenveertig
jaar, alleen wordt het nog niet als
zodanig onderkend, te weten:'De Universele Verklaring van
deRechten van de Mens', de we-
reldwijd onderschreven verkla-
ring die bij uitstek geschikt is
het leidend politiek beginsel in
een democratie te worden, om-
dat zij staat voor 'het belang van
het algemeen.
Hèt belang waarover de overheid
primair dient te waken, om haar
taak als 'schild voor dezwakken'
waar te maken. Dat onze over-
heid sinds jaar en dag op vruch-

teloze wijze worstelt met de juis-
te politieke vertaling van het
'algemeen belang', ervaren onze
zwakken dagelijks aan den lijve.
Een troost voor hen is dat onze
huidige partijpolitici niet het
eeuwige leven hebben, zodat ook
hen eenmaal recht zal worden
gedaan.
Vanuit evolutionair oogpunt be-
zien ligt het immers in de lijn der
verwachting dat op zeker mo-
ment onze christen-democraten,
socialisten en liberalen worden
opgevolgd door mensen met een
groter politiek vermogen!

'gastgesprek'
In de rubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen op een
bepaald gebied de ruimte om hun visie te geven op een
actuele aangelegenheid. Vandaag weerlegt publicist Wou-
ter ter Heide de stelling die de Amerikaanse schrijverFrancis
Fukuyama onlangs in deze krant heeft uitgesproken, dat de
geschiedenis van de mensheid ten einde loopt.

Democratisch
Uiteraard geldt dit niet alleen
voor Nederland, maar voor elk
democratisch gezind land in de
wereld en welk land is dat mo-
menteel niet. Daarom wordt het
tijd dat over de invoering van de
Universele Verklaring als lei-
dend politiek beginsel over de
gehele wereld, de discussie
wordt aangezwengeld in ons po-
litiek wereldforum 'De Verenig-
de Staten.
Nederland zou daartoe, bij mon-
de van premier Lubbers, het ini-
tiatief kunnen nemen. Een in
alle openheid te voeren en tot in
de verste uithoeken te volgen
discussie tussen alle regerings-
leiders in het VN-gebouw te
New Vork. In alle redelijkheid
mag worden verwacht dat als re-
sultaat daarvan miljarden neu-
zen één en dezelfde kant gaan
uitwijzen, zoals wij ons dat 'als
mensheid' op 10 december 1948
bij de proclamatie van de Uni-
versele Verklaring ten doel heb-
ben gesteld.
De uitvaardiging van de Univer-
sele Verklaring is door de Alge-,
mene Vergadering der Verenig-
de Naties immers bestempeld
als: 'Het gemeenschappelijk
door alle volkeren en alle naties
te bereiken ideaal!'

Leiders
Charismatische leidersfiguren
die boven de partijpolitiek staan
en bij machte zijn onze parle-
mentaire democratie uit te bou-
wen tot de ware democratie,
welke naadloos aansluit bij de

zuivere rechtsstaat. De samenle-
ving waarin iedereen volledig
recht wordt gedaan en tot zijn
recht kan komen, dus niemand
aan de kant staat, omdat daarin
de mensenrechten zijn verwer-
kelijkt.

Het is zodoende te voorzien dat
uiteindelijk het recht zal zegevie-
ren over de beperkte partijbelan-
gen en de kille onpersoonlijke
macht van het kapitaal. Een
hoopvolvooruitzicht dat behalve
uit de evolutietheorie ook uit ons
democratisch gedachtengoed is
te distilleren.
Daarbij doel ik met name op ons
veel geprezen politiek bestel, 'de
parlementaire-democratie',
waarin mondige burgers (zowel
de gevierde beroepspoliticus als
de onbekende man in de straat)
periodiek worden gedegradeerd
tot sternvee, nietcompetent zich-
zelf te besturen of zelfcontrole
uit te oefenen.
Daarnaast denk ik aan de vurig
aanbeden kern van ons beleid,
'de vrije markteconomie', met
haar totalitaire dus ondemocrati-
sche recht van de sterkste. Het is
dit - als democratische gesleten- gedachtengoed dat debet is
aan de dagelijks voortschrijden-
de normvervaging, omdat het
enerzijds de menselijke waarde
en waardigheid aantast en ander-
zijds het rechtsgevoel geweld
aandoet. Daardoor zal het immer
op verzet stuiten van Don Qui-
chot-figuren, de eeuwige prin-
cipe-ruiters of fatsoensrakkers.

Om hun niet aflatend ideëel ver-
zet voorgoed te breken en daar-
mee de broodnodige consensus
te creëren, is het zaak dat zowel
onze parlementaire-democratie
als de vrije markteconomie
openlijk ter discussieworden ge-
steld. Slechts daardoor is hun
onbruikbaarheid aan te tonen in
het licht van het mondiaal vrede-
sideaal.

Daarna kunnen we ons metveel
energie storten op de creatie van
een heel nieuw politiek systeem,
met een regering 'van, voor en
door het volk' die een puur de-
mocratisch beleid weet neer te
zetten. Een beleid dat simpelweg
neerkomt op een gezamenlijke,
niet commerciële aanpak van de
gemeenschappelijke (wereld-)
problemen, waarmee tegelijker-
tijd het onrecht adequaat wordt
aangepakt. Een eendrachtige,
vruchtbare aanpak als logisch
gevolg van de invoering van de
Universele Verklaring als lei-
dend politiek beginsel.

in gesprek
Pleeggezin

'Volop leven in 't woelige nest',
zo luidde de titel van het artikel
in het Limburgs Dagblad van 14
maart jongstleden over het
pleeggezin dat zich gevestigd
heeft in Simpelveld.
Met grote verwondering heb ik
dit artikel gelezen. In Simpel-
veld ontstaat iets wat niet thuis
hoort in de pleegzorg. Pleegge-
zinnen werken met maatschap-
pelijk werkers aan een stukje
hulpverlening. Doelstelling is
om het contact met ouders te
herstellen, dan wel een aan-
vaardbare situatie te regelen
voor de natuurlijke ouders; maar
ook om voor hun kind uiteinde-
lijk een basis te vinden voor te-
rugkeer naar huis of een regel-
matig contact in de vorm van
bezoekregelingen.
Pleeggezinnen nemen de zorg
voor het kind op zich, overleg-
gen met maatschappelijk wer-
kers, maar ook met de natuurlij-
ke ouders. Pleeggezinnen funge-
ren als kortstondige opvang
waarbij vaak een heel leuke om-
gang met de natuurlijke ouders
is. Pleeggezinnen doen aan crisi-
sopvang, waarbij in een kort
tijdsbestek beroepskrachten
aangeven welk soort hulpverle-
ning er toegepast kan worden.
Pleegzorg betekent dat men een
band aangaat met het kind; pas
dan is er sprake van vertrouwen
en kan men opvoeden of tieners
begeleiden naar volwassenheid.
Slechts zeer zelden zeggen
pleegouders dat ze hun kind he-
lemaal kennen.
Het artikel spreekt voor zich:
strikte huisregels voor de opvoe-
ding zijn noodzakelijk. Straffen
zoals een half jaar huisarrest
kunnen psychische gevolgen
hebben, zeker wanneer je niet
weet wat het kind heeft meege-
maakt. Een pleeggezinplaatsing
gaat heden ten dage niet zomaar.
Er wordt gekeken naar de pro-
bleemstelling, het gezin, omge-
ving en alles wat ertoe kan bij-
dragen om een plaatsing goed te
doen verlopen.
Daarom vinden we dat er onder
deze omstandigheden geen spra-
ke kan en mag zijn van een
pleeggezin. Beschamend is het
dat men durft te veronderstellen
datvoogdij-instellingen hier kin-
deren zullen plaatsen. Ze zouden
dan hun eigen visie over pleeg-
zorg verloochenen.
Mijn verontrusting is verder ge-
baseerd op het feit dat men zich
als pleegouders presenteert en
als zodanig voorlichting geeft
aan scholen en daarbij ook nog
stageplaatsen aanbiedt. We wil-
len scholen erop attent maken
dat er maar één instantie is die
voorlichting kan geven: de Cen-
trale voor Pleeggezinnen, geves-
tigd in Sittard.
Het is goed dat jongeren opge-
vangen worden. De vraag is of
particulieren dit omvangrijk
werk in zon samenstelling mo-
gen uitoefenen zonder dat hier
echt sprake is van toezicht en
daarbij ook nog stellen dat hun
kinderen dit straks even zullen
overnemen. Pleegouders moeten
tegenwoordig een pittige cursus
volgen, willen ze dit vrijwilli-
gerswerk kunnen doen.
HEERLEN Martien Sineets

Coördinator Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen,

Limburg
(Door de redactie ingekort)

Rectificatie
In de rubriek 'Lezers Schrijven'
van zaterdag 21 maart onder het
kopje 'Rechtshulp' van de hand
van de 83-jarige J.H.L. van den
Boom uit Maastricht, stond abu-
sievelijk vermeld dat de woning
slechts ’ 2.506,61 per jaar mocht
kosten. Dit moet ’ 250,61 per
maand zijn.

Homoseksualiteit
In het artikel 'Je zult als homo-
fiel zulke ouders hebben', in het
Limburgs Dagblad van 21 maart
vertelt de heer Ger de Jager
(pseudoniem) hoe hij en zijn
vrouw gereageerd hadden op de
mededeling van hun zoon, dat
hij homofiel was.
Toen ik het artikel gelezen had,
was ik boos. Alle prachtige ver-
halen over zijn gedreven hulp-
verlening en werkgroepactivitei-
ten ten spijt, ben ik toch van
mening dathij de homoseksuali-
teit van zijn zoon niet heeft ge-
accepteerd. Ik heb me kwaad
gemaakt over het feit dat hij als
vader zrjn naam niet bekend
durft te maken, omdat hij, zoals
hij zelf zegt, in het onderwijs
werkt.
Hij zegt zich niets aan te trekken
van de omgeving. „Daar ben ik
al lang overheen." Hoe kan
iemand zo hypocriet reageren!
Hij wil zrjn eigen naam niet in de
krant. Waarom schrijft hij onder
een schuilnaam? Schaamt hij
zich er dan toch een beetje voor?
Hoe kan hij tegen homoseksu-
elen zeggen dat ze gewoon moe-
ten durven uitkomen voor hun
anders-zijn, terwyl hij zelf zijn
naam niet durft te vermelden!
Hij vraagt aan de leraren gods-
dienst en maatschappijleer of zij
er in de klas eens aandacht aan
willen besteden. Waarom doet u
hij dat zelf niet? Ze willen het
van hem horen.
Zijn collega's zijn er vanuit hun
vakgebied bij betrokken. Hij kan
er als vader rechtstreeks over
praten. Zijn leerlingen willen
weten hoe hij op de mededeling
van zijn zoon gereageerd heeft.

postbus 3100

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

Ik zelf ben vader van een lesbi-
sche dochter. Ik werk ook in het
onderwijs (leraar Pabo-Heerlen).
Sinds jaren praat ik op school
over homoseksualiteit en vertel
over de ervaringen met onze ei-
gen lesbische dochter, over onze
homoseksuele vrienden en onze
omgang met mensen met aids.
Er zijn studenten bij die dan heel
persoonlijk met jewillen praten,
omdat ze in jou een voorbeeld
zien. Juist het feit, dat je echt
bent in zulk soort dingen, maakt
dat jonge mensen in joueen ver-
trouwensfiguur zien. Meneer De
Jager laat als leraar een kans lig-
gen. Laat hij nu eens gewoon
tegen zijn leerlingen zeggen dat
hij een homoseksuele zoon heeft
en dat hij heel veel van hem
houdt.
HEERLEN Hans Heyster

(leraar Pabo-Heerlen)

Hakenkruizen
De Christen-Democratische Jon-
geren in Beek (CDJA-Beek) wil-
len hun verontrusting en veront-
waardiging uitspreken over de
recente vernielingen, beschadi-
gingen en het aanbrengen van
hakenkruizen op de grafstenen^
van de Joodse begraafplaats in
Beek, zoals gemeld in uw krant
van 19 maart jongstleden.
Voor ons als jongerenpartij
wordt het weer eens pijnlijk dui-
delijk dat ook wij een rol moeten
en kunnen spelen om tegen dit
soort, helaas weer vaker voorko-
mende, tendensen in te gaan. Wij
eisen niet alleen van de Beekse
maar ook van de landelijke poli-
tiek dat zij duidelijk een hard
standpunt inneemt tegen dit-
soort uitspattingen van zinloos^
en discriminerend geweld.
De lering die wij hieruit moeten^trekken is dat wij, het CDJA, en4
iedere andere jongerenpartij
hard moeten gaan werken om bijji
de jongeren tolerantie en be--,
wustzijn te kweken of te verster-j;
ken, waardoor zij de ernst van de>
zaak inzien en hierop reagereni
door zich er tegen af te zetten. >Het is eigenlijk jammer dat een?
week die zo mooi is begonnen?
door de afwijzing door de blan-Jken van de apartheid in Zuid-^j
Afrika en met de historische^"
woorden van president De Klerkjjl
(„Het boek van de apartheid is>
dichtgeslagen") er zon anti-cli-^j
max volgt in Beek. Wij van het«j
CDJA-Beek roepen dan ook allé^j
jongeren op om dit soort exces-
sen geen kans van slagen te ge-
ven.
BEEK Marlon Sangers

en Camiel van Goethem
Respectievelijk voorzitter en

vice-voorzitter, CDJA-Beek'
(Door de redactie ingekort)

Grensbewouers (2)
Het verbaast mij dat de anonie-
me briefschijver of briefschrijfs-
ter over grensbewoners zich al-
leen stoort aan de komst van
Duitsers en niet aan de komst
van andere buitenlanders. Denk
er maar eens aan hoeveel natio-
naliteiten zich hier vestigen, met
de daarmee gepaard gaande cri-
minaliteit zoals o.a. de drughan-
del die zich openlijk op straat
afspeelt en waarvan je wel dege-
lijk hinder ondervindt.
Ik denk eerder dat het voor u
een kwestie is van het associëren
van de Duitser met de oorlog in
het verleden. Wil je voor je me-
ning uitkomen, ben dan wel zo
eerlijk om jenaam onder je inge-
zonden stuk te schrijven. Dat is
nog meer te waarderen dan ano-
niem je gal te spuien.
HOENSBROEK

M.Kirsch-van Nuil

NASCHRIFT REDACTIE: Het
hebben van een andere dan de
Nederlandse nationaliteit alhier
houdt niet automatisch een ver-,
band met criminaliteit in. Voorts
wordt het op verzoek niet vermel-
den van een naam onder een,
brief uitsluitend beoordeeld door4
de redactie.
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VINCKENMEISTERSPASCH
Oranje Nassaustraat 24 Heerlen 045-713966

La Belle Vie: zzz
Keukens voor het ~-

goede leven èn.... zzz
geschenken toe! ==

Als u tijdens de Huishoudbeurs van 25 maart tot 5 april bij La Belle
Vie een keuken koopt, krijgt u tijdelijk geschenken toe. En wat voor, geschenken! . ~ . , ,ri^Mi^, ZZZ
" Bij besteding vanaf’ 3000,- : een radio/cassette walkman.

" Bij besteding vanaf’ 6000,- : een stereo radio-recorder plus
compact-disc speler.

" Bij besteding vanaf ’ 9000,-: een kleurentelevisie
(36 cm beeldbuis) met teletekst.

" Bij besteding vanaf ’ 12000,- : een kleurentelevisie
(41 cm beeldbuis) met teletekst èn
afstandsbediening.

U ziet het: keukens voor het goede leven nu tijdelijk met geschenken
voor het goede leven. Alleen bij La Belle Vie tijdens de Huishoud-
beurs van 25 maart tot 5 april. Kom daarom even gezellig bij ons
langs. U vindt ons op onderstaand adres.

Lu Belle Vie Heerlen La Belle Vie Beek
T) 11 T7* llanilMiikcrlKM.nl «JÜ DSM-slraal 5

Uci IJCjIIC VIC 6418 BS Heerlen 6191 NB Bet*
(t4nfty<*\*b~°" Telefoon 04.V-H22.tt Telefoon 04(>-.T704.V>
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■^^ p» | aLgJI ■ I Am M\ GALJOENWEG 35. TEL. 043-630505

Kl TmW mßr ohh BEATRIXHAVEN | Wi)k 22 | \
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GROTERE MAAT?
BIJ ONS SLAAGT U BESLIST
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fa 1 Jf (maten 46 t/m 58)

m^ mode met 'n maatje meer

Emmastraat - Heerlen 045-718030
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Alle toptechnologie samengebun Deze kwaliteit bli|ttonder alle om-

deld in éénhandig te bedienenapparaat, standigheden geli|k. op wat voorwegdek
dat is devertrouwde kwaliteit van Ken u ook rijdt Dat komt door het unieke
wood En dat deze compact disc speler tnllmgsbestendige mechanisme met
met tunerversterker perfect klinkt hoort automatische hellingshoek compensatie
u meteen aan de perfecte FM ontvangst Dankzij het automatisch centreer^
en het kristalheldere . ._ _ .. — t/-\ /—\r-\ tem °°^gehikt wor
cd K«i u ,d KENWÜOU m-.in^«.

]fe|iiß^Éi"Mß|
COMPACT NSC SKUR (KI
TUNER/VtRSTÏRKERKK-740
"8x oversampling 1 BIT i: a,g,ta,epu,5-aS rege,,ng £^JJ AUDIO
" diefstal preventieslede»^T^ 1 P L u s
M mWji^^^L^mmm Kllksw K, /l ![) 100 HELEEN

"Wie praat
met PC's, mini's en mainframe?" J

—^ 1 h

mamm

_^_ !
"De Apple Macintosh, want die spreekt zijn talen!"

Bel nu voor de speciale Apple prijzen!
. . IM

mm^m^m^m^m^m^m^Êlêl^wMufjwMm^mm
m

vMkMwMm

WËÉm BH

■ Ledikant in de afmeting 90x200. Samen met de speciaal ontwikkelde
MAC-BORDER-SENIOR en de EASY-MOVING-BOX vormt het een

harmonisch geheel. Uitgevoerd in M.D.F. -_
_

_^

en krasvast nabehandeld. %U Ê\
Tijdelijk voor een speciale promotieprijs jm—J~fr mJ3FH—gal
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Aanvragers toonden valse identiteitspapieren
Miljoenenfraude met

kredieten bij banken
Van onze redactie economie

J* HAAG - Diverse Neder-
se banken zijn voor enke-
jhiljoenen guldens bena-

rd door een fraude met
'sümptieve kredieten. Een

van de Neder-Ise Vereniging van Ban-
-1 (NVB) heeft dit gisteren
'^stigd. De fraude kwamhet licht toen een bank bijaanvraag voor een con-

krediet valse identi-
ontdekte bij depager.

/|el bleek dat deze praktijken op
* schaal bij minstens drie ban-
l voorkwamen. Via tussenperso-
lüi e vel"dachten metUIP van buitenlandse paspoor-

' vervalste arbeidsvergunningen
Werknemersverklaringen hon-,er» continue- en persoonlijkegieten gekregen van 10.000 totm gulden.

at het geld was ontvangen, ver-een de verdachten spoorloos.
j ëeld werd verdeeld tussen de
achtgever en de tussenperso-

" Sommige van deze tussenper-

*** waren volstrekt te goeder
.^ maar anderen te kwader

Volgens de NVB bezitten al-
terdachten de Turkse nationali-

Gewaarschuwd
lddels heeft de sectie beveili-

-5 van de NVB alle aangeslotenawen gewaarschuwd voor deze
dijken. De fraude heeft zon

omvang kunnen nemen door
»,. van goede fraudebe-

'ge legitimatiebewijzen in
Ü^and. Veelal later werd pas
js e"jk dat er werd gewerkt met

m Papieren.
jjsetis deNVB is de fraude inmid-

staan gebracht. De politie
de zaak in onderzoek.

Ballast Nedam
voorop in race

om 'baggerorder
van de eeuw'

AMSTERDAM - Het consor-
tium rond de Nederlandse bag-
germaatschappij Ballast Nedam
heeft bij de inschrijving op de
aanbesteding van de fundering
voor de nieuwe Hongkongse
luchthaven Chek Lap Kok de
laagste offerte uitgebracht. De
order, ook wel de 'baggerop-
dracht van de eeuw' genoemd,
heeft een omvang van f 3 a f 4
miljard. Dat blijkt uit nog onbe-

vestigde berichten in de Hon-
kongse media.

Nagenoeg alle baggerbedrijven
in de wereld hebben op-het pro-
ject ingeschreven. Ook de ande-
re Nederlandse baggeraars Bos-
kalis en HAM, onderdeel vanHBG, zijn van de partij. Volgens
de berichten zou het consortium
rond HAM, die onlangs de bag-
gerdivisie van Volker Stevin in-
lijfde, de hoogste prijs vragen.
De groep rond Boskalis staat op
de vierde plaats.

beurs

Wegzakken
aj.J'ERDAM - De aandelen-
''jd m Amsterdam had gisteren
Wen onder de stemming op de
Sf, en elders in Europa. Boven-
% ZaHten de koersen door de
i (j^Ptiebeurs, die in de loop van
'efere ',aan de verkoopkant ging
in. d en- Londen stond bij sluiting
JtUrT markt ln Amsterdam op 28
iris,. 11 Verlies door voor LabourW§ uitvallende verkiezings-V^oses. Frankfurt sloot ruimir,,' Punten lager, een daling van
WalfProcent.
oru °°k de effectenbeurs in New
Dfyjri n°g eens tien punten lager
W , " ging het op het Damrak
\e °mlaag. Verder heerste eri^.een handelaar „een typi-k DrjJdagmiddagstemming", kof-
Vm en en wegwezen. De obli-

* Eorkt was vrÜdag flauw.
d aandelenindex eindigde

* Cft5ten la£er °P 302,76 punten.
"r,te°s-koersindex sloot op 203,8

een daling met !.2 punt ten
Sm Van donderdag. De omzet
W uit op ruim f 1,7 miljard,
11f 1 «

f 543 miljoen aan aandelen
k e miljard aan obligaties. In
*8 v

n Unilever werd voor een be-
f .** respectievelijk f53 miljoen

Sje, miljoen omgezet. Aan Daf-
i^Qch 1 Werd V°°r fl9 mi]Joen
1 <*1]V enende koersdalingen maakten[% v utricia door. De koersda-

-0 Daf was te verwachten.IW rc*ag presenteerde de Eind-r*»ti e
u vrachtfabrikant zulkea « berichten, dat de beleggers

\ra ?esten reageren. Vooral de
% nting dat er voor het concern
?WVerheidssteun in zal zitten,
kHpi Voor aanbod. Daf ging het
r ri e

nde in op f 22,40, f 1,80 lager
lVcj otlcoers van donderdag.

daarentegen meldde don-
g> jLeenwinststijging van zeven-■ T 0(?fn* en winstgroei voor°ch ging de koers omlaag.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,40 45,40f
ABNAmroA.inF. 79,50 79,50
ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,70
AEGON 131,00 130,60
Ahold 86,40 86,20
Akzo 149,90 149,80
Alrenta 194,30 194,30
Amev eert. 55,50 55,30
Bolseert. 47,80 47,70
Bührm.Tet.c. 46.60 46,00
CSM eert. 96,30 96,30
DAF 24,20 c 22,40
DordtschePetr. 132,90 132,30
DSM 105,40 105,80
Elseviercert. 114,00 112,00
Fokker eert. 33,70 33,60
Gist-Broc.cert. 35,90 35,70
Heineken 187,90 186,70
Hoogovens nrc 51,10 50,80
Hunter Douglas 68,70 69,00
Int.Müller 61,20 61,00c
Int.Ned.Gr.c. 52,50 52,00
KLM 36,50 35,70
Kon.Ned.Papier 43,80 4320Kon. Ohe 142,30 141,70Nedlloyd 59,80 59,40
Océ-v.d.Gr. 78,60 78,70
Pakhoedeert. 46,30 45,90
Ph'ups 36,30 36,10cPolygram 45,00 44,80Robeco 98,30 98,20
Rodamco 51,40 51,20
Rolinco 96,70 96,80
Rorento 71,50 71,50
StorkVMF 44,40 44,20
Unilever eert. 184,50 182,50
Ver.BezitVNU 82,50 8250
VOC nrc ' 43,30 42^90
Wessanen eert 89,60 89,90
Wolters-Kluwer 69,90 6930
Avondkoersen Amsterdam
Kon.Olie 141,30-141,60(141,70)
Philips 36,10(36,10)
Unilever 181,90-182,50 (182,50)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 56,00 5850
ABNAmroHld.prf. 6,08 6^09
ABNAmroHld.div. 43,90 4380ACF-Holdingc. 31,50 3L50Aegon div.92
Ahrend Groepc. 130,00 b 130 00
Asd OptionsTr. 10,80 10J0Asd.Rubber 3,65 390
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold.eert 120,00 b 123,00c
Athlon Groep 49,70 50,50
Athlon Groepnrc 47,50 47,50
Aut.lnd.R'dam 88,00 88,00
BAM Groep 89,80 90,00
Batenburg 134,50 135,00
Beers 122,00 122,00
Begemann Groep 107,00 107,80
Belindo 302,00 298,00
Berkei's Patent I,loe 1,12 |

Blydenst.-Will. 39.00 39,00
Boer De, Kon. 240,00 240,00-
BoerDeWinkelb. 70,80 70,80
Borsumy Wehry 63,30 64,00
Boskalis Westm. 25,70 25.90
Boskalis pref. 27,80 27,80
Braat Beheer 34.50 34,20
Breevast 11.00 9,90
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1188,00 1173,00
Cindu Intern. 161,00 161,00
Claimindo 300,00a 290,00
ContentBeheer 23,70 23,70
CreditLBN 29,10 29,30
Crown v.G. eert. 120,00 120,00
CSM 96,50 96,50
DAFeert. 18,80 17,80
Delft Instrum. 27.00 27,00
Desseaux 41,70 41,70
Dorp-Groep 44,20 44,50
Draka Holding 24,00 24,00
Econosto 29,80 29,30
EMBA 214,00 214,00
EriksHolding 83,90 82,50
Flexovit Int. 57,20 55,00
Frans Maas eert. 83,60 83,80
Gamma Holding 102,00 101,50
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,40 34.30
Geveke 39,50 39,50
Geveke div'92 37,30 37,20
Giessen-de N. 100,00 100,00
Goudsmit 36,00 36,00
Grolsch 204,20 203,00
GTI-Holding 222,50 224.50
Hagemeyer 148,00 147,20
idem div'91 142,50 142,50
HALTrustB 14,50 14,50
HALTrust Unit 14,50 14,50
HBG 215,00 215,00
HCSTechnology 0,95 0,95a
HeinekenHold. 170,70 169,90
Hoek'sMach. 259,50 258,70
Holl.SeaS. 0,44 0,41e
Holl.Kloos 450,00 450,00
Hoop Eff.bank 7,40 7,40
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 60,00 59,50
Kas-Associatie 35,60 35,10
Kempen & Co 9,60 9,50 ,
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
KondorWessels 33 20 33,00
KBB 76,60 77,00
KNPdiv. 41,80 40,70
Kon. Sphinx 56,00 56,00
Koppelpoort 398,00a 390,00a
Krasnapolsky 254,00 254,00
Landré & Gl. 51,10 51,60
Macintosh 41,70 41,50
Maxwell Petr. 115,20 115,20
MoearaEnim 1172,00 1169,00
M.Emm OB-cert. 15400,00 15400,00
Moolen Holding 42,50 42,40
Mulder Boskoop 55,50 55,00
Multihouse 5,10 5,10
Naeff 525,00f
NAGRON 56.70 56,20

Nutricia VB 172,00 159,50
Nutricia VB div92 168,00
Nnv.-TenCate 106,60 107,80
OcévdGr.div92 77,20 77,30
OmniumEurope 7,60
OrcoBank eert. 70,30 70.20
OTRA 336,00 335,00
Palthe 63,00 63,00Philips div.'92 36,10 36,00
PirelliTyre 23,30 23,10
Polynorm 146,50 160,00
Porcel. Fles 133,00 133.00 b
Randstad 46,40 46,30
Ravast 25,80 25,50
Reesink 73,50 73,80
Samas Groep 38,30 38,00
Sarakreek 14,50 14,60
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 50,20 49,20
Smit Intern. 44,50 44,70
St.Bankiersc. 15,10 15,10
StadRotterdam c 42,10 42,40
Telegraaf De 86,30 86,50
Textielgr.Twente 90,00 91,00 b
Tulip Computers 22,70 23.40
Tw.Kabel Holding 128,00 128,00
Übbink 65,00 b 68,50 b
Union 72,70 73,40
Un.Dutch Group 3,10 3,20
VereenigdeGlas 527,50 526,00
Vertocert. 33,70 33,60
VolkerStevin 69,60 68,50
Volmac 28,60 28,80
Vredestein 14,80 15,10
VRG-Groep 49,50 49,80
Wegener 61,70 61,70
WestlnvestF. 17,50 17,00aWestlnv.F.wb 114,50 114,50
WoltersKluwer 270,00 270,00
Wyers 30,20 31,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 80,50
ABN AmroAmerF. 71,50 71,00
ABN AmroEur. F. 72,90 73,00
ABN AmroFar EF. 51,70 51,20
ABN Amro Liq.Gf. 162,70 162,80
ABNAmro Neth.F. 86,80 86.70
Aegon Aandelenf. 35,30 35,30
AegonSpaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 63,50 63,30
Albefo 48,50 48,50
AldollarßFs 26,30 26J 0
Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00
AlhanceFund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
AmroNorthAm.F. 69,30 69,80
Amvabel 83,20 83,40
AsianTigersF. 65,90 66,00
Asian Select.F. 61J0 61,00
AustroHung.F. 4,70 4,00
Bemco RentSel. 56,00 55,80
Bever Belegg. 3,00
CLNObLDiv.F. 110,60 110,60
CLNObLWaardef. 114,20 114,20
Delta Lloyd Inv. 29,50 29,50
DP America Gr.F. 36,00 36,00

DpEnergyßes. 41,00
EGFlnvestm. 129,90 129,90
£MFRentefonds 69,20 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10.40
Envir.Growth F. 51,90 50,90
Esmeralda part. 34,20 34,20
Eur.Ass. Trust 6,70 6,50
EMS GrowthFund 104,50 104,60
EMS IncomeFund 106,30 106,30
EMS Offsh. Fund 103,80 103,80
EOE Dutch SUF 324,00 322.00
Euro Growth Fund 50,00 49,70
Euro SpainFund 7,70
FarEastSel.F. 55,90 55,90
GimGlobal 52,90 52,90
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,70 73,60
Holl. Eur.Fund 48,50 48,50
Holl.Obl.Fonds 124.60 124,60
Holl. Pac. Fund 94,20 95,00
Holl. Sel.Fonds 84,00 84,00
Innovest 64,40 64,50
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt 500 30,20 30,20
Intereffektwt 80,10 80,00
Investa part. 72,70 72,90
ISHimal.Funds 9,30 9,30
Jade Fonds 150.5 M 150,00
JapanFund 16,70f 16,60
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20 9,20
Mal.CapitalF.s 7,90 7,80
Mees Obl.Div.F. 117,20 117,30
Mexico IncomeF. 22.00 22,00
MX Int.Ventures 10,40 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1175,00 1175,00
NedufoA 110,50 110,50
Nedufoß 117,00 117,00
NMB Dutch Fund 45,30 45,50
NMB GeldmarktF. 54,60 54,61
NMB Global Fund 45,70 45,80
NMBOblig.F. 36.40 36,40
NMBSpaard.F. 102,78 102,80
NMBRentegr.F. 118,00 118.00NMB Vast GoedF. 38,10 38,10 aNew Asia Fund 5,50 5,50
Nomura Warr. F. 0,54 0,49
Obam, Belegg. 253,80 254,00
OAMFRentefonds 11,50 11,50
OrangeFund 21,60 21,60
Pac.Dimensions 91,10 92,00Pac.Prop.Sec.F. 30,00 29,60
Pierson Rente 113,50 113,50
Postb.Aand.f. 50,00 50,20
Postb.Belegg.f. 56,20 56,20
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 151,10 151,10
Rentotaal NV 35,50 35,50
RG America F. 107,60 107,90
RG Divirent F. 49.10 49,20
RG Europe F. 97,70 9810
RGFlorente 114,00 114,00
RGPacificF. 93,20 93.50
RG SP Groen 54,40 54,40
RG SPBlauw 51.00 51.00

RG SP Geel 48,00 48,00
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,20 80,40
Schrod.lnt.Pr.F 29.00 29.00
SciTech $ 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. 181,60 181,60
Technology Fund ■ 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 183,00 186,00
Trans Eur.Fund 82,00 81,50
Transpac.F Yen 278,00 280,00
Um-lnvest 18,00 18,00
Unico lnv.Fund 77,60 77,60
UnifondsDM 31,50 31,50
Vaste Waard.Ned 64,80 64,90
Vast Ned 112,50 112,50
VIBNV 57,60 57,60
VSB MixFund 52,90 52,90
VSB Rente Fonds 109,90 109,90
WBO Intern. 67,30 67,50
Wereldhave NV 116,00 112,00 d
Yen ValueFund 77,50 77,50
ZOMFloridaF.J 36,50 33,00b
Parallelmarkt
Alanheri 29,60 29,60
ABF 111,80 111,80
Berghuizer Papier 44,60 44,60
Besouw Van eert. 53,30 53 J 0
Biogrond Belegg. 10,80 10,90
Comm.Obl.F.l 98,70
Comm.Obl.F.2 98,70
Comm.Obl.F.3 98,80
DeDrieElectr. 14,60 14,80
DeltaLl.Dollarf. 65,80 65,80
Delta UoydECU 64,10 64,10
Delta Lloyd Mix 61,30 61,30
Delta LloydRent 59,00 58,90
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 85,00 85,00
DOCdata 6,10 6,10
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLM Kleding 40,30 40,30
E&L Belegg. 1 70,60 70,80
E&LBelegg.2 74,60 74,80
E&LBelegg.3 106,30 106,40
E&LBelegg.4 77,50 77,60
E&LKap.RenteF. 105,20 105,20
FreeRecord Shop 32,70 d 32,50
GaiaHedgel 103,20 103,00
Geld. Papier c. 72.80 72,00
German CityEst. 43,00 42,00
Gouda Vuurvast 76,50 76,50
Groenendnk 46,20 46,20
Grontmij 55,30 55,00
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 44,50 44,50
Homburg eert. 0,95 1,00
Inter/View Eur. 3,80 3,60
Kühne+Heitz 46,20 46,20
LCI Comput.Gr. 4,80 4,70
Melle, van nrc 43,70 43,70
Nedcon Groep 52,40 52,00
Nedschroef 86,20 86,00
Neways Elec. 6,70 6,70
New Eur.HtlsDM 18,90 18,90
Newtron Hold. 1,90 1.90
Pan Pac. Winkel 10,80 10,80

PieMedical 6,50 6,10
Simac Techniek 13,90 13.90
SligroBeheer 55,50 55,00
SuezGr.Fund 53,20 53,20
VHS Onr Goed 1,50 1,50
Vilenzo Int. 39,20 39,10
Welna 284,00 285,50
Wereldhave 4,60 4.10 d
Weweler 39,70 39,00

VWall Streef
alliedsignal 54*4 522
amer.brands 44% 43 7s
amer.tel.tel 40% 40%
amoeocorp 434 43%
asarcoinc. 28 27'/<
bethl. steel 15% 15'/«
boeing co 44 43%
can.pacific 14V8 13%
chevron 64 64 Vs
chiquita 31 29
chrysler 17^ 17/8
citicorp m» 17%
cons.edison 26V2 26%
digit.equipm. 56% 54%
dupontnemours 47V 4 48
eastman kodak 40% 405/8
exxoncorp 55*4 55»
ford motor 39% 38'/«
gen.electric 76% 76'/«
gen. motors 38 36%
goodyear 66% 65%
hewlett-pack. 80% 79'/»
int.bus.mach. 84Vb 83/4
int. tel.tel. 65% 65%
klmairlines 19% 19'/b
mcdonnell 60V2 60V4
merck co. 147% 145%
mobiloil 59% 59%
penncentral 23% 23%
philips 1»% 19'^
pnmenca 41 VS 40%
royal dutch 75% 76%
sears roebuck 46 45%
sfe-south.pac. 11' 2 lIV 4
texacomc. 57% 56%
unitedtechn. 52% 52
wesünghouse 19% 19
whitmancorp 15 14V2
woolworth 30V 2 30%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,795 1,915
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,500 1,620
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,08 3,33
finse mark (100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
lersepond 2,85 3,10
ital.hret 10.000) 13,90 15,60
jap.yenUO.ooo> 135,00 141,00
joeg.din.t'm 100 - -noorsekroon (100) 27,20 29,70

oosLschill.(lOO) 15.75 16,25
portescudoUOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(1001 1.70 1.86
turkse pond (100) 0,0265 0,0385
zweedsekr. (100) 29.50 32,00

" zwits.fr (100) 121,00 125,50

Wisselmarkt
amenk.doUar 1.86525-1.86775
antill.gulden 1.0280-1.0580
austr.dollar 1,4223-1.4323
belg.frank(lOO) 5,4685-5.4735
canad.dollar 1,56625-1,56875
deensekroon (100) 28.995-29,045
duitsemark(100) 112.5850112,6350
engelse pond 3,2180-3.2230
franse frank (100) 33.180-33.230
gneksedr.UOO) 0,9200-1.0200
hongk.dollar(lOO) 24.0250-24.2750
ïerse pond 2.9950-3.0050
ital.lire (10.000) 14.915-14.965
jap.yenl10.000) 139.500-139.600
nwzeel.dollarUOO) 1,0197-1,0297
noorse kroon (100) 28.665-28,715
oostenr.sch.UOO) 15,9970-16,0070
port. escudos(100) I^B7o-1,3270
spaanse pes.(100) 1.7765-1.7865
sunn.gulden 1,0260-1,0660
zweedse kr. (100) 31.005-31,055
zwits.frankUOO) 123,545-123.595
e.e.u. 2,3000-2,3050

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3= 100)
algemeen 205,00 203,80
idexcl.kon.ohe 203.00 201,70
intecnationals 204.10 203,00
lokale ondernem. 207,80 206,70
idfinancieel 147,10 146.60
idruet-financ. 266,50 264,90
CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 292,00 290,30
idexcl.kon.ohe 273,10 271.40
internationals 302.90 301.20
lokale ondernem. 279.00 277,50
idfinancieel 216,90 216.00
ld niet-financ. 338,50 336.40
CBS-stemnungsindex (1990= 100)
algemeen 125,60 124,70
intemation 139.00 138.20
lokaal 123,10 122,20
fin.instell 129.50 128,90
niet-financ 121,90 120,90
industrie 131,40 130.40
transpopsl 134,00 132,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,170-20,770, vorige
20,140-20,140.bewerkt 22.370 laten,
vonge 22,340 laten.

Zilver onbewerkt 210-280, vonge 210-280,
bewerkt 320 laten,vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.231,45

- 36,22

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

abnamrocjul 45,00 2048 1.40 1.50
abn amro c j95 45,00 238 4.80 4.70
abn amro pjul 45.00 240 1,40 1.40
daf c apr 25,00 242 0,90 0,30
daf cjul 22.50 317 3.00 1.90a
daf c okt 25.00 136 2.50 1,60
daf papr 20,00 207 0.30 a 0.40
daf papr 22,50 473 0,50 1,00
daf papr 25.00 1446 1,20 2.60
daf papr 2750 208 3.20 5.00
daf pjul 2250 138 0.90 1,70
daf pokt 22,50 149 1.60 a 2.30
dsm c apr 105,00 429 2JO 2,10
dsm cjul 110,00 140 1,30 a 1,10
coc capr 295.00 137 11.30 9.30
coc c apr 300.00 204 7,40 a 5,10
coc c apr 305,00 249 3,60 2,30
coc c apr 310.00 486 1.60 a 0.90
coc c apr 315.00 898 0.50 0,40
coc c mei 300,00 258 6.50 5,00
coc papr 300,00 2487 1,00 1,90
coc papr 305,00 661 2,50 4,10
coc papr 310,00 348 5,50 7.80
coc p mei 300,00 237 3,70 5,00
coc pmei 305.00 218 6.50 8.00
hoog c apr 60,00 142 0,20 a 0.10
hoog papr 50.00 138 1,00 0.90
ing cjul 50,00 180 3.20 2.80
nedl c apr 55.00 158 5.50 4.60bnedl papr 65.00 375 5.70 a 6,00
nic c mei 101.00 500 0.95 a 0.55
nic c mei 102.00 250 0.45 a 0,20
nic pmei 101.00 250 0.55 a 0,50
nic pmei 102,00 250 1,05 a 1,25
phil c apr 32,50 366 4,00 3,70
phil c apr 35,00 261 1,70 1,50
phü c okt 35,00 248 3.70 3.50
phil c okt 37,50 243 2.10 2,00
phü c 093 30.00 1683 9.30 9.10
phil c 095 20.00 514 18.20 18,00
phil e096 35,00 1561 9.10 9,10
phil papr 32,50 144 o.loa 0.10
phü pokt 35,00 159 1,10 1,10
phil p096 35.00 180 3,60 3,70
ohe c apr 145,00 147 1.20 1,00
oüe c apr 150,00 219 050 a 0,20
tops papr 580,00 190 3,80 5,50b
unü c okt 140.00 661 47,00 45,00umi c 095 145,00 643 5450 a 54.00
unü papr 170,00 204 0.20 a 0.20

| a laten 9 bieden " ei-di»
b bieden h laten- ei-di».
c ei-claim k gedaan " h
d ex-dividend 1 gedaan " 9
e gedaan* bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan " laten sk = slotkoers gisteren

economie

KLM overweegt
bod op Malev

pIPHOL - Een delegatievan
1KLM is op dit ogenblik in
tedapest om inzicht te krijgen
het reilen en zeilen van de

?ngaarse luchtvaartmaatschap-
I Malev. De Hongaarse over-
!'d tracht de belangstelling van

'n aantal Europese luchtvaart-aatschappijen voor een deelna-e in Malev te wekken.
e overheid wil Malev gedeelte-
k privatiseren en een belang
"rkopen aan een westerse maat-:tlappij. De Hongaren pogen op
e manier toegang te krijgen tot
esterse know-how en technolo-
e.
eKLM is op de uitnodiging in-gaan en onderzoekt nu of Ma-v de moeite waard is. Datzelfde
f*t een groot aantal andere

maatschappijen, aldus een
woordvoerder van de KLM. Zou
Malev een aantrekkelijke inves-
tering blijken te zijn, dan zal de
KLM op uitnodiging van de
Hongaarse overheid een bod uit-
brengen.

In een reactie op het nieuws dat
de prijzen voor de vliegtickets
vrijgegeven worden zegt de
KLM dat het niet tot drastische
tariefsverlagingen leidt. „Het
valt niet te ontkennen dat de ta-
rieven in de toekomst door de
meest efficiënte maatschappij
worden bepaald. De nieuwe re-

gelgeving legt een druk op de
maatschappijen om nog doelma-
tiger te werken. Maar omdat in
Europa de kosten van luchtver-
keersbeveiliging, security en
luchthavenafhandeling relatief
hoog zijn, kunnen wij niet onge-
straft onze tarieven verlagen.
Bovendien bestaan in Europa nu
reeds een hele serie bijzonder la-
ge promotionele tarieven", aldus
een KLM-woordvoerder.

De KLM en de vakbonden zijn
gistermorgen begonnen met het
overleg over een nieuwe CAO.
Dat overleg was geruime tijd uit-
gesteld in verband met de ge-
sprekken tussenKLM en British
Airways over samenwerking.
Die gesprekken zijn onlangs af-
gebroken.

Ook verzuimduur per melding neemt af
Ziekteverzuim daalt

LEIDEN - Het ziekteverzuim in
Nederland neemt af. Ook de ver-
zuimduur per ziekmelding daalt.
Dat blijkt uit gegevens van het Ne-
derlands Instituut voor Praeventie-
ve Gezondheidszorg TNO.
Vanaf het tweede halfjaar van 1991
liggen de verzuimcijfers voortdu-
rend lager dan in het tweede half-
jaar van het voorgaande jaar. In
januarivan dit jaar lag het verzuim-
percentage van 6,1 procent viertien-
deprocent onder de 6,5 procent van
januari 1990.

De verzuimsteekproef van TNO

heeft betrekking op tien bedrijfs-
groepen en is derhalve niet zo com-
pleet als die van de Sociale Verze-
keringsraad. Die meet het verzuim
in alle bedrijven die zich collectief
via de bedrijfsvereniging hebben
verzekerd voor uitbetaling van zie-
kengeld.

De TNO-gegevens wijzen uit dat het
verzuimpercentage na een hoogte-
punt van 10 procent in 1977 en 1978
in de jaren tachtig schommelde
rond de 7 procent. In 1989 en 1990
stabiliseerde zich het landelijk ver-
zuim op 6,8 procent. Vorig jaar daal-
de het tot 6,4 procent.

De gemiddelde verzuimduur per
ziekmelding liep van 1989 op 1990
op van 13,5 tot 13,9 dagen. Vorig
jaar trad een daling op tot gemid-
deld 13,2 dagen. Gegevens over spe-
cifiek het langdurig ziekteverzuim
heeft TNO niet. Dat lange verzuim
wordt in politiek Den Haag opgevat
als een belangrijke indicator voor
de toestroom tot de WAO (na een
jaar ziekte).

Wel kan uit de daling van de ver-
zuimduur en het verzuimpercenta-
ge worden afgeleid dat ook het
langdurige ziekteverzuim dalende
is. De omvang van de dalingvan het
verzuimpercentage met viertiende
procent kan namelijk lang niet vol-
ledig worden verklaard door min-
der kort verzuim, aangezien het
leeuwedeel van de ziektedagen voor
rekening van langdurig zieken
komt.

Chrysler verkoopt
aandelen Mitsubishi
TOKIO - Het Ameri-
kaanse autoconcern
Chrysler, dat drin-
gend om geld verle-
gen zit, heeft onge-
veer de helft van zijn
belang in de Japanse
autoproducent Mit-
subishi van de hand
gedaan. Door de ver-
koop van de aande-
len is het belang van

Chrysler in Mitsubis-
hi verminderd van
10,99 tot 5,88 pro-
cent.

Mitsubishi maakte
gisteren bekend dat
Chrysler donderdag
43,6 miljoen aande-
len voor omstreeks
27,5 miljard yen (f
385 miljoen) heeft

verkocht aan een
aantal Japanse be-
drijven en Europese
beleggers. Van die
Japanse bedrijven
behoort ongeveer de
helft tot het Mitsu-
bishi-concern. De
Amerikaanse auto-
producent zal de
opbrengst gebruiken
voor de versterking
van zijn financiële
positie. Het concern
leed vorig jaar een
verlies van 795 mil-
joen dollar.

NS-eao
De Nederlandse Spoorwegen
willen dat de vakbonden hun
harde afwijzing van de flexibi-
liseringsvoorstellen voor de
dienst spoorwegonderhoud in-
slikken. Eerder wenst het
spoorwegbedrijf zijn eindbod
voor een nieuwe cao, dat vol-
gens de bonden slechts een
'kaal loonbod' behelst, niet in
te trekken. Dat schrijft NS-
hoofddirecteur drs A. Messing
in een reactie op een brief van
de Vervoersbond CNV. De
CNV bond eiste donderdag in-
trekking van het eindbod en
hervatting van de onderhande-
lingen.Deelnemers verliezen geloofin goede afloop

GATT-handelsoverleg
loopt groot gevaar

GENEVE - Het handelsoverleg in
het kader van de GATT (Algemene
Overeenkomst inzake Tarieven en
Handel) kan mogelijk niet met suc-
ces worden afgerond. „Het proces is
in gevaar", zo heeft een woordvoer-
der van de GATT gisteren gezegd.

De landbouwministers van de OE-
SO (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling)
hebben gisteren aan het einde van
hun tweedaagse overleg een verkla-
ring aangenomen waarin ze zeggen

dat hun regeringen streven naar een
succesvolle afsluiting van de Uru-
guay-ronde, zoals het overleg wordt
genoemd. „Daar hebben we hele-
maal niets aan. De tijd voor het af-
leggen van dergelijke verklaringen
is voorbij. We hebben meer nodig",
aldus de GATT-woordvoerder.

In de loop van deze week is volgens
de woordvoerder gebleken dat bij
de meeste van de 108 aan de, ronde
deelnemende landen sterk het ge-
voel heerst dat het overleg 'ernstig
wordt bedreigd. Behalve tussen de
Verenigde Staten en de Europese
Gemeenschap vinden er geen 'on-
derhandelingen van betekenis'
meer plaats. De andere aangesloten
landen wachten deze onderhande-
lingen aan de zijlijn af, zonder zelf
standpunten over hun eigen positie
naar buiten te brengen. De EG en
de VS zijn het verre van eens over
landbouw, diensten en markttoe-
gang. Arthur Dunkel, de directeur-
generaal van de GATT, zal zich de
komende dagen beraden wat er nu
moet gebeuren.

DAF
De vrachtwagenfabriek DAF
voert besprekingen met de Na-
tionale Investeringsbank om
uit het financiële dal te komen.
Grootschalige overheidssteun
voor DAF lijkt vrijwel uitgeslo-
ten. Het ministerie van Econo-
mische Zaken benadrukt dat
van directe steun aan een af-
zonderlijke onderneming geen
sprake kan zijn, terwijl de poli-
tieke partijen nauwelijks moge-
lijkheden zien tot steun. De
vrachtwagenfabrikant uitEind-
hoven kan alleen een beroep
doen op hulp van de overheid
zoals die ook voor andere be-
drijven open staat, aldus het
ministerievan economische za-
ken.

Shell
Shell Oil Company, de Ameri-
kaanse tak van Koninklijke/
Shell Groep, neemt de polyes-
terbelangen van het Ameri-
kaanse bandenconcern Goo-
dyear over. De hiertoe gesloten
overeenkomst zal naar ver-
wachting binnen drie maanden
definitief worden. Het gaat om
activiteiten met ongeveer 700
werknemers. De aankoopprijs
is niet bekendgemaakt.

munt

Digital
Bij Digital Equipment Enter-
prise in Den Haag komen onge-
veer 130 van de 860 banen te
vervallen. Er vallen vooralsnog
geen gedwongen ontslagen, zo
meldt Digital. Het bedrijf is het
voormalige Philips Data Sys-
tems dat eind vorig jaar door
de Amerikaanse computerreus
Digital werd overgenomen. Di-
gital zegt dat dat afslanking het
gevolg is van efficiency-maat-
regelen en herverdeling van de
activiteiten tussen de Haagse
en Utrechtse vestiging van het
bedrijf.

DSM opent rubberlaboratorium

" DSM Elastomers in Geleen heeft een nieuw rubber-laboratorium in gebruik genomen.
Met allerlei geavanceerde test- en produktie-apparaten, waaronder een 9 meter lange
hete-luchttunnel, behoort het lab nu tot de modernste in Europa. Directeur Dijkman ver-
richtte deopening met een druk op deknop. Foto: DSM

(ADVERTENTIE)
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Vakantie & Recreatie
Advertentiecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 '$\kJ'* %;K'"

TERSCHELLING 'PANORAMA WEST' bung. en app.
t.h. in de duinen v. West-Terschelling. Vrij voor 23-5 en
na 22-8. Res. G. Bergsma-Steenhuizen, 05620-3040.

WA-61R

TEXEL 'n eiland van rust en ruimte!
Boek uw vooriaarsvakantie op het eiland aan Waddenzee-
en Noordzeestrand

#5 en 4"" BUNGALOWS in park- lennisb -fietsen
verhuur-restaurant-supermarkt speeltuin v kinderen
Vakantiecentrum'Dennenoord'
Postbus 12, 1790 AA Den Burg-Holland.
Tel. 02220-12423 Fax 15599

HOTEL OP DIEK.
Texel, 5- en 8-daagse arrangementen mcl. diner, fiets
en solariumv.a. ’ 230. Tel.: 02220-19262. WA-61R

Vakantiegarantie 4 dgn vanaf
fSSS Een tegenvallende wo- AmwMWMm^ ’ 200- p.p.
ymSft ning kan uw vakantie m\\^Ljmwmm\OPO plezier behoorlijk ver M J BfffWi / „„,„,/,„„Vermi|dt daarom iMpM LenwaKlie

ieder risiko! Wij verhuren schitte- j^^^^L^l^M
rende vakantiewoningen, komfor- Mw^ 8 dgn. vanaf
tabele bungalows en betaalbare ’ 320- p.p.
appartementen. De garantie voor
een geslaagde Texel-vakantie.
Boek nu of vraag onze folder. BRM^tVBMMMMMnaMIIi

fc^t^Éa*É*"iAésJbèßÉ>ÉÉißß
O

lm*, <spn °=<000 Bel of schrijf voor de
855nS8 § 8S § gratis 55+ KRANT van
";ÏSo^ *£E AMELAND.*** ».T ö ï * ■ ». *7

D«öSSw£uSk2!q.BS Postbus 75, 9163 ZM Nes (A)
S|£o3go£og-o£o3 telefoon 05191-2662 of 2700.

Niet bang voor groen?
HotelNatuurVakantie op Texel
Hotelarrangementen met actieve natuurcursus verzorgd
door Eco Mare. Bel voor meer informatie VVV Texel
02220-14741 en vraag naar de HotelNatuurVakantiefol-
der. WA-62R

[ Trvrï. /»» %_ MT aMM mm________ .j*mr. *^~ '^"' """ '""
| TEXEL, ÓÓK IN HET VOORJAAR! j. Plak deze advertentie op een briefkaart en doe mop de .
I bus. Wij sturen u de Vakantiereisgids Texel dan gratis toe. |

! pa STICHTING VVV TEXEL PROMOTIE =!' MÜM pomus 3 I/9QAA 01H BUK lil 0227014141 s'

Terschelling: direct gel. aan de rand van bos en duin
***Hotel-Café-Rest. BORNHOLM. Alle kamers v.v. ei-
gen terras, d.t. of b.d.t., ktv. en tel. Inl. 05620-2266.

WA-61R
TERSCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het ei-
land met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb.,
zonneterras, biedt u arr. v.a. ’l5O mcl. ontbijtbuffet,
lunchpakket, diners en fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg
5, 8891 HS Midsland. Tel. 05620-8850, fax 8299.

WA-61R
TERSCHELLING t.h. div. stacar. 2 slpkmrs., d/wc,
verw., R/KTV, tuinst.; voll. inger.; vrij voor 17/7en na 14/
8; Pasen, Hemelv. en Pinkst. v. / 330.- p.w. Tel. 05620-
-2562.

WA-61R

Texel, beleef 't nu
Een heerlijke vakantie of een weekend er tussenuit op
een schitterend eiland. Met introductiekorting GLOED-
NIEUWE COMPLEET LUXE APPARTEMENTEN. RE-
SIDENTIE CALIFORNIË. Informatie: 02220-16626.

WA-61R

Ljlggg Lil w

«Afca^BHnJLiv MM^mM^^^^^Mm Wv

bungalows en V°nïo^ena^lrSor^en

appartementen 4 dagen / 3 nachten
" ; : vanaf/141,-per persoonin januari, J " r~ r»

r 1 " int luMel iMMjlrtMour.

ieOrUaTl cri maai1! la*i-vervuer naar hotel of pension en
uitgebreid informatiepakket

prijzen vanaf/ 150,- D* arrangementen gelden van
voor 2 tol 4 personen 3 april tot 10juli 1992

Voor informatie en boekingen vraag naar gratis kleurenfolder
belt u de Voor informatie en boekingen

W vw terschelling G7^ beltudeA.05620-3000 kJ vwterschelling TSZ_z§^\MATH>MAM 05020.3000 \\__\

ëM)iAimCMP

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein - Jachthaven 'Meerwijck'

over ontspanning gesproken...
verdraaid leuk... verrassende vakantie

Strandweg 2, 9606 PR Kropswolde.
Vraag folder: (05980) 23659.

GR-61R

Ontdek tijdens de Paasdagen Groningen vanuit het
EEMSHOTEL in DELFZIJL. Slapen en eten boven zee.
Uniek in Europa! Speciaal paasarr. Info: 05960-12636.

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.plts.
Brochure? Tel.: 05976-1675. GR-61R

Er gaat niets boven Groningen
voor een keur aan

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
Vraagt u de gratis folder aan

Naam:
Adres:
PC/woonplaats:
VW Groningen, Naberpassage 3, 9712 JV Groningen.

GR-61R

I HOBBE & WOBBE nodigen u uit voor
een fantastische vakantie in Drenthe! [ff .w"
Wij dn de dwergen van Hunzebergen en I Kantoeren hooeseizoen 'ÉWesterbergen, de leukste recreatieparken voor f } 1 SO n n all ui 1het hele gezin.Volop rust en ruimte voor VA ! ï—- I \ V ■t^ii\^iedereenen... leukvoor dekinderen! Wanter is \~Z ', ~ ~ »-. "V ' ,*; W,

vanaüestedoen^enunen.sporten.spe.le.es n ijj|s ?V* f
&TOÏÏÏ*£w£3rMW* 1 bunga.owvT^Ssf-p.w. | .*gL
HUNZEBERGEN WESTERBERGEN mMI Exoo, te1.:05919-49116 Echten, tel.: 05288-1224 '* i '"> '<g!g*—

Fiets-
vakantiebeurs

4 en 5 april - Edenhal
Amsterdam 10-18 uur

FV-61R

Nog geen plannen gemaakt voor depaasvakantie? Re-
serveer nu een luxe bungalow in bosrijke omg. Recrea-
tiepark 'GROOT BARTJE', De Gavere 1, Zorgvlied,
05212-7249. DR-61R
BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk„
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/
6413940. DR-61R
CAMPING DE TIP "***, 5 vlaggen, aan 10.000 ha bos,
overdekt zwembad, sauna enz., 10 wandel- en 15 fiets-
routes. Ook chalets te huur. Inl. 05918-1279. DR-61R
Aan de rand van het Nationaal Park Dwingeldergeld 5 'en 4* bung-. en campeerterrein in bosrijke omgeving
veel fiets- en wandelpaden. Hele jaaropen 55+ korting
in voor- en naseizoen (alleen bung.). Vakantiepark de
Wiltzangh, Witteveen 2, 7963 RB Ruinen. Voor info kunt
u bellen: 05221-2127. Boek nu voor april of mei dan
krijgt u 30% korting. DR-61R
Unieke \JEUGDRUITERSPORTVAKANTIE* Kamp.-
boerd. Nat. Park Dwingelderveld ANWB**** Gratis folder
BOSMANEGE 05927-13104. DR-61 R
GEEN PRETPARK. Luxe s*-bung's met grote tuin aan
bos. Ideaal wandel/fietsgebied voor rustzoekers. Maart
t/m mei / 378 t/m ’ 448. Tel. 05280-65803. DR-61R

FRIESE MEREN. Verhuur van bungalows en open zeil-
boten. Bij het huren van een bungalowvan 3-4 tot 25-5;
13-6 tot 10-7; 21-8 tot 30-10 een zeilboot of visboot
gratis. De zeilboot met dekzeil is ook ideaal voor het
maken van trektochten. Vraag kleurenfolder: Sjerp de
Vries Terherne, 05668-265. FR-61R

BAKKEVEEN/WIJNJEWOUDE 'WOLVERLEI'
Bungalowpark ""bungalows met CV en open haard.
Gehele jaar geopend. Bel voor gratis brochure tijdens
kantooruren 050-346841, daarna 05980-93190.

FR-61R
ZEILSCHOOL PEAN al meer dan 20 jaar een vertrouw-
de naam. Zeil- en surfcursussen voor de jeugd, volwas-
senen en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend: ml. en
folder 05663-1392. FR-61R

TWENTS VOORJAARSFIETSARRANGEMENT. Maak
kennis met het geheel vernieuwde HOTEL TUBBER-
GEN in het mooie Twents-Duits grensgebied. 5-dgs.
fietsarrangement a / 280.- mcl. gratis fiets en 4 gangen-
diner. Alle kamers met bad, douche en toilet. Grotestr.
34, tel. 05493-1480.
OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmenerberg
m. overdekt zwemb. Recr.team. Pasen en hemelv.
’205.- p.wk. Nog vrij voor 18/7 en na 22/8. (05274)
1267. OV-61R

HOGE HEKEL, luxe bung. -,
op mooi park. Pasen nog éMV\*VA/^"mog. Info 01845-2698. "

OV-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 SCHERPENHOF TERWOLDE, een ide-
ale vakantie voor het hele gezin a.d. rand v.d. Veluwe
met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr., bowling,
bistro en disco. VERHUUR VAN STACARAVANS
’575.- p.wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET/DOU-
CHEGEBOUWEN. Zie ook VVV of ANWB-gids of bel
voor een folder (05717) 1713. GE-61R
VELUWE, Vaassen 'DE BOSRAND'. Nieuw: luxe app.
(ook w'kend/midwk.) sta-car. en kampeerpl., overdekt
verw. zwembad, tennisb., recr.progr. PASEN! 05788-
-1343. GE-61R

Hotelvakantie Veluwe
3-4-7 daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half
pension, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paardrij-
den. Info: Hotel Bosoord Loenen 05765-1264 GE-61R

CAMPING BERKENRODE BEEKBERGEN
Gezellige familiecamp. Nog enk. huisjes en stacaravans
vrij v.a. 27-6 van ’ 350.- tot ’ 475.-. Openbaar vervoer
voordedeur. Tel. 05766-1323. GE-61R
HOENDERLOO (VELUWE). T.h. luxe stacaravans, ruim
en cpl. ingericht, d/wc/tv, direkt a/h staatswildreservaat,
v.a. ’ 305.- p.w. Info/folder: De Woeste Hoogte, 05768-
-1600. GE-61R
RUURLO... HARTJE ACHTERHOEK. Rust, ruimte en
recreatie. Volop pensions en vakantieoorden. Ook bui-
ten het seizoen. Vraag infomap bij VVV, Postbus 75,
7260 AB Ruurlo, tel. (05735) 2155, b.g.g. (05735) 2204.

GE-61R

A NoordHolland (Nrd)
V^^-ffin van kust tot taist....
j^jfjÊ Vraag de gratis A

J^Jk+wW vakantiereisgids aan
9^ voor kennismaking met....

Het schoonste stukje Nederland
Noord Holland (Nrd) van kust tot kust
Postbus 10,1759 ZG Callantsoog V, lel. 02248-2348/fax 02248-1540 WmYM lk^sJ J

ST.-MAARTENSZEE bung.'s/app. a.zee, nabij subtro-
pisch zwemparadijs. Wkend/midwk-arr. (02246) 1596.

NH-61R

B*32 Luxe appartementen 2-4-6 pers. a/d
Boulevard (nr.20), Egmond aan Zee.

" Zeer comfortabel, met KTV + kabel, radio,
telef., compl. ingerichtekeuken, luxe badk.

" Gratis gebruik vanbinnenbad, peuterbadje,
sauna, solana, tafeltennis en fitnessroom

" Eigen parkeerplaats

" Pnjs-indicatie: april p. weekena /.a. f 460,-(4 p.)
p. week v.a.’ 505,- (2 p);v.a. / 755,- (4p.)

02206-4000 L* vraaggratiskleurenbrochure aan! I

ST. MAARTENSZEE PARK DUINLAND. Bung. gratis
zwemparadijs/attractiepark voor w'kend/midweek en
voorseizoenarrangementen. Tel. (02246) 3109. NH6IR

Nieuw!!!!! Uniek in Noord-Holland!
Paas- en voorjaarsarrangementen

Moderne camping met riant natuurbad, zuiver bronwater
en rondom strand. Voor tenten, toercar. en campers.
TEVENS VERHUUR STACARAVANS + TREKKERS-
HUTTEN. Vraag de gratis folder aan. 'DE WOUDHOE-
VE' EGMOND. Tel. (02206) 1744. NH6IR
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 - toercaravan - 2 fraaie land-
huizen en 2 trekkershutten. 'De Oude Boomgaard', Pro-
vincialeweg sa, Oudkarspel. Tel. (02260) 12785.

NH-61R

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

gJ!JJ VAKANTIELAND SCHOUWEN-DUIVELAND
IXX| STRAND Burgh-Hsamstede 01115/1513 5fl£fl'BMfl ZEE Renesse aan Zee 01116/2120 AANBE-NATUUR Zlariluee 01110/12450 VOLEN!

Nieuw Camping Cassandria-Bad
DUBBEL GENIETEN: Kamperen op een nieuwe cam-
ping op 1700 m. v.h. Noordzeestrand (Cadzand-Bad).
Uitstapjes naar Knokke en Brugge, België. Ook in JULI/
AUGUSTUS mooie plaatsen v. tent en caravan. Tevens
nog JAAR- EN SEIZOENPLAATSEN beschikbaar. Tel.
(01179)2300. 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

Subtropisch KAMPEREN inI gmMWffW^TTfiWÊmmmi
Zeeland. Voor 17/7 en na II BrTjrflfWfiTfflß
14/8 nog plaatsen aan '^^2J|^m£miJ3l Wstrand en zee, mcl. toe-
gang zwemparadijs. Zonder dat u meteen forse
Roompot Recreatie, bedragen voor een hotel,
01107-4200. ZE-61R bungalow of appartement

50+ Luxe BUNGALOWS in 2?et
us?,a^": X°^J^tZeeland aan strand en ten van

/J
een vakan,ie '"zee Tot wel f 450 - kor- een andere om9evin9?

«" aLU ! d . Eenvoudig! Door vakan-

Te huur vóór 10/7en na 28/8 'WB regelt ALLES voor u,
STACARAVANS en cha- ook als u alleen oppas
lets in Zeeland aan strand voor uw woning zoekt,
en zee, mcl. toegang Schrijf of bel voor info:
zwemparadijs. Roompot 'WB, Postbus 301, 8160
Recreatie, 01107-4200. AH Epe. Tel. (05780)

ZE-61R 14235. VW-61-R

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

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

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

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE 4-6
of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev. Hoog-
seizoen ’485.- p.w. Nog vrij voor 10-7. Kamp. tegen
aantrekkelijke tarieven. Fam.park met voor elk wat wils!
Tel.: (04249) 9246. NB-61R

U zoekt een kleine, knusse
en comfortabele camping??

De Brugse Heide
Valkenswaard, richting Achel.

Gewoon even bellen! 04902-18304. NB-61R

Bronsqroew oam^sn
#""^ *J KWALITEIT IN LIMBURG

Kimpeerccntrum Klein Canada " Afferden (0»8f>3) 1223
Camping Kasteel OolJen " Broekhuizenvorst (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 Reigershorst " Montfort (04744) 1292/2050
Camping Marlsheem " Echt (04754) 81458
Camping/Bungalowpark De Bousberg " Landgraaf (045) 311213
Camping Orlëntal " 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 DeWolfsberg " Noorbeek (04457) 3570

11 ■lONSCKOIME KWALITiITSCAMfINCS IN LIMIUIC. BtL 11.

Gezel. GEZ.CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6
pers. stacar. v.a. / 375.- p.w. all-in. Ace: zwemb., speel-
tuin, kinderboerderij, pony's, bar. Inl.: (04492) 1822.

LI-61R

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-61R
Camping 'ONS BUITEN' gezellige gezinscamping even
buiten Venlo. Grote speeltuin, zwembad, winkel, kan-
tine, modern sanitair. St. Urbanusweg 120, 5914 HC
Venlo, 077-515821. LI-61R
8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. / 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-61R1

VALK^BURG A/D GEUL

Even uitblazen!
Parkhotel Rooding**** Graüs Brochure 04406-13241.
Geopend vanaf 17 april. Paasarr. H.P. ’363,- 3n. Kamers
bad/douche, WC, KTV, tel. Overdekt verwarmd Zwembad.

HIGH CHAPPARELL OIRSBEEK, 12 km v. Valkenburg,
4-6 pers. sta-caravans t.h., vrij voor 25-7 en na 8-8.
Spec. aanb. van 27-6 t/m 11-7 en van 22-8 t/m 5-9 sta-
caravan voor 2 wk. v.a. ’ 550. Inl. 04492-2044. LI-61R

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

CAMPING 'DE SCHANS' - ARCEN NRD. - LIMB.
Vakantieplezier voor het hele gezin!

Bel voor info 04703-1957
LI-61 R

Hotel Groot Weisden
Geleg. in de prachtige Limburgse natuur, biedt u aan, 3-
of 4-daags paasarr. met o.a. een heerlijk 6-gangen diner
en feestelijk ontbijtbuffet v.a. 185.- of 262.- p.p. Rest.,
lounge, bar en hotelkmrs. zijn sfeervol ingericht, ook ve-
getarisch en dieetmenu's mog.

Tel. (04458) 1394
HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)

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

LI-61 R

GB£!fiS9 MOTORBOOT
~. MAANDBLAD VOOR DE KLEINE MOTORVAARTZie onze adv. onder rubr. UPT MIC, M „■■ ■..,,„■ONR.GOED-België, Bui- HEJ,Sb!i in n^V^Pmï^fpï?- TIJDSCHRIFTEN-WINKELVan Rumpt Real-Estate c ~ .«n "Holland, Hedel (Ned.). Een abonnement ?Bel gratis:

R061R 06-02242 22

Chartervlucht Rome 16/4 5 \ ifca»y
FUTURE LINE TRAVEL lliÉÉßiife^ *^;;

020-622.28.59. LicJ SGR MOTORBOOTM--OT n HET VAKBLAD VOOR DE KLEINE MOTORVAART

Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad-venture in deArdennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN-SPORT, tel. 020-6921450 (13.00-17.00 uur). DO-61R
Avontuurlijke zeilzwerftochten langs zonnige strandenen ongerepte baaien van SARDINIË, zeilen, zurfen ca-
tamaranzeilen, 2 wk. ’495.-. AMFIBI TREKS 015-
-623683.
TSJECHOSLOWAKIJE RUSLAND CYPRUS GRIE-
KENLAND. De nieuwebrochure AKTIEVE VAKANTIES
1992 is uit, voor gratis ex.: TOPO-AKTIEF, 085-457351

'. AV-61R
Action Adventures org. m - _
Actie w'ends/doe-vakanties flp- **Tt-^T<7 *"iv
Bel. v. kl.br. 073-570679. iJ—iL—Mê£-—C!—Z

AV-61R

COTELTAZÜR
Haal de zomergids pendelbusvakanties van //^fi^MMm^^kxmm
JONGERENCAMPING Cóte d'Azur 10/17 dgse busrei-
zen v.a. / 245.-. Tenthuur mog. 020-6202919. FA-61R
COMFORTABEL KAMPEREN***SOLAIRE Int. Holi-
days. Huur voordelig STACARAVAN of TENT op kwali-
teitscampings! Reisburo SCHNIEDERS 05910-15075.. FA-61 R
Cóte d'Azur, Fréjus t.h. luxe stacaravans met douche +
wc op **** camping met zwembad, tennis etc. Info en
gratis folder: Carazur 077-549178/517117. FA-61 R
APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE.
Normandië, Bretagne, Vendée, Cóte d'Azur, Langue-
doc. Topic Travel Autovakantie-gids: (070) 3503309(lid
SGR). FA-61 R
Sandpiper Camping Holidays heeft te huur: MOBIL-
HOMES en BUNGALOWTENTEN in: Normandië,
Bretagne, Vendée, Charente Maritime (Gironde) Appar-
tementen in de Haute Savoie. Inl. en reserv.: 02550-
-14114. Fax 02550-37443. FR-61

SÉJOUR EN FRANCE
Goede vakantiewoningen,bung.parken en stacaravansNog plaats 20/6-18/7 en v.a. 1/8. Zeer aantr. prijzen
Gratis gids: 085-257800, lid SGR. FA-61 R
ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gezinnen.
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung.tenten
+ sport/spelprogrammas. Aantrekkelijk en betaalbaar
EUROSPORVAC 078-414562. FA-61 R

Cursus tek. en schild, op camping in de Dordogne. Gra-
tis broch. St. Open Ateliers (sinds 1980) tel. 010-
-4806338 FA-61 R
Gezell. fam.-camp. LE MOULIN DE MASFROLET***Abjat-Sur-Bandiat, 24300 Nontron (Dordogne), 12 ha. ri-vier, ruime pi., mod. sanitair, warm water, elektr., kamp-
winkel, bar, rest., gr. zwemb., tennisb., visgel., recr.pro-gr. en disco. Verh. van eenvoudige tourcaravans. Fr.frs.
1600 (4 pers.) p.wk. all-in. Info en reserv. in Ned. Tel(05219)3271. FA-61 R
1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.0.-Frankrijk, Ar-
dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. NI. 040-570619 tel
Fr. 09-3375391652.fax: 75391049 Ned. spr. FA-61R

AUVERGNE: Ouderwets gezellige fam. camping r
neuvre" a.d. Allier. Verh. caravans, kano's, fietsen
dir. Inf. 09-3370420451. Bereikb. pertrein. j*

zuid frankrijk TentsettersVerbluffend voordelig! <.
3-sterren appartement, De compleet inger. »
100 m van het strand in galowtent op unieke'

Cannes! Kan al v.a. pmgs m Frankrijk! v>
f 775.- per week. aantr. voorseiz.pnjzef

Folder 071-146431.
Bel 01650-55855

Teletravel, lid ANVR/SGR LO|REi optimale jS
FA-61R idyllische WATE

RENT A TENT. Voll. inger. LEN. VP / 350.- P'
bung.tenten op campings Ook enkele unieke'
in Belg., Lux., Dld., Nrd.- en creatieve weken
Frankr. 05765-1071, Pb chure? 09-33 3836
19, 7370 AA Loenen. (NL. spr.) of 05173--R ji

ZUID-FRANKRIJK, vak.hui- Parijs busreizen 3 dj
zen t.h. aan zee en bin- ’159.- p.p. InfoJnenland, 030-315039. REIZEN 038-5449*

Fa-61 R F 1

Comfortabele vakantiewoningen/pensions!
Brochure via reisburo Schnieders. 05910-150*__ Cj

Van OOSTENRIJKSE FAMILIES vak.woningen.
h.p. 4 tot 10 pers. voor winter en zomer. Tel. 0*
22293. OS"

Noorditaliaanse merefl
Zwemmen - surfen - fietsen - bergen - cultuur - sjjj
200 persoonlijk bezochte vakantiewoningen en W

Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids)
JONGERENCAMPING Adriatische kust 10/17 j
busreizen v.a. ’ 245.-. Tenthuur mog. 020-62029 J'

ITALIAANSE RIVIER'

EXCURSIEREIZEN met be- ,<«^ _
zoek aan o.a. Rome, Flo- «ttïï^Li^Prence, Venetië en Raven- "*na. Hotel met zwembad. Ammmmmmmmmmmmmmmmmmm\10 dgn v.a. ’ 529.- L/O. M Jgjf
Ook halfpension mogelijk. .
Vertrek wekelijks op vrij- DE REISGENOTENKIJ;dag. Vraag de gratis fol- info: Postb. 15, s<s
der bij Winnemuller Rei- Eindhoven. Ook I""
zen (SGR, ANVR) 08880- en 1001 alleenst.rei4
52245. JT-61R Röj

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

STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. j
p.w. all-in. Bezet van 11-7 t/m 15-8. (04459) 1590-J§L3
CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La RocWJ
dennen) op kleine camping 100km van Maastrichtï
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1 446. &y
BUITENKANS TE KOOP IN MOOISTE PROJEKtj
BELGIË VOOR 2 TOT9 PERS. INGERICHTE STO|
CHALETS v.a. ’ 44.000.- tot ’ 86.000.- k.k. (oorsPf.
vest.waarde in '77 van ca. ’ 80.000- tot ’ 175.0^Gelegen in parkplan op eigen grond, spouwrn''
dubb. begl., natuurleien kap, open haard, zeer dejj
geb. Bij aankoop nü 10% en restant per 1-10-92. '^i vrijbl. dok. en/of bezoek ons op het plan met Pas* 1!

! 19/4 en ma. 20/4 van 12.00 u. tot 16.00 u. inj]
'Bonsoy' te Hastière (15 km ten z. van Dinant) a/d *Jin bungalow nr. 10 (Ivoire) ca. 3 u. van Utrecht ,
RUMPT REAL-ESTATE HOLLAND, TE (5321 SB)'
DEL. Pr. W.-Alexanderstraat 11, tel. 04199-3960.; 073-425055(24 u. per dag bereikbaar). &£
Belgische Ardennen CAMPING HOHENBUSCH
**** ANWB. Te huur op fijne gezinscamping nieu^pers. stacaravans met toilet en douche compl- **,
met ktv, nieuw verw. zwemb. met bubbelbad. V>

i verw. Nog vrij in voor- en naseizoen v.a. f 395.- P-^in. Ook ruime kampeerplaatsen voor eigen cara*'*
tent. Voor 50+ extra korting. Tel. 09-3280227523,

Bk?

MALMEDY
FAMILIE-

\ PARADIJS
In dit schitterende natuurgebied vaf1

onze ARDENNEN bieden wij u:
* De mooiste wandelroutes in een kalf 11

omgeving, bosrijk, uitgestrekt en
wild...

* De prachtige en geheimzinnige
hoogvlakte van onze HOGE VENEN
* Moderne infrastruktuur betreffen^

overnachting, hotels, pensions,
campings enz

* Een steeds vernieuwende
gastronomie van topkwaliteit.

i ANTWOORDBON/ Gratis algemene dokumentati
NAAM

VOORNAAM

STRAAT + No

POSTCODE

STAD
Sturen naar: Ville de Malmedy

Place du Chatelet 10
4960 Malmedy (België)



Prijswinnaars
pozzel no. 15
Oplossing:
ROEIEN
lf Ml*, ’ 1.000,-
-kri- M. Klinkenberg-de BicJjeve 6

'6BHSpaubeek

b' W|ltlnQB^tstraat 20191 JX Beek (L.)
}* Mis ’ 150,-
-(yju-n. Brocheier
ei" Auriliushof 4891f TD Heerlen

?f Prijs ’ 100,-
-\iy. M.S. Phillipen-Konings

21: '41 AS Limbricht: itp
r
riis ’5O--fir- L. Bartelsftsstraat237 TR Heerlen

IH6 Mi* ’ 50,-
-;Dr fehop;fk.^ihpsstraat 75J1ED Hoensbroek

Barh F- Kerkhoft-Rookb.arahof 25121 XP Bom
!* Mis ’5O,-
Sfgaraat 32

c' EE Grevenbicht

W; C- Schorsch-Holtel5l?7 a.dastraat 15-1137 AN Sittard
!°f\Mjs/50,-
Hpio*' Sch|óssels
6lSraat 57
C^ AK Einighausen

Duizend gulden voor 92-jarige
SPAUBEEK - Daar staan we als puzzelteam voor
de enorme boerderij aan de Hoeve 6 te Spaubeek,
wachtend op het moment dat mevrouw Klinken-
berg - de Bic, inzendster van de puzzel, de grote
deur voor ons opent. Al snel vernemen wij van
haar dat niet zij de puzzelaarster is, maar haar
92-jarige vader, Alfons de Bic. Wij treffen hem aan
op de eerste etage, in zrjn eigen huiskamertje dat
volhangt met leuke foto's van de familie. Hij zit
rustig achter een kopje koffie en totaal perplex
kijkt hij toe als wrj hem tien briefjes van honderd
gulden overhandigen. De heerDe Bic is geborenin
Gulpen-Ingber en daarnaverhuisd naar Spaubeek.
Hij heeft acht kinderen (twee dochters en zes zo-
nen), veertien kleinkinderen en een achterklein-
kind.

Na op 75-jarige leeftijd te zijn gestopt met zijn
grootste hobby, tuinieren, is Alfons de Bic gaan
puzzelen. Verder leest hij veel, voornamelijk boe-
ken die zijn dochter voor hem uit de bibliotheek
haalt. Hij maakt ook zelf sierlijke ansichtkaarten
van Pergamano, die hij gebruikt om te versturen.

"Bijna iedere dag maakt hij nog een fikse wandeling
van pakweg een uur. Als hij dan terugkomt trekt
hij zich terug op zijn kamer en slaat weer aan het
puzzelen of lezen. Daarbij geniet hij van het mooie
uitzicht op de binnenplaats.
Op de vraag wat er met het geld gaat gebeuren, ge-
ven wij zelf alvast een schot voor de boeg: „Mis-
schien wel heel veel puzzelboekjes kopen???". De
winnaar van deze week lacht instemmend.

" Alfons de Bic neemt nog steeds verbaasd de duizend gulden in ontvangst. Sylvia Vlier-
man, medewerkster afdeling PR van het Limburgs Dagblad is de gulle geefster.

Foto: PETER ROOZEN

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie
PUZZEL NUMMER 17

v,,,::v :v-!<Sf '1 :V:SpSÏ

Hoofdprijs
f 5000,-

-(eindoplossing)
W' wM y

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
Sülden 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 doelenvan deze Puzzelactie. ledereen kan meedoen, u hoeft dus
Seen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat-
schappij Limburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen,
'ttaar komen niet in aanmerking voor het winnen van een
Prijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit
6een 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

gedeelteworden afgestaan aan de PTT. De oplossingen
de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A.

Ruijters te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht.

Horizontaal: 1. oude vochtmaat; 4. keukengerei; 9. plaats in België; 12. snelschrift; 14.
aetatis; 15. organische verbinding; 17. iemand met één arm; 18. inwonend; 19. deel van
een boom; 20. eten (stam); 22. gesloten; 23. plakmiddel; 24. kubieke meter; 26. lucht-
vaartmaatschappij; 28. erg; 29. strekking; 31. kort puntbaardje; 33. astatium; 34. omroep-
vereniging; 35. gelijk; 37. zangnoot; 38. het werpen; 39. plaats in Noord-Holland; 40.
boom; 42. modder; 44. slag; 45. Nederduits; 46. kever; 48. bloem; 50. Europeaan; 51.
insekt; 53. bende; 54. roeipen; 56: jongensnaam; 58. vreemde munt; 59. bijbelse figuur;
61. direct; 63. sieraad; 65. strijdperk; 66. vordering; 68. gezongen toneelspel; 69. keu-
kengerei; 70. kaaigeld; 71. Nederlandse rivier.

Verticaal: 1. Noorse lichtgoden; 2. onheilsgodin; 3. leidsman; 4. eetgerei; 5. zonnegod;
6. klaar; 7. hetzelfde; 8. kampeergerei; 9. heimelijk; 10. door middel van; 11. rivier in Ita-
lië; 13. waarmee men noemt; 16. stuk hout; 20. vulkaan; 21. deel van een trap; 23.
opening; 24. slang; 25. briefomslag; 27. niet raak; 28. hoofddeksel; 29. verpakkingsge-
wicht; 30. gesloten auto; 32. seniel; 34. waardeloze lap; 36. drinkgerei; 41. rekenkundige
opgave; 43. vrucht; 44. onversaagd; 45. zero; 47. bederven; 49. dapper; 50. Russische
munt; 52. deel van de voet; 54. kleine gemeente; 55. harde val; 57. overeenkomst; 59.
rampspoed; 60. weekdier; 62. tijdperk; 64. lof; 66. landbouwwerktuig; 67. selenium.

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 isbestemd voor de
Stichting Jo Hansenprijs te
Meerssen

Inlichtingen:
Voorinlichtingen kunt u
tijdenskantooruren
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 hetLimburgs Instituut voor Kinderrevali-datie "Franciscusoord" te Valkenburg
vergunning verleend onder nummerL.O. 910/130/188.91.

Oplossing puzzel nr. 17
Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de leners in de vakjes met de cijfers 46-63-13-35-20-70 achter elkaar
zetten.

U leest dan een woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet ditwoord 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 rondenbestaande puzzelactie.

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 17 moet vóór 9 april 1992 in ons bezit zijn.

De
wekelijkse

prijzen

Golfbewegingen in de zorg:

Sterilisatie op retour, meer
vraag naar euthanasie

DOOR KEES CORNELISSE

Ook in de gezondheidszorg
(breed gezien) zijn er golf-
bewegingen te zien: trends
in 'behoeften. Zo is sterili-
satie duidelijk op haar re-
tour, maar is de vraag naar
euthanasie sterk stijgend en
wordt bij de huisarts vaker
over aids gepraat. Deze ont-
wikkeling blijkt uit peilin-
gen die huisartsen weke-
lijks bijhouden en die het
Nederlands Instituut voor
onderzoek van de Eerste-
lijnsgezondheidszorg (NI-
VÉL) bundelt.
Het instituut doet dit statisti-
sche werk al sedert 1970. De
huisartsen die hun medewer-
king verlenen bestrijken sa-
men één procent van de
bevolking. Meldingen over
de gedragingen van 150.000
Nederlanders worden repre-
sentatief geachtvoor ditdoel.
Het nieuwste verslag is dat
van 1990 (recenter kan niet)
en het gaat over sterilisatie,
voorkoming van zwanger-
schap, aids, bloedonderzoek,
euthanasie en borstonder-
zoek.

Sterilisatie is als methode
van geboortenbeperking dui-
delijk op zijn retour. Van de
mannen tussen 22 en 31 jaar
was niet meer dan 2,2 pro-
cent gesteriliseerd, tegen 5,1
procent in 1981. Bij vrouwen
was het aantal sterilisaties al
eerder sterk afgenomen. De
sterilisatie heeft in het mid-
den van de jaren tachtig haar
hoogtepunt beleefd: in 1986

(echt)paren de man of vrouw
behandeld. In 1990 was dat
percentage tot 22,1 gedaald.

In absolute aantallennam het
aantal sterilisaties af van
54.500 in 1986 naar 40.000 in
1990. De daling was het
sterkst onder vrouwen van 25
tot 29 jaar: van 6,9 procent in
1986 tot 1,8 procent in 1990.
Sedert 1985 daalde ook het
percentage gesteriliseerden
in de leeftijdsgroep 30-34
jaar: van 13,8 tot 6,9 procent.

Abortus
Het aantal vrouwen dat ondanks
toereikend geachte voorzienin-
gen op het gebied van voorbe-
hoedmiddelen zwanger wordt,
lijkt wat minder te worden. Toch
kwam dat de afgelopen jaren
nog bij zes tot tien op de 10.000
vrouwen voor, vooral in de leef-
tijdscategorie 30-34-jarigen. In
dergelijke situaties koos 55 pro-
cent van de vrouwen voor een
abortus.

Aids komt vaker ter sprake bij
een bezoek aan de huisarts. Tus-
sen 1988 en 1990 nam het aantal
consulten over aids toe van 10
naar 16 per 10.000 inwoners. Niet
alleen in het westen zien de huis-
artsen ditverschijnsel. Ook in de
zuidelijke provincies en in de
steden groeit het aantal vragen.

Motief
Voor 60 procent zijn het mannen
die aids bij hun arts aankaarten.
Voor zover daarbij een aids-test
wordt aangevraagd, blijkt die
bijna altijd negatief. Het motief
voor zon test is doorgaans zoge-
heten risicovol contact. In ande-
re Europese landen gaat het

vaak om een (soms gebruikeüj
ke) screening voor het huwelijk.

In vergelijking met veel collega's
in andere Europese landen blij-
ken Nederlandse huisartsen re-
delijk terughoudend om te sprin-
gen met het aanvragen van
bloedonderzoek. Het percentage
patiënten wier bloed is onder-
zocht, varieert van 5,1 in Enge-
land tot 16,1 procent in Zwitser-
land. Nederland zit met zes
procent duidelijk beneden het
gemiddelde "(7,7 procent).

Euthanasie
Kanker blijft het ziektebeeld
waarbij euthanasie het meest
voorkomt en het aantal vragen
aan de huisarts om euthanasie
neemt nog steeds toe. De huis-
artsen die de peilingen verzorg-
den werden in 1990 geconfron-
teerd met 45 verzoeken. Steeds
vaker wordt daarbij dan een eut-
hanasieverklaring gebruikt, één
van de zorgvuldigheidseisen bij
het verrichten van euthanasie.

In de grote steden worden be-
duidend meer verzoeken gemeld
dan op het (verstedelijkte) platte-
land. Landelijk gezien lijdt 80
procent van de euthanasiepa-
tiënten aan kanker.

Onder vrouwen tussen 50 en 54
jaar stijgt devraag naar mammo-
grafie (borstonderzoek). In de
afgelopen drie jaarnam het aan-
tal verzoeken bij de huisarts met
bijna 20 procent toe: Alleen al in
1990 was de stijging zeven pro-
cent. Deze cijfers staan los van
het reguliere bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker dat vrou-
wen tussen de 50 en 70 jaar
wordt aangeboden. Vooral in het
oosten en zuiden van het land en
op het platteland is devraag naar
mammografie via de huisarts re-
latief hoog.

Zaterdag 28 maart 1992" 11
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VAKANT!E &.RECREATÏSM
Advertentiecombinatie van 41 Nederlóndse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

____________^

" II De fijnste vakantie-trips I___________________ vanaf

1,2, 3, 4dg Euro-Disneyland Parijs ’ 155
2, 3, 4dg Parijs met rondritten ’ 179

sdg Bourgogne Beaune ’ 639
4dg ElzasColmar ’ 469
4dg Champagne Reims ’ 498■ Bdg Provence Arles Les Baux ’ 899 ■

10 dg Nice Monaco Cóte D'Azur ’1199
7dg Lourdes Pyreneeën ’ 799
sdg Normandië Loire kastelen ’ 569

fA 10 dg Klassiek Rome Florence ’1195
IpH Wh 12 dg Rondreis Ravenna Pompei ’1595mr^ b^^^P w \ Bdg Dolomieten Merano ’ 999

*% mmmmWMW'wMmW^'mMW i_tZZ__ 10 dg Bloemenrivièra San Remo ’1099
I f | H 5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ’ 598

JiMWMMtIIMIMMIIIIWIWIIIIWIWM 1 Wtm 7 dg Lugano Meer van Lugano ’ 889

f^sJfl^ __
4dg Londen met rondritten ’ 549

-^^■VSsl H^MH wÊ * '''h LL>iii^—
H/ffil■«HMB»JPP^^ 4dg Kopenhagen met rondritten ’ 499

I Het__Zuiden I
I Touringcars I

/7»^Y\ Het Zuiden Touringcars /i^L^^è^
\\\aUJJ Plenkertstraat 44, Valkenburg (achterzijde casino). MT ~*wk\\JJS£/ Dagelijks geopend van 9-19 uur. Zondags van 14-17uur. Het Zuiden

garantiefonds (eigen parking). ~^SrS*nmW'«eisgelden Onze folder is ook tij elkreisburo verkrijgbaar,

I^^raagfolder;belo44o^s2s^l
BREEK 'NS UIT DE DAGELIJKSE SLEUR

in het HOLIDAYINN
DÜSSELDORF/RATINGEN

;; Onze speciale Paasaanbieding geldt
van 15 t/m 26 april 1992.

DM 85- per persoon/per dag in
2-persoonskamer.

Inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en met
c

gratis gebruikvan binnen- en buitenbad.

Paasbrunch op 19en 20 april 1992
DM 42- per persoon

Het ideale vertrekpunt voor:
'n dagje winkelen op de

wereldberoemde Königsallee 'n
bezoek aan de musical „Starlight

Express"... en nog veel meer.

Prijzen zijn inkl. 14% BTW en gelden
na schriftelijke reservering, onder

vermelding van „Ostern".

Broichhofstraße 3, D-4030 Ratingen
Tel. 09.492102/456-0

Fax: 09.492102/456-403

- & ay S"rV<\ :
ie

f^ VANPER VALKTOURS
MEER DAN VERZORGD!

* Vele dagtochten
w.o. de Flonade v.a. 14 april wekelijks 65,* p.p.

* Stedenreizen v.a 24juni va. 55,- p.p.
★ 2-daagse Parijs va isjum 195,- pp.
★ 3-daagse weekendtrp Londen

va. 24april 275,- p.p.
★ 4-daagse rondreizen

Nederland v.a. 18 juni 395,- p.p.

* 5-daagse excursiereizen
Nederland - Frankrijk -Duitsland va 15juni 495,- pp

* Praagi 6-daagse excursiereis _„
11/4 - 27/6 -19/9 -10/10 625,- p.p.

* Boedapest: 8-daagse excursiereis
18/4 - 20/6 -12/9 - 10/10v.a. 825,- p.p.

* Polen: 10-daagse excursiereis
mcl. Warschau 15/5 615,- p.p.

* Spanje: CostaßravalOdgn. v.a. 16 april
v.a. 685,- p.p.

* Frankrijk: Cote d'Azur 10 dgn. v.a. 2 okt. 795,- p.p.

* Oostenrijk: 9-daagse26juni 750,- pp

* Vliegreizen: Curagao wekelijks v.a. 1850,- p.p.

GEEN AUTO EN TOCH OP VAKANTIE?
Super-voordelig op vakantie met uw eigen
huurauto
* uitsluitend nieuwe auto's
* wereldwijde service-net
* nu reserveren=lo% extra korting!
BEL NU 045-725666 voor gratis advies en
prijslijst.

I377_ft7#^?w_j Autoverhuur

I

____!____(_____■ 8 dagen v.a. MAASTRICHT naar de mooie badplaats KUSADASI j
vele mogelijkheden, b.v. vertrek op 4 juni: /"Vw /),
L(&s/ONTBIJTv-a- 748,- J^% Î \ /|

BUiaLuiSLl 'W^i /*^ iih* 1 W
ISTANBUL, vertrek tussen 16/6 en / ""„ %#* \
29/9 vanaf MAASTRICHT / T<^« , ï&g^^
6 dagen, *** hotel logies/ontbijt / *$?***** s,
▲*__>«. /Vfl\\ u p-v >" «^"^ vie^^6" vliegt tot 11 juni,daarna is vert**''"!">> dmsdagheen r"^ O %^>^^^ vliegveld Endhoven mogel.jk.ANVR VV\W7 zondagretour / T—>Df >v o*^>>^ ö 6 r
Ci-f-f^ \\Ml// 8 ' \ J^^ MAASTRICHT-ISTANBUL:-^^„5^- mcl.: * vlucht * logies/ontbijt — 'BB^VKSBUKQ 5 * hotel 'transfers vliegt tot eind october.

i MePSchniitz 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. Tm ssepl. HP ’ 835,-
-8 dagen Lam BóhmerwaldI van 14 t/m 21 juniHP / 775,-
-van 25 okt. Tm 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 4tm 11 juli HP f 775,-
-van 1 Lm 8 aug. HP
8 dagen Alpirsbach Schwarzwaid
van4t<m 11 juli HP f 785,-
-8 dagen Winterberg Sauerland
vanl7tm24juliHP * ’ 675,-
-8 dagen Kötzting Beierse Woud
van 1 t/'m 8 aug. HP f 750,-
-van 28 sept. t/m 5 okt HP
5 dagen Beaune Bourgondië
van 10t/m 14aug. HP ’ 585,-
-van 19tm 23 okt. HP
4-daagse Loiretocht Frankrijk
van 20 t/m 23 aug. HP ’ 525,-
-8 dagen Oberaudorf Beierse Alpen
van6t/m 13sept HP i f 780,-
-10 dagen Latschach Wörthersee■ van 17tm 26 okt HP ’ 975,-
-" Vraag naar onze GRATIS reisgids

I nR Ez E N
%\N jr^^w? Handelsweg 3li^Sl U^«S|6II4BR SusterenI ffltW^ïr^ * ïZ* Tel 04499-1541

Mf Fax 04499-1663^

I Vraag naar onze
kwartaalfolder
met
reisadviezen /"^m_M

1 1 045-226655^j5f

Uitnodiging

Wanneer u alles over
Dethleffs caravans
en kampeerauto's Wilt
weten, bezoekt u ons.

rekreatie b.v. r
Haefland 19 j
Brunssum
tel. 045-270383

Dethleffs
Kwaliteit vol doordachte ideeën

19 wm w

mmtLW^P^mA tJ^^?^?^^^?s?^7wTr^^j^^Lr^^^Lww^TW^^LlP?T^M

tUW
REISORGANISATIE

VAN HULST/MONTEMAR:
" Betrouwbaar en aangesloten bij het

Garantiefonds Reisgelden. .
" Slechts één afzetpunt in Spanje: recht*" v

naar Hotel Montemar. s
" Vertrek ma. en vrij. perRoyal Class

UW ZEER LUXE TOURINGCARS:
" Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.
" Royfel Class-stoelen (extra veel been L _^
UW LUXE HOTEL/APPARTEMEI^
MONTEMAR:

" De kwaliteit is bekend. Al meer dan 15* \
absoluut 'het beste aan de Costa!'. c

"In uw hotel is Nederlandse reisleiding' \
" Mooie ruime kamers; bad, toilet, balk<*\

Ook appartementen Montemar 2-6p^; ,
I " Uitstekende keuken. Ontbijtbuffet, lun<^
I * Zwembad (ook voorde kleintjes). ,<

tmmwmwmlmmmÊmmmmmmmmmtmmwmwmLmmmml " Sport-, rekreatie-, en excursieprograh^
\3~vanhukt/montemar^\ JJEJ &Lf?f£- AAN PL a&JA <^Voor gratis brochure, informatie en boekingen: Centraal boekingskan'^

van Hulst/Montemar, Visstraat 5, 5211 DM Den Bosch, 073-124171-
-. Reisburo van Hulst: BEEK Winkelcenter Makado, 046-378585.\ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292. GELEEN Markt 114, 046-74*; v
k\ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275. HEERLEN O.Nassaustraat 4, O®A

715555. KERKRADE Theaterpassage 17, 045-464800. MAASTfI|C
Kesselskade 63, 043-212741. SITTARD Markt 37, 046-51296Ö-

VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161. ,
\Reisburo Schoenmaeckers: MAASTRICHT, Nieuwstraa'l

" \ 043-251555. SUSTEREN, Willibrordusstraat 2, 04499-^1N I

1 1 — ■ —^

Hartelijk welkom
ah mooie Bodenmeer

Gaslhot Pension Waldhom m. nieuw
verblijf, 0-7770 Überlingen
biedt u ontspanningbij goede

verzorging en gezellige atmosfeer.
Grote parkeerplaats Brochure aanvr.

Familie Vogelbacher, tel.
09-49-7551/4423.

Binnenbad 29° - sauna- solarium -kegelbaan
Vakantie- encongrestiotel

Ontspanning l.h. zuidelijke Zwarte Woud
Hotel -Restaurant " Wemstube

Lindenhof
Gezellige restaurant Wemstube. bekend

goede keuken, goed verzorgde wl|nkelder,
mod kmrs. m do/wc/kleuren-tv, tel en

balkon, rustpark, tuincalé. Fi|n om te
wandelen. Dichtbij Zwitserland en Elzas

Wij bieden veel voor gunstige prijzen
Kinderreductie. Brochure aanvragen

J D-7809 Winden Tel 09-49-7682/369
[

✓.
\%_f~2__%^ Nlmm Dir Zeitl

S**Zé!&Snm\*. Für Natur pur!
£—êWK^t&r Faszination immer!mmmW^-jim'\ Abenteuer sowiesol

Sla—uu Dir den Traom rota Flieg'*
Btetg ein belm UltralelchtFtUge"

Unser Top-Frühjahrsang^\>ejös*^ A bei Anmeldung bis zum 15 Aph'J
<^ zum neven Kurz: kompl. UL-FlugS^
V,V für 54"
Ultraleicht Flugschiil* i

Kückhoven GmbH nahe Heinsb^._m
Telefon 0949-2431/74013/14 - Bürozeifrn: 6J30-l2^y\

Een sterrenreis komt niet zomaar uit de lucht vallen.... J^l^ %$
\l Geregeld trakteert Reisburo Paul Crombag uop een schitterende reis-aanbieding. R6IS Vc\fl Q6 We6K /n^^y Jmm MmM^A^l^wJ I Een reis met een ongekendeprijs-kwaliteit verhouding en altijd kompleet gemaakt -J _ _ lela AA "h»#» \>i+ a Wamati ié%Ia 11'2m\nF/~::*\met diverse extra's zonder meerprijs of tegen een hogekorting. 9 QaQSTI ISIOI IllCtl QCtllTcl" VCTICZUdO VvW« rt» l^f 'l^ V

jl Het enige dat u hoeft te doen is snel boeken, want op=op. Wij zorgen voor de rest; . . ~."? ~ mMwÊLm g-L ir m\ W/ >nr9)l een heerlijke vakantie, ontspannen genieten, Luxe accommodatie: Hllton Of Laguna Mar W9m \W_Jtfy?lï
Jj £dw nieuwe oorden ontdekken en profiteren van de vele extra's De reissom is inclusief de vliegreis met LTU V.V. vanaf \ Ll wE^^m^C/M

RFRRI IRr^r^^rTVi diC ReiSbUr°PaU
'
Cr°mba9 Vo°T"9ere9Cld heCft' DÜSSC,dorf.^ansfers, 7 nachten accommodatie, reisleiding 1 %Èsk kO/

\\ CROMBAG VAN DE BURGT "iaar vertrekdagen ’ 200,-p.p liffißßiiilK
Heerlen.Oranje Nassaustr.3,o4s - 740000. Kerkrade, Hoofdstraat 27,045 - 463636. Celeen, Rijksweg Zuid iD, 046 - 753355. Srttard, Tempelplein 7A, 046 - 526080.Ak*n, Blondelstrasse 10, 0241 - 24646. I

Ai. i- *L * "



|\/akantie & Recreatie <ül
Nederlands Hotel; in het mooie Sauerland

Hotel-Café-Restaurant

Zum Hesbomer Kuckuck
Q (18 KM VAN WINTERBERG)
y^s comfortabele, modern ingerichte, ANWB-erkend'el met lift beschikt over: verwarmd zwembad, sauna,

en 2 kegelbanen. Uniek gelegen a.d. voet van
v \f°llerber9 (758 m), middenin het prachtige skigebied
ont UERLAND- Wi' nodi9en u uit een plezierige""'spannen wintervakantie bij ons door te brengen! 7gn< HP v.a. DM 378. Hoge kind.korting! Oelfestrasse< D-5789 Hallenberg/Hesborn. 09-49.2984.475, Ned

DU-61R

&__t^_, Jfotftjrwj&r I
> joomvakantie in 't berestadje net over de grens I\ »elach,g^utiUMrde-luxefa"lieE^1"BadBe''theüu mei zijn heu- Ifclefrv,B^ bosnJke omgevuig. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar IW?nrZwembad(29)'sauna-solarium-bowlinB. barenKonditorei II Lu 'letsverhu.ur-

' l«ciL 4"daags mMweetaT- (3 n.) DM 255.- p.p. I
<*kkr! Bevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan- I[C*«JMweekend - en 6-daagse arrangementen.£f> Uossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim, DuitslandWS3"3S 32 ** <NL)ofW"49 59 22 828 (BRD) voor gratissgpectus.Fax.o9-4959 22 4349

Hotel L'Europe in Boppard (BRD)
zoekt voor het seizoen 1992

MEDEWERKERS
M (geen vakantie job) tel. 09.4967428020j^spi; DU-61R

J^téLl Gastvrij,
Lj~-—-^ ■■■■ sfeervol en...; JJQTEIAmBeRGHANG dichtbij!

I ftn aün'eke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheim,
■Viit»6 zuidkant van de Bentheimer Bergen, deroyale kamers en
Pa* met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en het19arCenler' de bar' loun9e en restaurant (met meesterlijke kok!)■["anderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezelligI ueus hotel maken wij ook graag voor u waar! Ons aanbod:
1 "iidweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
|L| Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.
K^M9.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

Hotel Mozart*** Bentheim
Midweek- of weekendarr.
(2n.) H.P., DM 165,-p.p.

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

vak arm t ioZwitSerla,^' Bungalows in Thüringen. Gehele jaar
Sd^l ' 3 perS We ,e huur Postfach 11, 0-6088 StemNed. Vraag fol- bach-Hallenburg.er. tel. 09-4926338988 Tel 09-37-667/2752

Comfortabele vakantiewoningen/pensions!
Brochure via reisburo Schnieders. 05910-15075.- DU-61R

■4 Van Hulst/Montemar
H e' beste aan de Costa (Pineda de Mar). Luxe touring-Jyteizen; Hotel/app. van april t/m okt. elke maandag en

n h'lcla9 10-, 13-, 14- en 17-dgse. reizen. Vraag gratis
073-124171 SP-61R

ft L°'24-27 april, 4-11 mei; SPEC. AANB. hotel Papi in
i a'9rat, goed familiehotel met volp., 50 m van zee, ka-
I ars met badk., balkon. 10 dgs. busreis voor de onge-
* Q°fl|jke prijs van / 279,-. Bijk. kosten; Royal Class / 40,-
V ve?antief 1 °<~ en admk- / 5,- per fakt. Dit is een van de5, Je aanbiedingen uit de folder van Solmar Tours. Meer
/ s?n 40 hotels extra voordelig te boeken door recht-
\ . eekse verkoop. 1-2- of 3 sterren, in mei, juni, juli of
r u- Bel 040-460560 en vraag die gratis folder.

"V-—^, SP-61R
G

lv JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.f. w fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.

;£r- = §e±La
f 3Lbusreizen 10 d- v.a. Costa Brava v.a. / 225.-
-/6ia P-Pm 17 dg- va- Barcelona v.a. / 225.-
QcrJ;" PP- Gratis folder. Salou v.a. /240.--; l s^|ü REIZEN 038- Costa Blanca v.a. / 265.-

-{v 68> SP-61R Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Cq„ Spanje, 29 bestemmingen.
I^ka BRAVA - Blanes Luxe bussen Toilet -"S0

aritiewoningen te huur video - airco - royal class

6^1691"19
050-415210. (020) 6241010

SP-61R SP-61R

don', T|s GIDS, app./camping/hotel. Buspendels 10-17
'2qo x pw- Hotels **" 3 aPril / 249-"- April/mei v.a.

JirJS'^Paasreis Salou 17-4 ** / 299,-. Boosten ReizenK^Sggjel. 045-227777. SP-61R ■
jZÖSTADORADAI

d a'0u' APPartementen Maritim

I _kl^_|_W. logies

TKS-TTiiT*"lblbEW"^aBEBIHiBBBi el< op io en 24 april, I mei

'\ "* "merjids pendelbusvakanties van /^^jQi^UCfe
-- ■

Vva
dAro JONGERENCAMPING 10/17 dgse busrei-| |W__2' ' 245"- Ter|thuur mog. 020-6202919. JP-61R

>5 ■
' nItVIARKEN zeeën van zuivereruimte.Daar moet u zichthuisvoelenl

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialisl, biedl u f.<&_* een ruime keuze uil meer dan 6000 woningen, verspreid over/Skst Denemarken. r's keus genoeg, maar boek dan wél vroeo*

L Cl^ Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij /7*l»Y\
f^jfiy TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren V^/C^J^X^ en Stichting Garantiefonds Reisgelden). rsssr
X.Wjg^. Trollstraplein 8 3332 JB ZWIJNDRECHT

Telefoon 078191700 ol 195955 Telefa» 078-191549. -JSE-
DENEMARKEN

va.n r> 9e complete reisprogramma voor Denemarken -' cata|Candinaviëspecialist lnfo Skandic (ANVR/SGR).
°r9an■ voor vakantiewoningen via gerenommeerde"saties als Dansommer en Novasol.

F>ott INFO SKANDIC
l432onkkersrii9e 14> 9718 AG Groningen, tel. 050--

jereinste rust en ruimte...

"sV>s '. 1 Vraag tegen portokosten het'^3^' '|»m; uitgebreid intopakket aan bij:/T/èK Dansk Feriehus
"Ï^mi. - Bookingburo Holland

D.F.B. Hoofdweg 99
Dansk Fpriohi» BookinKburo 9681 AC MidwOlda

—' Telefoon 05975-1416'

Snelt comfortabel en voordelig
met ufo eigen auto 'Ci t g»^
viaDenemarken naar »——o^mS^gen.
■ ■■mum i r<*t —1—1»^

w —^ledere dag vaart het uiterst comfortabele autoveer-
schip de "Peter Wessel" van de Larvik Line van
Frederikshavn naar Larvik v.v.
■ accommodatie voor 2.200 passagiers en 650 auto's
■ geriefelijke hutten ■ gezellige lounges, restaurants
en bars ■ bioscoop, sauna en kinderspeelkamer
■ groot zonnedek ■ tax-free shopping centrum ■
service van hoog niveau.
Retourprijs voor auto met max. 6 passagiers
(midweek) al v.a. f278,-.
Dienstregelingen ook de brochure "Viking Vakanties"
zijn verkrijgbaar bij uw ANVR/SGR reisbureau of
bij de generaal-agent Burger International.
Postbus 128, 3000 AC Rotterdam,
tel. 010-4117048.
MïïnjH.nii __ _«
„jbff
„t^L'-^-^jTiji 'mmSSm ptjp an

VERRASSEND FINLAND
zorgt ook in 1992 voor een onvergetelijke zomervakan-
tie. Vlieg-, boot- en autoreizen; hotels, huisjes, budget-
accom., cruises, excursies en reizen naar de Noord-
kaap, St. Petersburg en Tallin. Bestel het meest uitge-
breide Finland-programma in Nederland bij:

FINLAND VAKANTIES WESTERMAN
Keizersgr. 628, 1017 ER Adam, 020-6382192.Lid SGR
+ ANVR. SK-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.

SK-61R

Polen, 'n vakantieland met voor elk wat wils.
POESTA REISWINKEL stuurt u graag haar progr. met

pensions en huisjes in vak.parken en georg. reizen
naar Warschau. Bel: 055-412114.

p°-61 R

BALATONMEER
Hial de zomergids pendelbusvakanties van //y^jfllßlCE

CORFU. VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a./ 145,- p.w. Evt. ook vlucht v.a. / 530,- p.p. 0f busreis.Vraag de meest uitgebreide kleurige GRATIS BRO-CHURE. Ross. Holidays 05908-10019 SGR. GC-61R

VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Praag. Kmrs in Praagv.a. / 25.-. 8.0.8. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur
TS-61R

PRAAG 8 dgn. bus, prima hotel 1.0., cxc. + reisl. v a

’ 325.- Vertrek o.a. 11 en 18-4, 5-dgse busreis vertr 29- i4 / 247,50. Mevo Reizen Holten, 05725-1547 TS-61R '

lT Bel nu voor alle Lente TroelTrips onze Brochureli|n 072-615387 o< schril naar ÈHSiR Postbus 20020.1000 HAAmslerdam j

lERLAND
29 jaarSHAMROCK TOURS, het meest

uitgebreide lERLAND-REISPROGRAMMA '92.
Dagelijks per vliegtuig en boot.

Programma bij uw A.N.V.R.-reisburo of:
Reisburo 8.8.1. GRONINGEN, Vismarkt 30,

9711 KT Groningen, 050-180246/128318 (Lid SGR)
GB-61R

COTTAGE HOLIDAYS. fjfïiT!—T*^-Vak.woningen in Schot- Q|j|^%
land, Engeland en Wales. .^"TJ _H Ö
Vraag brochure. 072- a^Lb^-^J
121783. GB-61R -~~
Extra paasreizen
Rustig West-Turkije. Temperaturen tot 25° O Gezellige
badplaats Bodrum met leuke appartementen PAPIRUS.
Vertrek 17, 24 april, 1 mei mcl. retourvlucht v.a. Schip-
hol, transfers, Ned. reisl. + app.

Extra - lage prijs
8 dagen 15 dagen
5 pers. ’ 560.- 5 pers. / 625.-
-4 pers. ’ 575.- 4 pers. / 650.-
-3 pers. ’ 600.- 3 pers. ’ 725.-
-2 pers. / 650.- 2 pers. ’ 800.-
Zolang de voorraad strekt

HTC Super Reizen m" e"
r Garantiefonds

040-43.66.00

Met
ECONOMIC TRAVEL

28/29 dgse interessante rondreizen Java, Bali, Lombok
met veel vrije tijd en verblijf in goede middenklasse ho-

tels v.a.

’ 3525.-
Inlichtingen en brochure:

TOERKOOP Reisburo Euroblik b.v.
Alkmaar - 072-118842

Den Helder - 02230-22424
Bergen - 02208-94930

Leeuwarden - 058-121302
Lid ANVR/SGR.

IN-61R
Ver. Smaragd Reizen J

,
30 dg. JAVA BALI -fpNj^O^Vfk: °-~^'

In 1992 naar het
Verre Oosten?

Vraag dan nu de complete Verre Oosten-brochure van
K-Tours aan. Boordevol ideeën over Indonesië,

Sri Lanka, Maleisië, Thailand en China.
Al vanaf ’ 1.679. Vraag uw ANVR-reisbureau of belK-TOURS, Kastelenstraat 268, 1082 EJ AmsterdamTelef. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.

AZ-61R
GOEDKOOP: Tickets Thailand/Filipijnen en Indonesië.
15 dg. Thailand ’ 1529.V15 dg. Manila f 2149,-/15 dg.
strand/duikvak. Filip. / 2289,-. Rondreis Filip./incl. boot
reis/en 4 binnenl. vluchten ’ 2895,- mcl. tickets/hotels.Spec. gratis informatieavond reizen -24 april- te Arn-
hem. RAINBOW TOURS tel. 085-454918. AZ-61R

Rondreis India/Nepal, 27 dgn. ’ 2995,-. Rondreis Ra-
jasthan, 25 dgn. / 2995,-. Rondreis Thailand, 25 dgn.
/ 2895,- mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrek-
data. Folder? Djoser 071-126400. Lid SGR AZ-61R

Zing mee met het

Holland koor
van Christenen voor lsrae:l! 15-daagse ISRAËLREISvan 1-15 september met diverse optredens en excur-
sies. Informatie: Holland Koor, tel. (075) 311341. IS6IR

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-61R

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

Zoeklichtreizen
Postbus 99, 3940 AB Doorn. Tel. 03430-13300. IS-61R

EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor,
Aswan. Nu al v.a. f 1499 mcl. goedetoeristenklasse 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

EGYPTE 8 DAGEN, f 999, met Tara Tours
mcl. non-stop vluchten, Ned. reisleiding, goed "'hotel
h.p., 2 dagen, etc.
10 DAGEN LUXE RONDREIS, ’ 1995, Cairo/As-
wan/Luxor, zie het beste van Egypte! Sheraton hotel
h.p., 5-daagse Nijlcruise v.p., non-stop en binnenlandse
vluchten, Ned. reisl., veel excursies. Prima verzorgd. Bel
03240-32300, gratis brochure, 24 uur per dag, lid SGR.

EG-61R
Aktieve rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a. / 1545.- mcl.vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata v a 26-4Folder? Djoser 071-126400Lid SGR. - EG-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, 1082EJ Amsterdam

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

CANADA
VOORDELIGE VLUCHTEN KLM:

Toronto/Montreal v.a. / 1192,-
Calgary/Vancouver v.a. / 1492,-

-of per charter (mcl. max. 90 d. reisverz.)Tevens goedkope luxe campers, huurauto's(evt. met kampeeruitrusting), kanotrips etcProgramma bij: 881 Groningen, Vismarkt 30Groningen Tel. 050-128318/180246 VC-61R

Aktieve rondreis MEXICO/GUATEMALA 31 dgn.
/ 3795,- mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div vertrek-v data. Folder? Djoser 071-126400. Lid SGR. MA-61R

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

NA-61R

AKTIEVE RONDREIZEN Brazilië op maat met „Toe-
Kleine groep met ruimte kan Turismo Brasil." Met

voor eigen initiatief. Ned./Port. begeleiding.
lerland/Wales/Shetlands/ Tel. (02207) 18950.

Schotse Hooglanden/ üJü^Si^üiü^.^.^"Noorwegen/Thailand/
Indonesië/Egypte/
Brazilië/Alaska. 4-persoons bungalow, z g an ingericht

TRAVFI I FR9 I rv-hom lussen Mala9a en Mafbella van part te' . r?„„„ LOCnem nuur Haus Herwi Falkenweg 15tot 20.00, 05730-56607. D-6200 Wiesbaden. Tel 09-49-69/
DB-61 R 52°008 en 09-49-6122/12275

Een stapje opzij van het gangbare
Culturele en avontuurlijke rondreizen in het Midden-
Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ontmoet de
mensen in Egypte, Syrië, Algerije, Jemen, Iran, Oman,

Rusland, China, Maleisië en Indonesië.
Delta Reizen, de specialist

050 - 146200 D8.6,R

ASHKAI
{*"> organiseert meer dan 40 verschillende£ aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naar
ï verre bestemmingen van 2 tot 35 we-
afrika ken van f 1550 tot f 690°. gezellige,

ZUId-amerika kleme groepen van 12 tot 17 perso-
china nen. Bel voor de nieuwe folder

lid VAR/SGR 020-6232450 I

AKTIEF MET PASEN
Praag en Boh. Paradijs

cultuur en natuur
TOPO-AKTIEF, 085-457351

TS6IR
PAASVAKANTIEREIZEN

naar Tsjechoslowakije. 1o
dgn per Comfort Class
touringcar naar Zuid-Mo-
ravië slechts ’729.- HP.
Vertrekdatum: 17 april. 10dgn per TouristClass tou-
ringcar naar Noord-Bohe-
men slechts ’599.- HP.
Vertrekdatum: 21 april.
Incl. div. excursies o.a.
bezoek aan Praag. Uitste-
kende hotels! Vraag de
gratis folder bij Winnemul-
ler Reizen (SGR, ANVR)
08880-52245. TS-61R

EXCURSIEREIZEN en rond-
reizen door dit prachtige
land. Bijna wekelijks ver-
trek op dinsdag en vrijdag
v.a. / 599.- HP mcl. diver-
se excursies. Vraag de
gratis folder bij winnemul-
ler Reizen (SGR, ANVR)
08880-52245. TS-61R

_^_m___________________^_____________^

2. Praag en |2. Bella Italia |3. Zuid-Bohemen 14.Toscane (.i src biedt verrassend andere bus-

' omgeving h 12-daagsebijzondere I een supervoordelige 1 8-daagse luxe cultuurreis P vakanties die bovendien opvallend

' een fijne 8-daagse reis I rondJ[eis met bezoek aan | 1O-daagse excursiereis | onder deskundige ;:": voordelig zijn.

' : met een | °a' Horence, Rome en U met dagtochten naar 1 begeleiding. 1 Vraag onze gratis reisgids! Bel:i heerlijk Vi Ï^Vf' V A I £aa8 en V A § Verblijf in V A 1 m__m--*^mm-mm-wm---miMLiwvanW 5" %éL Wt?nen \fc_fi Uniek \# H_______i programma _4^»^ fJ^V*-'"hot? 1 Jïïtt***--1 jrj^|
5. Scandinavië il IËÈËÊaMËÊÈËSÊmWËËMMWÊ —— ** "^m*m*mm*m*mmtm**^*m**m—mmm

| I M A _\ :;i_|# Of stuur de onderstaande coupon in
60 I SEllsr^ < A_% AmT

een enveloPPe ZONDER postzegel
St. Petersburg \& AmmW—é^MK 4mW ■ naar SRC' Antwoordnummer 1530,

i^nz^to "U) dea''arCn mWi' "* iPI "" SPECIALEREIZEN CENTRALE ' 9700 VE Groningen
kennismaken met het INÉ F^^É «BP*J |j^^^^v.^mv;vKvKv^-v.w,.v^,,,.v. wp
prachtige Scandinavië en K«~»» %jÜI S' Js § 6- Florence, Pisa iiïïwf» /7»I«V\een uitgebre!d bezoek gaf' " %-^ | en Elba, VVfcA/

Z.Budapest I,„,^^^ ■ H«^ f
j Ifl Mwrai,lfc I Adr6S

SSSI 8. Venetië, een droom |9. Prachtig Praag Ij 10-daagse luxereis naar | Postcode
en hotel ProSramma I van eenreis naareen | luxecultuurreis met" i streek van Wnnnnlaat<:~„.„ V A I droom van v . \\ n(

,
riPCi v . ;:j Tsiechos- m Woonplaats ___

fZau \_é B eeftstad,
~
V_j j ffi,. hotel

,V | lowakije. ,V _j
TMmmh^^ §: Zalig hotel Wl |;j deskundige WULJI Ultstekend «_■ m u kunt onze reisgids ook ophalenbij-mWauJ^~ï: "eJ 'uvnl;_^jM*Jßfc»- rx-ge- hotel IjO^», de beiere ANVR-reisadviesburo's

Betaalbaar reizen
Indonesië, Mexico, Egypte, Turkije, India/Nepal,
Div. rondreizen ’ 1625.- - ’ 3295.-. Brochure?

Litoo7l - 142847
DB-61F

BENT U OOK ZO ,
AAN /^^gpi
EEN Z/^ JawKiwEg

" ARKE 1-IJfIU-Ls-
BUSREISTOE?

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

mjLiMJuMAm\—mmA\MSMAiMiM 7-daagse reis naar
Wolfach, mcl. excursies naar o.a. Hohenzollern en Tnberg
2 pers. kamer do/wc. volpension p.p. v.a. 730,"

M'I*l.l >X«X«1 k I |10 dagen Sarlat-la-Caneda.
mcl. excursies. 2 pers kamer ba/wc.
volpension pp. v.a I j7U,"

t^_H_^_^L_Ë_J-^^-J 10-daagse seniorenreis

Brunnen mcl. excursies en gezellige avonden
2 pers kamer do/wc. volpension p.p. v.a. I 220,-
BUilW.%kl»M | 14-daagserondreis mcl

.. bezoek aan o.a. Cork, Ring of Kerry. Galway en Dublin
2 pers kamer do/wc, volpension p.p. v.a. 2500,-

-i|lß^||Mil«i^ lnl.cht.ngen en boekingen

ïlf «I bl'deANVR Rei«dv'«-
miiiA^mjA^mgyJj^^fa^^^ buro's en reisverkopende

UNIEKE RONDREIS DOOR ESTLAND
met overnachting bij gastfamilies en Estlandse reislei-
ding. U reist met max. 8 pers. Vluchten via Helsinki en
het vervoer ter plaatse zijn inbegrepen. Vertrekdata:
elke zaterdag van 23 mei t/m 8 aug. Prijs / 1695. Vraag
het programma bij:

FINLAND VAKANTIES WESTERMAN
Keizersgr. 628, 1017 ER Adam, 020-6382192. Lid SGR
+ ANVR. DB-61R

■W^BBBI —m. |^& x^ IM. *V : K4k* J_éMnbt_9

_W*Mm\ * i HÉflKl JwMÉ B^L^^l

... "*.;"" ■ '&£"':?; ■■ :■" '

jE& iw^m___

Bfc"-:A' * «H __JmmwKtmFy^ÊÊtfa-^**~~

<$B W lukt. vlie g r e t o.u r
v a n a^

Verenigde Staten 1292
9 dagen Fly Drive Florida, autohuur

Turkije 2049
22 dagen groepsreis, logies & ontbijt

Kenia 2095
9 dagen individuele toer, safari (VP) & strand (HP)

Egypte 2150
22 dagen groepsreis, logies & div. maaltijden

Brazilië 2525
I I dagen individuele toer, logies

Indonesië sumatra-mva-bau 4650
30 dagen groepsreis, logies & ontbi|t

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

»"' ; /

lll'l'M NBBS Reizen VjpF
Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties ". ," *

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.

Let op het juiste adres:
KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN

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

ÉÉN ADRES VOOR UW
ADVERTENTIE IN 46 NEDERLANDSE

REGIONALE DAGBLADEN.

vakantie &
Recreatie

Voor Informatie enreserveringen;
RDP. postbu* 2.1800AA Alkmaar.

tel.; 072-196314 / 206 / 292. fax: 072-113295
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I UITLIJNEN BALANCEREN MONTAGE ||
ALLE BEKENDE MERKEN BANDEN DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR 3i UK I VELUEll II
Bandenspecialist ■ m ,.

VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD I H
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
Tel. 045 - 751700 Tel. 043 - 621515 Tel. 077 - 733433 Tel. 046 - 510707 ■ ■■—— , 1 , _ ■

SPECIALE AANBIEDING

Hl^Mi^l ... W "

■i -—v ÊmmmH^mm^ _n_^__.

_K_jMM_4%- I

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
2 kleuren leverbaar 4 CC4I WW I J "excl. BTW

Emly Kantoormeubelen heeft in haar pakket alleen meubelen van eerste kwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

Jan Des Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten

W.| kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en
spuiter.j aanwezig)

Kom, kijk en vergelijk!
Op alle produkten 1 |aar volledige GARANTIE!

Erl bVI Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738

Waar vindt u een 3- of
5-deurs hatchback die
voor hetzelfde geld net

zon luxe standaard uit-
rusting biedt? En net zo-

veel ruimte? Nergens

anders toch?

HYunnni <s>

GARAGE

CENTRUM STEIN
Heerstraat Centrum 9, Stem.

Tel. 046-331940.

i

Edelsmid
Geert Thomas

Klokken,

9 horloges.
In ons atelier

mm repareren, ver-
-90 anderen en ver-
' vaardigen wij

gouden en zilve-
ren sieraden.
Ook naar uw
eigen ontwerp.

Acnes Prinlhagenslr. II),
Geleen, lel. 743411

EtiiïeT
[_+_]
JELTEH
BEL 06-300400.

KOSTEN F 1.-PER MINUUT
TGV 125 JAAR NED. RODE KRUIS

1

l::lgliillllliMuniililillliiilifilfiltlilliiw

vliifflilfiflififwWiiiliiiitWim i'//''■ :/Wa WM

Van harte...

v^^Y^'\Tipl^ jkiVn'''11"i'| i 1"i'T' ;i'ii"i""1 ''r^Mv^.^^H] jlJgmo^

General Motors Nederland feliciteert Nederland gestelde normen. Master Lease-
WELLING AUTOBEDRIJF B.V. dealers geven u de persoonlijke service die ze u
met haar officiële aanstelling tot als Opel dealer reeds jarenlang bieden. Juist voor

MASTER LEASE DEALER. bedrijven met kleine wagenparken is de Opel-

dealer de beste partner. Kennis van auto's, kennis
Master Lease is een initiatief van een belangrijk van leasing en kennis van de klanten. Dat is
deel van de Nederlandse Opel dealer- Master Lease. U bent altijd van harte welkom voor

organisatie. Het is ontstaan uit de service- een oriënterend gesprek en een snelle, scherpe

gedachte, dat het dealerbedrijf waarmee u offerte. Bij Autobedrijf Welling bent u voor
zaken doet ook uw partner wil zijn op het gebied leasing aan een vertrouwd adres,

vomeren wagenpark, I I A^^.^^k^j
Master Lease dealers beschikken over / V l\yv vl,v *—/ jfè\.
de leasekennis en de faciliteiten om u ■ « General Motors Nederland B.V. V&^
optimale service te bieden. Ze zijn #?^ ><^^ x JÊ
getraind, beschikken over aêÊ
geavanceerde \ jèW'"'
automatisering en voldoen Un \ \ \élÊo
aan de door General Motors \***^

ÉUUFÉmÊ JMWMM Haefland2
-*-*-*-*-*£_[ Tel.: 045 - 257700

Venice
Lingerie- en badmode

Makado Beek
046-373418

Perfecte Software
Word Perfect v.5.1 NL f 875,-
DBaselV v. 1.1 NL f 1545,-
Lotus 123 v.3.1 NL f1165,-
-i

Harvard Graphics v.3.0 NL f 1090,-
Prijzen op basisvon afhalen en kontanl betalen. Prijzen excl. Btw

buroliron/c
Wijngaardsweg 22 64 1 2 PJ Heerlen
Tel. (045) 23 14 84 / Fax (045) 22 34 63

lil I
Communiefietsen

vanaf ’ 275,-
-<ÜT' &) I GRATÏs
r /\* THUISBE-

Jk^T^K, y JÉ»"*^ ZORGDÜ

¥ i *%IJÊ> IWX* \ RESERVEER

OMAFIETSEN - MOUNTAIN BIKEf

éhGEORGE WALSTOC
yQsfffl Ruttensingels9 ©043-250662 Maastfl

'i i„, „„ ,

1

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba s cSraß
" saxofoons " klarinetten jy
" (luiten - piccolo s " hobo s fagotten f\s(J\ __\

" slagwerkinstrumenten - xylofoons " vibrafoons enz enz //^^Lxfm\
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires // v^NV
" eigen huurprogramma met recht van koop T^k

Enorme kollektie dwarsfluiten,w.0.: Yamaha, Pearl. Hammig, Trevor J. James envele anderen.
■ '

AMbmomr^mmk—tnaloamlntnonamiXV - Juftttmr- Ammtl «n ■*<" tnófmn.

J — ■ . >

riH r!H|vs[ Pr! JET |J 4\ P) H Lvlll )rl rk C)C\\^\\r\
i

ï
Meubelenkopen is iets, dat jeniet zó maar Bij T-MEUBEL is dekans groot datu
even doet. Jekijkt 'ns hier, jekijkt 'ns daar. meteen slaagt. Een ritje naar T-MEUBELJe doeter veel moeite voor. Want meubelen loont danook altijd de moeite!
moeten vele jarenmee. Jewilt ietsdegelijks,
ietsmoois. Dat betaalbaar is ook. Mensen T-MEUBEL
die meubelen willenkopen, adviseren wij " gigantisch assortiment kwaliteits-dringend om éérst eens te gaankijken bij meubelen
T-MEUBEL in het Belgische Kinrooi. Dat is " scherpe prijzen
dichterbij dan u denkt! DAAR VINDT U " ongelooflijke service
OP 5000 M!EEN SCHITTERENDE " 's zondags open
COLLECTIE KWALITEITSMEUBELEN: " gratis bezorging in Nederland, België
DEGELIJK, TIJDLOOS EIKEN, en Duitsland
KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN, " elke koper krijgt een leukeattentieEEN KOMPLETE SLAAPAFDELING,
TEVEEL OM OP TE NOEMEN! Want de mooiste meubelen

>V koopt ubij T-MEUBEL!

/ _^ _Jk I Nu bij T-MEUBEL: _^*_^__^_^_m m
k m\J^&& Romance Ê %(M p

rS^j^x ofHvningura way

_Y_^ Een uniek totaal-concept voor mooi en
mWjS^MMv4SPx r-, romantisch wonen. Meubelen, stoffen en

W^t\^%_UWAt>'/ Opemngs- accessoires op elkaar afgestemd én
X. hJden: afzonderlijk verkrijgbaar. /\

mJ_^T4^MW^y/ dinsdag t/m / \
Venlose- nQ mi 9f^terda8: /* LA'°'\
375-377, ▼%EyX zondaBlo.oo-18.00 uur, «fl / v'y? \
B 3640 maandag gesloten I X—'"\ &r f
Kinrooi- 1 *—^

/ki-w***»* '"."V^ M.-oi«f
~ . , j|i M Mm&P z.-.=:jr Kinrooi >\ ;Kessemch. . 1 \KT \W . -_^#WTel: 0932- V ___^_3i11-565237 V_^!ji-JW Vl



KURSUSSEN+[OPLEIDINGEN
nH Alvlbl/I UI-OPLEIDINGEN

7> Bf ÊJM Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

- AMBI-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6

- Praktijkdiploma Informatica PDM en PDI-ll
_jM Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:_-_| C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.

dhr/mw/mej: opl.:
adres: tel.: —
woonpl.; Itt.: \ _i

uillJit*! Uil WirnnF7ï^TïirMiTT7iiTv7j#7i^m!^NrS^^^^^^^^M

EN AVONDCURSUSSEN:

Schoonheidsspecialiste

Pedicure-chiropodie /^r>L/^.

i WM

;trl J
-^ specialisatiecursussen

J I B_J_s

h] lETSAANSTEREOGEDREUN
■Gedreun een probleem voor u? Doe er don iets oon. De Nederlandse

ft 9 Geluidhinder helpt bij het vinden von een oplossing voor alle
B j^\ vormen von lawooi in en om huis. _^^s.I Postbus 381, XTQ^* /

’ /^kl 2600AJDelfl. 1100 \ff^myf[

J^—- 1

IIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUI

voorlichting hbo

Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
(Maatschappelijk Werk, Sociaal
Juridische Dienstverlening)

Personeel en Arbeid
(Personeel en Organisatie)
een vast programma

HOGESCHOOL SITTARD -^Informatie en aanmelding: g J_R
Sportcentrumlaan 35,
6136 XX Sittard, <-^M^-Telefoon (046) 591212 ▼^

«"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS }*r
IG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! K^P
sksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, teletoon 04709-84222. fax 04709-84333 £|Ij) J |> ■" W

foekje een hamwpmfffje g% I
draaikunt vinden? '^5*

BJaco Everdij (19 jaar): M^—m^WlTmrIk wist maar niet welk beroep ik moest kiezen. Het
bemoedigdemij niet dat veel van mijn vrienden na een
langdurigeopleiding niet aan deslag konden komen
Toevallig hoorde ik dat het LCB samen met diverse
bedrijven opleidingen organiseert. Als je hieraan begint, K
weet jevan tevoren dat er straks werk voor je is. Dat Z3g ik HjjjKjl
wel zitten. Je bent vanaf de eerste dag met praktische
dingen bezig en... je verdient nog een leuke cent ook. TA\
Ik ben blij dat ik eraan begonnen ben! Misschien ook iets fmW.

mj_

Opleiding met baangarantie
tot machinebankwerker (wmecnantsch)
Goed gemotiveerde jongelui met een LBO-opleiding, b.v. LTS of MAVO, die straks een
goed belegde boterham willen verdienen, komen hiervoor in aanmerking.

- De opleiding vindt plaats in de LCB-Bedrijvenschool te Sittard.- Met stages in geselecteerde bedrijven werk jenaar een vaste baan toe.
- Je wordt persoonlijk begeleid en krijgt extra ondersteuning van vakinstructeurs bij

de praktijk en het theoriedeel van de opleiding.- De opleiding, die een hoog slagingspercentage kent, duurt 2 jaaren is kosteloos.
Sterker nog, je verdient tot f 550,- bruto per maand.

- Je krijgt bovendien je reiskosten vergoed en je behoudt het recht op kinderbijslag.
12 jongeluikrijgen de kans het landelijk en Europees erkende SOM-diploma te behalen
en kunnen als extra worden opgeleid tot aankomend CNC-draaier oVCNC-frezer.
Meer informatie over de 'kans van jeleven' krijg je door de bon te sturen naar
onderstaand adres of door even te bellen. O

; Stuur mij meerinformatie over de opleiding Ld 28/3 S S
| machine bankwerker (fijnmechanisch.) > <-"**^j|

I Naam I .C^JV[Adres I KZ3: PostcodeAVoonplaats 1 Mr "'** M
iTel I ■HIMhHHHHHHHHHI

'^^^L^ *m LCB Schaapsweg 36. 6077 CG St. Odilienberg Tel. 04752-3775 m
H Het LCB fungeert als centraal aanspreekpunt vooralle bedrijfsopleidingen en is ont-ftfri* ■' staan uit een initiatief van deLWV, deLOZO, de industriebonden FNV, CNV enj UnieBLHP en de vakcentrales CNV, FNV en MHP. Er wordt gewerkt vanuit 4 regionale"■■MNMfiMIiNMIMNM centra, ril.: Noord-Limburg, Midden-Limburg, De Mijnstreek en Maastricht e.o.

De aangesloten bedrijven voor dit regionaal opleidingscentrum in de Mijnstreek zijn 0.a.:■Reef Precisie B.V. ■ V.d.Zalm B.V. ■ Globon B.V. ■ Blomix B.V. ■ Cox Geelen B.V. ■ Wetech B.V. ■ Pratt & Whitney B V■ CajaA/OL B.V ■ Philips (Sittard/Heerlen)

,5 jj .

m
fpëïlCöÜËgi

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
j 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 vanOnderwijs en Wetenschappen

-

BUSINESS
MARKETING/

MANAGEMENT/PR.
EUROMANAGEMENT
HOTELMANAGEMENT

SECRETARESSE
TOERISME

RECEPTIONISTE
"OST/HOSTESS

Ben jijook geïnteresseeerdin een dynamischetoekomst en
goed onderwijs met een europees karakter (1 ot 2 jarig).

Stuur dan snel onderstaande bon op ot bel even:

OPEN DAG
VENLO

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

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

Deux", gelegen aan het Vrijthof.)

2 april 1992

MfTjdtTfiSn Algemeen secretariaat

I ftVlltia tel,: 040"52 w

I wSPtiï^ JIJ + NOTENBOOM
■pfYr_J_j_|p laat het samen gebeuren

I BON VOOR CARRIÈRE PERSPECTIEF
I Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegids.
I naam « "100■adres £ 'I p.c./plaats I
| gefrankeerd sturen naar centr. adm:
I Instituut Notenboom postbus 307. 5600 AH Eindhoven
' Erkend door de minster van Onoerwi/sen Wetenschappen, opgrond van de
I wet erkende onderwijsinstellingen voorzover hetonderwijs onderde reikwijdte I .

van de wetvaltl J|

r 7

Banaan wordt
marktonderzoekster

1 fHiil Bk T* I l|i

Als jeop zoek bent naar een fijne studie met een riant uitzicht
op een baan, kom dan studeren aan de HEAO Limburg in Sittard.

Want de sfeer is uitstekend (al is het natuurlijk niet alle dagen feest)
en we bieden jeeen pakket studierichtingen waarmee je in het

bedrijfsleven en bij de overheid vlot aan de slag kunt:

* A((OUntQn(V cic ieze'^ bijvoorbeeld als krediet-adviseur,

* o J ""/ " accountant, informatiemanager, marketing-
BednitSeCOnomie manager, hoofd voorlichting of als beleidsmede-

* Bedrijfskundige informatica werker bii een in,erno,ionale organisatie, volg
t

dan je opleiding aan de HEAO Limburg. Wij
Commerciële economie hebben er het volste vertrouwen in dat je zult

* Economisch-juridisch sla9en-Want zeg nou zelf/ als een banóón het
schopt tot marktonderzoekster dan hoef je je toch

kCOnomiSCn'lingUlStlSCn eigenlijk nergens meer zorgen om te maken.

Vul de coupon vandaag nog in
We hebben de studiegids voor jeklaarliggen. Als je graag meer wilt weten over de verschillende
studierichtingen en de beroepen die je ermee kunt uitoefenen, vul dan even deze coupon in en

stuur hem op naar het onderstaande adres. We hopen je dan in september te kunnen begroeten!

HEAO Limburg f/z/;^
Je komt altijd goed terecht
HEAO Limburg, Postbus 5268, 6130 PG Sittard. Te1.046-510641

I ■ 1 1
I ia, ik wil graag meer weten over mijn toekomstmogelijkheden |
I met een studie aan de HEAO Limburg te Sittard. I

D Stuur mij informatie over de dagopleidingen
I □ Ik volg HAVO
I ü Jk volg VWO |
I □ Ik volg MBO I

D Ik zit in het laatste jaar I
D Ik zit in het voorlaatste jaar

D Stuur mij informatie over de avondopleidingen
I Naam |

Adres I
Postcode/plaats
Telefoon Fg^mM I

Piburgs Dagblad



Zaterdag 28 maart 1992 " 16
Alleen vandaag, zaterdag 28 maart

van 9.00 tot 16.00 uur

FIETSEN
in fabrieksverpakking

ÏO tot 50% KORTING

AMÊ_fÉMM_^_MÊ_\ t_m_^_ _Tl
*^fe»JJ!ïjß r*^Üt\. '^m^M^Tmu IK ' I

Bij Honda-dealer Crombag Geleen
Rijksweg Zuid 236, tel.: 046-746260

V—\ H—\ I W~~^ / >»A^^^PJ_ljJ ' 194 IJL^_^_^_^_?L_^_JJJ Gordijn-, binnen- en bui-
tenjalouzieen.

mmmmmmmammmmmmmm* mmmmmmmmmmm^^^^ Vouwwanden in hout
P^""»lW| a I irr^—■~~^^^^. Irunstleer. Rolgordijnen -

g!«—^»^^—\ If A^mmmmmmmmmm\ Eigen service- en monta-

il!'ri'^^ £:-£olH ijß^t*. w^^?^^mmmmm Û^m A ' repareren alle zon-
| i'.'.V^^ 55 CwO^irf^rw^v^J wenngen en rolluiken
lwxwJM: > -i il met volledige garantie op

*****m*~m de reparatie Bezoek on-
ze showroom of vraag

mm^m j^^_^J vrijblijvend offerte, met
deskundig advies.

Energiebesparend - ge- De moderne zonwering Het degelijke houten [MMBBBMMMMBm
luiddempend - zonwe- voor woonhuizen en pro- zonnescherm voorwoon- ■MMMMMMMMMMM
rend -meer privacy - in- jekten. Leverbaar in di- huizen enwinkels. Lever- MMMMMMMMMMMMbraakbeveüigend. verse uitvoeringen en baar in alle maten en MÉMMMMMMMMMMI
Uitvoering in hout - alu- met hand- of elektrische kleuren MMWMMMMMk
miiuum- P.V.C. bediening. aMMnMMMMMai
Tevens levering van m- i
dustriepoorten m alumi- w- n^ efke"d 1mum en staal. lïfc-C^V ,ld 1Rolhekken voor be- Kvjbv'/ van 1scherming van etalages ïl^SiC BomaZ ° \ m' mm.u i^k.in aluminium en roestvnj- IM^^- I 1 Ql liülC^fl

* 'y > y SIMPELVELD
ROLLUIKEN ZONWERING

I I -J i I ■ I " ""J m\ w i ~"1 II K ■ Kantoor-Showroommt '11 ki _J k Tk" \_\\—i—i KI J I II Beitel 110 anm. V J I I_WJ^L___l, ___ ____, __M 5422 PB HEERLKNI (045) 42 38 48of44 2129

, "»»""i iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi|
Auto Veneken B.V. 1

"Occasioncentrum" mm "Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 k»/%l Leyenbroekerweg 27

6191 EE Beek || L J 6132 CA Sittard =
tel. 046-372882 MHiYNi^ tel. 046-515777 =

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3E, grijsmet 1988 Audi 80 CE, 1600 cc, 4-drs.
Audi 100 cc 20 E, groenmet 1988 grijsmet 1986 ==
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Audi 80,1.8 S, 90 pk, grijsmet 1989 =Golf Madison 1.8 i9O pk, wit 1991 Audi 80,1.8 S, 90 pk, zilvermet 1988 =Golf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 100, 5 cyl. 133 pk, blauwmet. . 1987 =5-drs., blauwmet 1991 Mazda 323 GLX, 1.61 =Audi 80 2.0 E, automaat, 4-deurs, zwart 1990 =veel extra's, beigemet 1989 Opel Kadett 1.6, 3-deurs, zwartmet. 1990 =Audi 801.9 diesel, groenmet 1990 VVV Golf Madison, 1.8 i,
VW Jetta 1600, 4-drs., 3-deurs, zwartmel 1990 =5
sportief, rood 1987 VW Golf Madison, 1.8 i,
Fiat Uno 45, wit 1987 3-deurs, zwartmet 1990 ==
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Golf Memphis, 1300 cc,
Golf 1600, wit 1987 tornadorood 1988 =
Golf CL 1600, 4-drs., wit 1987 VW Golf 1600 cc, 3-deurs, wit 1984 =
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 VW Golf 1300 cc, 3-deurs, rood 1985 =Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Golf 1300 cc, 3-deurs, blauw .... 1986 =Audi 80 1.9 E, grijsmet 1987 VW Golf 1600 cc, 4-drs, blauwmet. .1989 =Polo, 3-drs,Fox, wit 1990 VWGolf 1600 cc, 3-drs, antr.met. ... 1986 =Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 VW Golf GTI, zilvermet 1982
Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Passat CL, 1800cc 90 pk,
DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, blauwmet 1991
groenmet 7-'9l VW Jetta 1300 cc, blauwmet 1987
Audi 80 1.8 i wit, comfort edition .... 8-'9l VW Jetta 1300 cc, rood 1987 ==Golf GTI, groenmet 1989 VW Jetta 1300 cc, wit 1987 =
Golf GTI, groenmet 1991 VW Polo, 1300 cc, 3-drs., zilvermef. 1989 =
Passat CL 1800, 90 pk, 4-drs. VW Polo, 1050 cc, 3-drs., wit 1988 =tornadorood en zwartmetallic 1990 VW Polo, 1050 cc, 3-drs., wit 1983 =VW Polo, Coupe, 1300 cc,

tornadorood 1989 =DEMO'S:
Audi 80 1.8 S, 90 pk, ES
tornadorood 1-5-91 :=
VW Passat CL 1800 cc, 90 pk, EE
blauwmet 24-6-91 —s

, 04630 5S

Enkele zeer jonge ORIONS (± 7 maanden)

met duizenden guldens
Lff -^ voordeel en IclCie kilometerstander
É J§M MmmMmMm Breukerweg 201 - Heerlen. Tel. 045-232030

Het voorjaar Zo ziet ook
heeft weer onzf kollektie

kleur!

TON OFFERMAN V,
SCHOENMODE WMfci-j^

Rijksweg C.68 V

BMW specialist_«rQ«^
GELEEN M W^__^^,
Jos Klijnenlaan 50a M Wf^<^>^?G)(»
tel. 046-753029 AVAfAf \pE\}EW§>
- APK ALLE MERKEN- SCHADE TAXATIES- SERVICE + ONDERHOUD _g_j
Al meer dan 25 jaar BMW-ervaring. BQVfLG

QIBIIUIU
DEUREN - RAMEN - KOZIJNEN
CEURTPN Hommerterweg 27, Hoensbroek*»CWIICWt 045-212531 's Maandags gesloten

GROTE LENTE-PRIJSVRAAG
VAN DE DUIDELIJKEKRANT.

Het zal erom spannen Wie wint de prijs van Boordevol nieUWS en tal Van extra's
onze grote lente-aktte? Het Limburgs Dagblad
heeft 5 weekends Parijs voor steeds twee per- Alle lezers van het Limburgs Dagblad maken kans

I sonen klaarliggen. Drie onvergetelijke dagen in op deze geweldige prijs. Behoort u daar nog niet
de Franse hoofdstad, met bovendien een bezoek toe, neem dan nu een proefabonnement of geef u—"V aan het gloednieuwe op als vaste abonnee. Ü ontvangt dan in ieder

__^-~^*^*'^ __ S_É Euro-Disney paradijs. geval de krant de eerste twee weken gratis.— m_ Vk Doe mee met de prijs- Dagelijks vóór zeven uur vindt u het Limburgs
—-"- \^_^_^Ê HHHÉ al vraag van de duidelijke Dagblad in uw brievenbus. Boordevol nieuws,

r--— «~**osÊÊk __ wk krant: van Limburg. sport en heel veel extra's. Zoals de bijlagen over
\ *m*»_^^ wk mm. Bedenk een wonen, reizen, auto's en de consumentenmarkt.
\ h _m VK originele slagzin en Of de koopjes, vacatures en tips voor uitstapjes.

\ 1 \^^^^^^s^\ WK m i april a.s. naar En ook nog zakgeld van ons cadeau...
\ m v^^^SSicË^j^wl^ m ons °p- °p de
\ m 'WK \ H onderstaande Een jury van deskundigen selecteert de origineel-
\ X^k v^t£z*Êm\ \vk*vk\ lüi bon hebben we ste inzendingen. Als u bij de 5 prijswinnaars hoort,
\ rT(BBfc-^EClfi » ylft fc^xs^ «K a' een aanzetje 'aten we u dat voor ' me' weten. De datum van
\ ''f' TtP% rÜk mË « Wk gegeven. vertrek bepaalt u helemaal zelf. Bij het drie-daagse
\ \ ■IS-|w Êl^===^l _\ tM verblijf zijn 2 overnachtingen met ontbijt inbegre-
\ \jv^J^^V^hlP^^^^r-^^^^ Wk Pen- Het arrangement wordt in overleg met u uit-
\ pljfw*^^^^// I^-""""'' r& gekozen. En om het helemaal mooi te maken,
y ""^^^^^^2^^^ j__ krijgt u ook nog eens 300 Franse francs zakgeld

/ ÈBBËmii -~-JÊÊÊ Ë i Naak dc s,aBzln in maximaal 2$ woorden af: «/ m sz^&fèSgi W ÈÈ Voor mij is het Limburgs Dagblad de duidelijke krant, want .
I —*aga^(J I m Vul uw telefoonnummer in, zodat we u snel kunnen bellen als u gewonnen heeft: '/ /^/2i>*i'/'c 7/ \ Ê Als u nog geen abonnee bent, neem dan: Bij automatische betaling is

L_^ £/&&/*/&#£* sj? _W O Een proefabonnement van 4 weken voor ’ 12,75 (TFX) mijn bank/gironr.:

fj^M O Een maandabonnement (VFX) O ’ 27,45 O ’ 28,45 Handtekening:
Over deuit- """^lljf _

{eerste 2 weken gratis)
slag van deze prijsvraag kan o Een kwartaalabonnement (VFX) O ’ 82,35 O ’ 83,35
Medewerkers van het Limburgs Dagblad * o /

en het reclamebureau z.jn van deelname Stuur deze bon voor I april in een open envelop zonder postzegel naar:uitgesloten. De winnende slagzin wordt ~ _ , ~ 8A ... ■■ ■ »

eigendom van hetLimburgs Dagblad Limburgs Dagblad, antwoordnr. 4 1 , 6400 VB Heerlen.
mm_^' «J

\LhnburgsDagblad ~ 1

1 ABP; overht'io) jjrjiafl

Limburgs Dagblad
De duidelijkekrant

Limburgs Dagblad



'Maastrichtenaren zetten minstens 50 kilo drugs om'Zeven jaar cel voor
hoofdverdachte bende

Van der Linden wil profiteren van economie Oosterburen

'Duits verplicht vak
Limburgse scholen''Westelijke

Mijnstreek
verdient

meeraandacht'
I jJ^ARD/GELEEN - De provin-
I tihTlmburg moet meer doen aan deI C^lering van de economische
l&t in de Westelijke Mijnstreek.

h* Provmciebestuur houdt onvol-
JH rekening met de ontwikke-
hSsmogelijkheden in die regio.

IC zegt burgemeester J.Tonnaer
■PSittard in een interview met de-
ij^B^ant. „Ik heb begrip voor deij^Bjhteit voor de Oostelijke Mijn-
ij^»fc- Maar ik zeg wel tegen deij^Wncie: hier liggen kansrijke ont-L delingen," aldus Tonnaer.

|jt Sittardse burgemeester vindt
'Vu Dr°vincie de Westelrjke Mrjn-
w herhaalde malen in de steek

gelaten. Sittard en Geleen,en bijvoorbeeld jarenlang te
L^g nieuwe woningen kunnen
VWen' waarvan vooral Geleen de
V* ls geworden.

■J^aer wijst erop dat van onder-
■iW^rig van de Westelijke Mijn-
H»j * ook mensen van buiten die0 Profijt hebben, omdat ze in■ij^d of Geleen werken. „Veel

tr 'Sen uit Oostelijk Zuid-Limburg
M^nen nun brood mdc Westelij-

(ijj "kinstreek," aldus Tonnaer.
V?norspelt dat dit zeker tot het
ri°ot zo blijft. Maar zijn ambtge-

f\n Geleen, mr H.Lurvink, stelttQ ac regio Westelijke Mijnstreek
■tliw Wel twee essentiële keuzesVkil maken: uitbreiding van dehaven met de Oost-Westbaan
&fop everen van de Graetheide - het
Ü^^gebied waar DSM wil uitbrei-ti^ "voor industrie.

: »Wat ze in de Oostelijke
V* ek goed verstaan, is zielig
%♦ moeten niet mauwen,
\ p We r°epen al een tijd dat het

** Va d gaat' Maar als we de smid-
(j Limburg willen blijven, dan

tieri
e °ost-westbaan er moeten ko-

*iJH ,en zullen we bereid moeten
|W 5 jGraetheide vol te bouwen
Vn ljJk zware industrie."

fi96l" en Lurvink vinden verder
*r, Qe oude rivaliteit tussen Sittard
's. lneleen zo goed als uitgestorven
i* ei g°ed overleg stemmen de bei-gemeentebesturen tegenwoordigliulPeleid af.
U 6 vink benadrukt echter ook dat
Vruamenwerking ldet bereikt
stUu idoor aüeen besluiten op be-v^hjk niveau.

I^rder pagina 31
'ttard en Geleen gaan

vlÜ^and In hand

Inbreker
bleek muskusrat
HOUTHEM - Zowel de melder van
een inbraak bijeen bedrijf in Houthem
als de leden van een politiepatrouille
hebben in de vrooge vrijdagochtend
omstreeks half vier een muskusrat
aangezienvoor een inbreker. Toen de
gewaarschuwde politie bij het bedrijf
arriveerde zagen zij de man die de in-
braak had gemeld met een schop in-
slaan op de zogenaamde inbreker.
Deze probeerde zich in veiligheid te
brengen onder au politiewagen. De
politie sommeerdo 'hem' onder de
auto vandaan te komen en dreigde
tenslotte 'hem' te overrijden als hq
zich bleef schuilhouden. Toen de poli-
tie de daad bij het woord voerde en
de auto wegreed ontdekte men een
muskusrat van flinke afmetingen. Het
dieroverleefde de 'affaire' niet.

Teef met puppy's
op snelweg
MEERSSEN - Een hond en haar dr*
puppy's hebben donderdag gewar
deld op de autosnelweg van Heerle
naar Maastricht ter hoogte van Meers
sen. Een automobiliste uit Heerte
kon de honden nauwelijks ontwijker
Ze nam de volgende afslag, reed te
rug en stak vervolgens de snelw»
over om de dieren in de middenberr
op te vangen. Bij aankomst in Maas
tricht leverde ze de honden af bij te
asiel. Door een tatoeage van de tee
kon de eigenaar van de hond, eet
man uit Meerssen, opgespoord wor
den. Deze had de honden inmiddel
als vermist opgegeven.

Politie onderzoekt
schoenenzwendel
SITTARD - De politie van Sittard u
volop bezig met een onderzoek naa
de diefstal van een voorraad schoe
nen voor een bedrag van één miljoer
gulden. De schoenen zijn donderdag
avond ontdekt in een loods op Indu
striepark Noord in Sittard en inmiddeii
elders in het land opgeslagen. Vot
gens politiecommissaris E.Nicotl staa
vast dat de schoenen uit het buiten
land komen. Maar in het belang var
het onderzoek wilde hij niet zeggen ui
welk land. De in beslag genomer
schoenen zijn ondergebracht bij de
Dienst der Domeinen. Volgens Nicolis de voorraad afkomstig uit een ge-
stolen vrachtwagen. Er zijn nog geer
verdachten aangehouden. Bij de mvadonderdagavond wist een man te
vluchten. Hij is nog steeds spoorloos.

Scholen Sittard
maken sportplan
SITTARD - De scholengemeen-
schap College Sittard en de sportop-
teiding Cios presenteren volgende
week een plan voor topsport-vriende-
lijk onderwijs. Het college(havo. athe-
neum en gymnasium) geeft scholie-
ren in de zogeheten sportgroep extra
hulp en begeleiding. Voor deze maxi-
male combinatie van sport en studie
zijn afwijkingen van het normale les-
rooster mogelijk (een minimum-les-
sentabel en spreidingvan het examen
over twee jaar). De scholier in met
name de bovenbouw krijgt zo de mo-
gelijkheid om intensief één of meerder
takken van sport te beoefenen. Ook
studenten van de zogeheten topsport-
klas van de beroepsopleiding Cios in
Sittard kunnen rekenen op bijzondere
faciliteiten.

Reis naar Amerika
voor burgemeester
ROERMOND - De gemeenteperso-
neel van Roermond heeft burgemees-
ter Jan Daniels eerder deze week als
afscheidscadeau een enkele reis naar
Amerika aangeboden. Een bewijs van
hartelijkheid dat bij Daniels enkele
vragen had opgeroepen. Gisteren
kreeg hij op die vragen antwoord. De
Roermondse raadsleden zorgden
voor het retourticket. Daniels nam gis-
teren officieel afscheid als burge-
meester van Roermond. Hij maakt
gebruik van de Vut-regeling.

Twee woonwagens
illegaal geplaatst
GREVENBICHT - In het Bomse
kerkdorp Grevenbicht hebben woon-
wagenbewoners een voorschot geno-
men op de voorgenomen spreiding.
Ze plaatsten twee woonwagens op
een terrein aan de Harkhovenstraat,
plaatselijk bekend als de 'Jodenberg'.
Het terrein is in diverse plannen aan-
gewezen als woonwagenkampje,
maar de procedure daarover loopt
nog. Omdat het terrein te ver van de
bebouwing ligt en vervuild zou zijn,
waren er bezwaren tegen deplek. De
rijkspolitie in Bom neemt de zaak
vooralsnog luchthartig op. .We heb-
ben hier wel vaker mee te maken.
Meestal geven we een waarschuwing,
waarna men binnen 24 uur moet ver-
trekken. Pas daarna nemen we maat-
regelen,'' aldus een korpslid.

Schandelen
heeft speciaal

instrument
HEERLEN - De parochie Het
Heilig Hart van Jezus aan de
Meezenbroekerweg in Schande-
len heeft heeft een bijzonder in-
strument in huis, een éénklavier-
sorgel met tien registers uit 1848.
Aanleiding genoeg voor het mi-
nisterievan WVC om het parade-
paardje van de parochie tot be-
schermd rijksmonument te
benoemen.

Het kerkorgel is in 1841 gemaakt
door de gebroeders Mueller uit
Reiffenscheidt in Duitsland. In
1968 werd het nieuwe monu-
ment geheel gerestaureerd.
„Het orgel is ruim 150 jaar oud
en nog in een heel goede staat.
Daarom hebben wij in 1987 een
aanvraag ingediend bij de ge-
meente om het op de monumen-
tenlijst te plaatsen. De parochia-
nen zijn blij dat het nu eindelijk
zover is", aldus Harry Nijbakker,'
kerkmeester en secretaris van
het parochiebestuur.

De Rijksdienst Monumenten-
zorg in Leiden heeft enkelevoor-
waarden aan de benoeming ver-
bonden. Zo moet het orgel om de
vier jaargestemd worden en mo-
gen alleen bekwame organisten
het instrument bespelen.

Volgens Nijbakker is het orgel
een echte trekpleister. „Sommi-
ge kerkgangers komen voor de
muziek naar Schandelen. De
akoestiek is hiererg goed. Zang-
verenigingen doen vaak een be-
roep op ons om hierconcerten te
geven."
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de' deskundige technieken en
nieuwste apparatuur6rw'jderen wij

ONGEWENSTE
HAARGROEI. *lectrische epilatie

, 6nd electrische epilatie
~6 nieuwste harsmethoden

I
aafgroei remmende ampul-

'NeMiatie
v *1 Wordt een slechte zomer°r ongewenste haargroei

O "
Ihuidvekzorgimg

\v 045-225511
j^KnWt-'y '81 - Brunssum (Treebeek)

Over komst proefdierenbedrijfnaar Onderbanken
Raadslid Evers voorkomt

besloten vergadering
Van onze correspondent

ONDERBANKEN - De gemeente-
raad van Onderbanken heeft don-
derdagavond niet in beslotenheid
kunnen debatteren over de komst
van een proefdierenfokbedrijf naar
Schinveld. Oppositieraadslid Henk
Evers (PvdA) blokkeerde de plan-
nen van het college door een open-
baar debat te eisen. Het college
besloot daarop, de vertrouwelijke
bespreking op te schorten.

De gemeente Onderbankeri wil aan
de Jabeekerstraat in Schinveld een
bedrijventerrein realiseren, waar
naast de dienst Openbare Werken
ook een aantal kleine bedrijven ge-
vestigd kan worden. Ook voor het
proefdierenfokbedrijf van Harlan,
Spraque en Dawley (HSD) zou het
terrein een geschikte lokatie kun-
nen zijn. De informatie hieroveraan
de raad wil het college vertrouwe-
lijk behandelen. Raadslid Henk
Evers wenst echter bij voorbaat, dat
er niet geheimzinnig wordt gedaan

* WAND' EN VLOERTEGELS ir
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 ’ 24,50 per m2(inclusief BTW)

* BADMEUBELS *Diverse types en mogelijkheden voor elk budget.

ir ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING it
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

over het proefdierenfokbedrijf. „Ikwil best informeel overleg plegen,
maar ik laat me geen vertrouwelijk-
heid opleggen. Als ik vind dat dat
nodig is, dan doe ik dat zelf wel.
Zeker als ik proef, dat er op korte
termijn besluiten moeten worden
genomen. Dan wil ik niet stilletjes
worden meegezogen in die besluit-
vorming. Je moet de zaken zuiver
houden, en dat kan niet in een sche-
mergebied van vertrouwelijkheid,"
aldusHenk Evers.

Burgemeester Vincent Ritzer van
Onderbanken vindt de gang van za-
ken vervelend. „Het college wil de
raad informeren over de financiële
aspecten, die met de eventuele
komst van dat bedrijf gemoeid zijn.
En dat zijn zaken, die je voorlopig
toch op een vertrouwelijke manier
moet behandelen. In de raad van
Onderbanken hebben we wel vaker
informeel overleg gevoerd. Je kunt
een aantal dingen op een rijtje zet-
ten en bespreken, zonder er beslui-
ten over te nemen. Het college gaat
nu overleggen hoe het verder moet.
Misschien dat we de fracties afzon-
derlijk gaan informeren. We vinden
het niet nodig om er een officiële
besloten raadsvergadering van te
maken. Dat moet ook anders kun-
nen," aldus Ritzer.

Henk Evers wil in ieder geval, dat
ook de burgers zich over de komst
van het proefdierenfokbedrijf kun-
nen uitspreken. Dat hoeft niet per
se via een referendum, zoals decoa-
litie dat ooit in het bestuursaccoord
heeft geopperd. Dat kan ook op een
andere manier. Maar de raad mag
pas beslissen, als de burgers hun
mening hebben kunnen uitspre-
ken," meent Evers.

Toon Hermans
Commandeur

. Toon Hermans mag zichjnds gisteren Commandeur
/de Orde van Leopold 11.

De Belgische am-
in Nederland,

*~QCeyssens, overhandigde
J" öen Haag de Limburgse
fbaretier de versierselen
£ horen bij deze hoge on-

Foto: ANP

Bijstandsteam
advocaten gaat
proefdraaien

MAASTRICHT
Het team van advo-
caten dat bijstand
gaat verlenen aan ge-
detineerden, gaat
maandag van start
met 'proefdraaien.
Vanaf dietijd zal een
aantal Limburgse
advocaten zich inzet-
ten om de belangen
te behartigen van ge-
vangenen die in con-
flict komen met
'hun' directie. De
Roermondse advo-

cate A. Carli gaat het
werk van het team
coördineren.
De eerste zaken zijn
al binnen: er zijn
verschillende klach-
ten vanuit het huis
van bewaring 'Over-
maze' in Maastricht
gemeld. Daar voert
een aantal gevange-
nen vanaf donder-
dag actie.
Het bijstandsteam
heeft prof Mols ge-
vraagd een aantal

advocaten te scholen
in het recht voor ge-
detineerden. Mols is
zelf advocaat, maar
bovendien als straf-
recht-deskundige
verbonden aan de
Rijks universiteit
Limburg in Maas-
tricht. Hrj heeft al
gezegd welwillend
tegenover het ver-
zoek vanuit het bij-
standsteam te staan.

Teamcoördinator
Carli wil na een
eventuele toezeg-
ging van Mols brie-
ven sturen aan ande-
re Limburgse advo-
caten, om de belang-
stelling voor
deelname aan het
team te peilen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Limburg
zou in de toekomst veel
meer moeten profiteren
van de economische ont-
wikkelingen in Duits-
land. In dat kader zou er
meer samengewerkt
moeten worden met de
Oosterburen en zou
Duits in heel Limburg als
verplichte taal op de
scholen gegeven moeten
worden. Die mening ver-
kondigde CDA-Tweede
Kamerlid René van der
Linden gistermiddag in
Heerlen. Hij sprak tij-
dens een CDA-bijeen-
komst in het Golden
Tulip Grand Hotel.

Van der Linden toonde zich groot
voorstander van een grensover-
schrijdend bedrijventerrein tussen
Heerlen en Aken. Bedrijven zouden
daar zowel aansluiting moeten kun-
nen krijgen op het Duitse systeem,
alsook op het Nederlandse. Verder
ziet het parlementslid grote voorde-
lenvoor het midden- enkleinbedrijf
op de Duitse markt. „En dat moet
vanuit een krachtige regio. Nu is in
Nederland nog veel te veel centraal
geregeld. Limburg zou zelf moeten
kunnen beslissen in hoeverre het
wil samenwerken met het buiten-
land en moet ook over de instru-
menten kunnen beschikken om zelf
inhoud te geven aan zon samen-
werking," aldus Van der Linden.
Hij wees in dat verband weer op
Duitsland, waar de deelstaten een
veel grotere autonomie hebben dan
de provincies in Nederland.

Mijnstreek
De samenwerking tussen de ge-
meenten in de Oostelijke Mijn-
streek zou nog veel hechter moeten
zyn en in de toekomst ziet het Ka-
merlid Heerlen en omstreken zelfs
als één bestuurlijk gebied. „Om zo
krachtige stedelijke gebieden te
vormen in een sterke Euregio. Al-leen dan kunnen we opboksen te-
gen regio's als bijvoorbeeld Turijn
en Lotharingen. „We kijken nog te-
veel met een Nederlandse bril naar
de Euregio, dat moet niet. We moe-
ten met een Europese bril naar ons
eigen landkhken."

Kritiek
Van derLinden uitte kritiek op het
feit dat de Nederlandse regering
veel te veel aandacht heeft voor de
Randstad en te weinig doet voor debuitengewesten. Hij wees in dat op-
zicht op het cultuurbeleid. „Het
geld gaat naar de Randstad en niet
naar de verder weg gelegen provin-
cies. Ik vind dat een onjuiste zaak."
Hij voorspelt in de toekomst nog
meer aandacht voor de Randstad
als het Nederlandse kiesstelsel niet
gewijzigdwordt.

„De vertegenwoordigers in het par-
lement zouden meer regio-gebon-
den moeten zijn. Anders wonen alle
volksvertegenwoordigers binnen-
kort rond Den Haag. Ook binnen
onze eigen CDA is het zo dat je be-ter in de markt ligt als je bekend
bent op de Dr. Kuyperstraat in Den
Haag (waar het CDA-partijburteau
gevestigd is) dan bij je eigen kie-
zers."

"De twee kerkmeesters,
Harry Nijbakker en Serve
Quadvlieg, voor het Schan-
delense rijksmonument.

Foto: KLAUS TUMMERS

Kerkorgel rijksmonument

Van onze correspondent
MAASTRICHT -De rechtbank in
Maastricht heeft gisteren xes man-
nen en één vrouw veroordeeld tot
gevangenisstraffen tot zeven jaar
voor de handel in tientallen kilo's
harddrugs in de provinciehoofd-
stad.
De 47-jarige hoofdverdachte M.B.
uit Maastricht kreeg zeven jaar ge-
vangenisstraf voor het verhandelen
van herofie en cocaïne aan zyn me-deverdachten gedurende de afgelo-
pen twee jaar.

Uit bij huiszoeking aangetroffen be-
scheiden blijkt dat B. meer dan 15
kilo verdovende middelen moet
hebben doorgeleverd. Volgens de
Fiscale Inlichtingen en Opsporings-
dienst (FIOD) heeft B. in totaal een
nettowinst behaald van 453.000 gul-
den. De officier van justitie mr P.
van Hilten eiste eerder tijdens de
zitting acht jaar gevangenisstraf te-
gen de man.

De 21-jarige ex-vriendin van B.
werd als medeplichtigeveroordeeld
tot een halfjaar gevangenisstraf. Zij
zou onder meer monsters van par-
tijen verdovende middelen getest
hebben door te proeven.

De 37-jarige Maastrichtenaar J. L.
en zrjn plaatsgenoot L.K. (36) zijn
veroordeeld tot vijf jaar jaar gevan-
genisstraf. Voor L. komt daar nu
nog drie maanden en voor K. nog
eens één jaar gevangenisstraf bo-
venop omdat die tijd by eerdere
vonnissen nog voorwaardelijk was
opgelegd. De winstsrekening van
dit duo komt neer op anderhalve
ton volgens de FIOD. Tegen beide
mannen eiste de officier eerder zes
jaar cel.

De 37-jarige G.K. werd veroordeeld
tot vijfjaar gevangenisstraf. Bij zijn
aanhouding had hij bijna drie ons
heroïne in zijn bezit. Uit de boek-houding die de man voerde over dedrugsverkopen bleek dat hij vorig
jaar in een maand bijna tien kilo he-
roïne omzette. De man werd gezienals de 'rechterhand' van de hoofd-
verdachte.
Een andere dealer, volgens de offi-
cier altijd nog goed voor een omzet
van zes kilo drugs, kreeg een gevan-
genisstraf conform de eis opgelegd:
2,5 jaar. Twee 'kleinere' Maastricht-
se dealers, pa en zoon Van W., wer-
den veroordeeld tot respectievelijk
240 uur en 200 uur dienstverlening
en voorwaardelijke celstraffen.

(ADVERTENTIE)
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t
Dankbaar voor alles wat hij steeds voor ons
heeft gedaan, jjjeven wij u kennis, van het over-
lijden van onze lieve vader, schoonvader, zoon,
schoonzoon, broer, oom en neef

Kees Roelands
in vriendschap verbonden met

Marianne Ruben
Hij overleed in de leeftijd van 52 jaar.

Heerlen: MarcelRoelands
Diana Roelands-Houben

Heerlen: PascalRoelands
SabineMeijers

Heerlen: PatriciaRoelands
JörgStephan
Familie Roelands
Familie Ruben

6414 XH Heerlen, 26 maart 1992
Spechtstraat 32
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 31 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te

'Heerlen-Heksenberg, waarna aansluitend be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te
Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene maandag 30 maart a.s. om 18.45 uur
in voornoemde parochiekerk, aansluitend
avondmis.
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 bc-

' schouwen.

t
Tot ons groot verdriet, maar dankbaar voor het
vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft
gegeven, hebben wij afscheid genomen van on-
ze allerliefste moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, tante en nicht

Bouwina Beerends
weduwevan

Joseph Lohmann
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten op
de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering
Kerkrade: Ton Lohmann

Mieke Lohmann-Vreuls
t Claudia, Daniella en Roy

Kerkrade: Elly Wijnen-Lohmann
Leo Wijnen
Pasealle en Silvio
Familie Beerends
Familie Lohmann

Kerkrade 26 maart 1992
Burg. Savelberglaan 83
Corresp.adres. Calbertsweg 136
6465 CH Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op dinsdag 31 maart 1992 om 11.00 uur in de
dekenale parochiekerk van St. Lambertus teKerkrade-Centrum, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats Hambos te Kerkrade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt moeder bij-
zonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemde kerk.
Moeder licht opgebaard in het streekmortua-
rium St. Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
vande Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda-
nig te willen beschouwen.

t
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht,

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat he-
den toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn fijne man, onze lieve en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

(Jan) Johannes
Hubertus Leblanc

echtgenootvan

Clara Gerarda Diederen
Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten,
in de leeftijd van 69 jaar.

Hoensbroek: C.G. Leblanc-Diederen
Nijmegen: Mariene en Lei

Coenen-Leblanc
Maaike, Igmar

Hoensbroek: Truus en Cees
v.d. Laarschot-Leblanc
Pascal, Danja

Hoensbroek: Rosie en André
Chyla-Leblanc
Torn,Lea

Heerlen: Marij en Peter
Wierts-Leblanc
Aron,Roel

Hoensbroek: Arno Leblanc
en Yvonne Bergmans

Hoensbroek:: Petra Leblanc
en Frans van Galen
Familie Leblanc
Familie Diederen

6431 HW Hoensbroek, 26 maart 1992
Akerstraat-Noord 3088
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op dinsdag 31 maart om 10.15 uur in de
parochiekerk St. Joseph te Hoensbroek-Pas-
sart, waarna om 11.45 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium Ne-
dermaas in Geleen, Vouershof 1.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan de overledene, maan-
dag om 19.00 uur in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, zondag van 14.00
tot 15.00 uur en maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I F
De waarheid dringt nog niet tot ons door, maar
het feit ligt er. Vader is helemaal onverwacht
gestorven, kort voor zijn 77ste verjaardag.

Jan van Roodselaar
„ome Jan"

weduwnaarvan

Sibilla Dijkstra
Landgraaf: R. van Roodselaar

G. van Roodselaar-Crütz
Philomene en Serv

Drunen: L. Arends-van Roodselaar
J. Arends
Jolanda en Theo enkinderen
Miriam
Tanja en René

Landgraaf: H. Meurs-vanRoodselaar
L. Meurs

Eygelshoven: S. van Roodselaar
J. van Roodselaar-Vermeulen
Sandra en Richard
Marco

Landgraaf: A. van den Broek
M. van denBroek-Wolfs

Landgraaf: mevr. Berns
Landgraaf, 26 maart 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Hereveld
Corr.-adres: Pasweg 10a, 6371 BM Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 30 maart a.s. om 14.00 uur in
de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
Landgraaf, waarna aansluitend crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer 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.

I *Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen, waarvan zij in dit leven heeft
mogen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen^ onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Giebels
* 7-8-1914 Maasniel t 27-3-1992Kerkrade

weduwe van

Pierre Linssen
voorzien van de laatste sacramenten.

In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Giebels
Familie Linssen

6321 AN Wijlre, 27 maart 1992
Knipstraat IA
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 31 maart a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gertrudis te Wijlre, waarna
aansluitend de crematie zal plaatvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene maandag 30 maart a.s. om 18.30 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15
uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
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 zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Wilhelmina Petronella
Lenssen

, weduwe van

Hendrik MartinRoemkens
Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar.

Uit allernaam:
Familie Lenssen
Familie Roemkens

Landgraaf, 27 maart 1992 - Hoofdstraat 461
Corr.adres: Charles Frehenstraat 31,
6374 EK Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 31 maart a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene maandag 30 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen bij de crematie
van onze' moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

N. van Breugel-Navis
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, maart 1992

Voor de vele blijken van belangstelling, onder-
vonden bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Willem Kernpers
betuigen wij' onze oprechte dank.

Mevr. J.G. Kernpers-van Lent
de kinderen en kleinkinderen

Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht,
die als het erop aan komt,
voor jebidt of voor jevecht.
Pas als je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun jezeggen:
'k heb een vriend.

Na een leven dat getekend werd door goedheid, oprechtheid, eerlijk-
heid en eenvoud, heeft de Heer tot Zich genomen, mijn zorgzame
vader, schoonvader, levensgezel, opa, onze dierbare broer, zwager,
oom en neef

Mathieu, Mathijs Jozef
Sijben

begiftigd met deeremedaille
verbonden aan de orde van Oranje Nassau

erevoorzitterKVC Oranje
begiftigd met dezilveren speld van Verdienstevan deKNVB

Hij overleed op de leeftijd van 82 jaar, na een liefdevolle verpleging,
voorzien van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: John Sijben
Annie Sijben-Bindels
Maurice en Marion

Kerkrade: Mia Smeijsters
Familie Sijben

26 maart 1992
Marktstraat 80, Kerkrade
Corr.adres: Holzstraat 33, 6461 HL Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op woensdag 1 april a.s. om 14.00 uur in de dekenalekerk van
de H. Lambertus te Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis dinsdag 31 maart a.s. om 19.00 in voornoemde dekenale
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium (gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

\

Met verslagenheid vernamen wij dat op 26 maart is overleden, onze
zeer gewaardeerde erevoorzitter

Mathieu, Mathijs Jozef
Sijben

In hem verliezen wij een stuwende kracht.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blijven voortleven en
wij wensen John, Annie, Maurice, Marion en Mia veel sterkte toe om
dit verlies te dragen.
Kerkrade, maart 1992

Bestuur, leden, jeugd,vetereranen en
stichtingKantine Beheer van
voetbalvereniging KVC Oranje

Wegens sterfgeval is

Onroerend goed BV
John Sijben
Holzstraat 33, 6461 HL Kerkrade

WOENSDAG 1APRIL A.S. DE GEHELE DAG GESLOTEN
Kerkrade, maart 1992

Wegens sterfgeval is

Advocatenkantoor Sijben
woensdag 1 april a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN

Mr. M.M.J.F. Sijben
advocaaten procureur

Ambachtsstraat 6, 6461 EW Kerkrade
Kerkrade, maart 1992

t Maria Cornelia
Hitz, 84 jaar, wedu-

we van Simon Jans-
sen, corr.-adres: Ake-
leistr. 12, 6214 TZ
Maastricht. Overeen-
komstig de wens van
de overledene heeft
de crematieplechtig-
heid in stilte plaatsge-
vonden.

tNico van den Boo-
gard, 76 jaar, corr.-

adres: H van denBoo-
gaard, Dominikanen-
hof 14, 6247 DA Rijck-
holt. De uitvaardienst
zal plaatsvinden op
maandag 30 maart a.s.
om 11.00 uur in de
Lambertus-kapel,
Victor de Stuerstr.
Maastricht.

tlne Schoonwater,
4l jaar, echtgenote

van Leo Peeters, Post-
baan 3, 6218 HS Maas-
tricht. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den zaterdag 28 maart
om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van San
Salvator, te Daalhof
Maastricht

"j-Wiel Hermans, 62' jaar, echtgenoot
van Trui Cox, Heide
34, 6042 LN Asenray.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 30
maart om 11.00 uur in
de parochiekerk van
O.L.V. van Goede
Raad en H. Jozef te
Asenray

tGertrud Lemm, 69
jaar, weduwe van

Pierre Winkelmolen.
Corr.adres: Vismarkt
72, 6041 LH Roer-
mond. De afscheids-
dienst zal worden
gehouden maandag
30 maart om 11.00 uur
in het crematorium,
"Nedermaas", Vouers-
hof 1, Geleen

Bij het afscheid van onze lieve

\G@y Ria

hebben wij veel troost en kracht om verder te
gaan gevonden in de gevoelens, persoonlijke
woorden, bloemen en kaarten, v
Wij danken jullie allen bij deze oprecht, voor
datgene wat jullie samen met ons hebt willen
delen.

Ger en Ralf
Familie Boymans
Familie Kuiper

Landgraaf, maart 1992

Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de bijzon-
dere belangstelling bij het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve man, onze lieveva-
der, schoonvader en opa

Leo Lenzen
De volle kerk en de vele brieven en bloemen
waren een grote steun en troost tijdens deze
moeilijke periode.
Het is fijn te weten dat hij door zovelen werd
gewaardeerd.
Wij danken u hiervoor.

Mevr. B. Lenzen-van de Meulen
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming bij het
overlijden en de begrafenis van onze goede va-
der, schoonvader en lieve opa

Joseph Beckers
echtgenoot van wijlen

Anna Frijns
betuigen wij u onze oprechte dank. Uw bijzon-
der medeleven en aanwezigheid, schriftelijk of
persoonlijk heeft ons diep getroffen. Het was en
is voor ons een grote steun.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
29 maart a.s. om 11.15 uur in de St. Gertrudis-
kerk te Wijlre.

Bedroefd namen we kennis van het overlijden
van

Stefan Ortmans
Je kreeg maar zo kort de kans om te leven.
Je heengaan maakt veel indruk op ons. .
We wensen Armelies en Jo veel kracht toe om
met Simone dit verlies te dragen.

Bestuur, directie en medewerkers,
de Personeelsvereniging
van het RPC-Maastricht

Maastricht, 27 maart 1992

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven bij het overlijden van onze zoon

JosKrautscheid
betuigen wij u allen hiermee onze oprechte dank.

J. Krautscheid-Mengelers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den heden, zaterdag 28 maart om 19.00 uur in de
Gerardus Majellakerk te Heksenberg.

Dankbetuiging
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven bij het
overlijden en de crematie van mijn man, vader
en opa

Piet Venrooy
willen wij u allen op deze wijze hartelijk dan-
ken.
Een speciaal woord van dank aan het Groene
Kruis.

M.J. Venrooy-v.d. Elzen
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, maart 1992

Voor' het opgeven van familieberichten voor
dekrant van maandag, bestaatgelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

I : 1.Enige en algemene kennisgeving r~

T fTot ons groot verdriet moesten wij geheel onverwacht afscheidt ■*-
men van onze inniggeliefde zoon, broer, zwager, oom en neef

Huub Keijenberg
Hij overleed op de leeftijdvan 37 jaarte St. Annaparochie-Friesland- [^

Epen: Fam. Keijenberg-Kops
broers en zussen I ll
zwagers en schoonzussen e
neven en nichten ; n

'e eFamilie Keijenberg >nEFamilie Kops
25 maart 1992 'lbt
Corr.-adres: Molenweg 1, 6285 NJ Epen
Ter intentie van Huub wordt op maandag 30 maart a.s. een avondm'5
gehouden om 19.00 uur in de St. Pauluskerk te Epen. >r j<
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart as ld
om 13.30 uur in het crematorium Imstenrade te Heerlen. Bijeen- esti
komst aldaar om 13.15 uur. etj
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren. '"Huub is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v* l

Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg). e 'Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 17.30 tot 18.0".
uur. y

~ I ' '
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Per 1 april as. sluit ik }

T. Wesenick, arts/homeopaat \
mijn praktijk in Valkenburg. 'i

\
ijVoor verdere homeopatische

behandelingkunt u terecht bij

J.P. Boode,
ARTS/HOMEOPAAT -ij
Schaesbergerweg 184
6415 AL Heerlen, tel. 045-728718 "' ;
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Melodieuze ouverture
Theater aan het Vrijthof

MAASTRICHT - Een 900-tal ge-
nodigden, onder wie gouverneur
Mastenbroek, provinciale be-
stuurders, de Maastrichtse ge-
meenteraad en de 29 sponsors
van de bouw, hebben gister-
avond de opening van het nieu-
we Theater aan het Vrijthof bij-
gewoond.Minister d'Anconavan
WVC, die zich liet vertegenwoor-
digen door de heerRiezenkamp,
had een gelukstelegram ge-
stuurd met als geschenk de op-
dracht voor een kunstwerk door
dit gebouw. De kunstzinnige
avond, gevuld met vocale en in-
strumentale bijdragen en ballet,
werd live uitgezonden door de
NOS-tv via Nederland-3.

we theater, een schepping van
architecten Arno Meijs uit Maas-
tricht en Kraaij vanger uitRotter-
dam, heeft 23,6 miljoen gekost.
De gemeenteMaastricht heeft 11
miljoen aan subsidie verleend.
Rijk en Provincie hebben elk 4
miljoen ingebracht. De sponsors,
de 'Guldengevers', hebben het
miljoenenrestant aangevuld. Zij
werden daarvoor op 4 januari
door burgemeester Houben al
getracteerd op een 'uitprobeer-
avond', waarbij de burgemeester
zelf optrad als entertainer.
Vandaag, zaterdag, wordt het
programma herhaald. In de zaal
zitten dan onder andere genodig-
den 400 inwoners van Maastricht
en omgeving, die door wethou-
der Leenders daartoe werden
geloot.

De nieuwbouw is verrezen aan
de achterzijde van het monu-
mentale Generaalshuis aan het
Vrijthof, dat als entree en foyer
fungeert. De bouw van het nieu-

Ballet van Vlaanderen met cho-
reografie van Danny Rosseel en
Georges Balanchine op muziek
van respectievelijk Part en Hin-
demith.

Burgemeester mr.Ph.Houben
ging in zijn welkomstrede in op
de bouwgeschiedenis van het
nieuwe theater, c.g. concertzaal,
een tijd van verhitte discussies,
tussenbalansen, inspraak, bre-
ken en bouwen. En dat op een
plaats van allure: Het Vrijthof is
immers een schouwtoneel, maar
hééft dat nu ook, aldus Houben.

De Limburgse bas-bariton John
Bröcheler trad als eerste op met
werk van G.Mahler en vervol-
gens bracht het LSO de suite uit
Strawinski's Vuurvogel.
In de pauze werd het beeld van
Toon Hermans in silhouet ont-
huld, een ontwerp van Guus Hel-
legers. Na de pauze volgde een
uitvoering van het Koninklijk

opend mocht verklaren, is de baro-
nes verhuisd.
De nieuwe theaterdirecteur Piet
van Hest heeft de plechtigheid in
het Generaalshuis uiteraard niet
meegemaakt; hij zegt bij het samen-
stellen van de lijst van genodigden
pas in een laat stadium geatten-
deerd te zijn op de persoon van ba-
ronesse Dibbets. Men heeft haar, zij
het op het nippertje, toch nog -
persoonlijk - kunnen uitnodigen
en dat met een welgemeende ver-
ontschuldiging.

Lubbers komt
naar Limburg

HEERLEN - Midden in de voor!
Limburg zo brandende 'Haagse;
actualiteit' brengt minister-presi-
dent Ruud Lubbers een bezoek!
aan deze provincie. Zaterdag H'
april is de premier de meest pro-!
minente eregast in Weert, waar
zijn Limburgse partijgenoten'
van het CDA die dag een algeme-
ne ledenvergadering houden.

Behalve een met de nodige span-
ning tegemoet geziene rede,
wordt van Lubbers een stevige
bijdrage verwacht in een poli-
tieke forumdiscussie. Daarin zul-
len verder zitting nemen Tweede
Kamer-voorzitter Wim Deetman,
vice-voorzitter Frans Wolters van
de christen-democratische frac-
tie in deTweede Kamer, gedepu-
teerde Jef Pleumeekers en vice-
voorzitster Ria Oomen van de
EVP-fractie in het Europees par-
lement.

Klokkenmaker bij de tijd

Kamermeerderheid dubt alleen nog over nieuwe vorm Opera Zuid

Voortbestaan LSO verzekerd

j^STRICHT- Baronesse E.Dib-
uit Nijmegen zegt het schanda-|te vinden dat zij niet tijdig is

«enodigd voor de opening van.'nieuwe Theater aan het Vrijthof,gisteravond plaatsvond. De ba-
isse is een regelrechte nazaat

'ihk e roemrucnte-generaal-majoor
bm die eens a^s garnizoens-
fetv andant net Generaalshuis aan

bewoonde, dat het en-
van het nieuwe thea-

i 's geworden. Dibbets heeft in de
*s Van de Belgische opstand de,J|ng Maastricht voor Nederland
jj*n te behouden. In Maastricht is
C °Ptreden echter niet onomstre-

heeft donderdagavond

" telefoontje van de theater-orga-atie gekregen dat er voor haar
H®? Plaatsen waren gereserveerd
i£at de kaarten gereed lagen aan
rj^ssa van het theater. Die mede-
Lng ging gepaard met een vluch-
M^cuus dat men het adres van
?r niet zo gauw had kunnen vin-
t. en dat dit de reden was van de
,'ate uitnodiging.
r^ouw Dibbets is daar niet over
j.Preken en vindt hej niet behoor-
f dat men niet tijdig haar adres
K l} Weten te achterhalen. Sinds zij
Maar geleden het gerestaureerde
i^raalshuis officieel voor ge-
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MAASTRICHT - Voor het
voortbestaan van het Limburgs
Symfonie Orkest (LSO) en
Opera Zuid hoeft niet meer te
worden gevreesd. Die voor cul-
tuurminnend Limburg gerust-
stellende conclusie is gewettigd
nu gisteravond vrijwel vast is
komen te staan dat een meer-
derheid van de Tweede Kamer
vóór het handhaven van beide
podiumgezelschappen is. Al-
leen de vorm waarin Opera
Zuid vanaf 1993 verder gaat,
büjft voorlopig nog onderwerp
van parlementaire discussie.

'inroep Limburg
onder directeurhoofdredacteur

I^RLEN - De gecombineerde
L^ie van directeur-hoofdredac-
£ ls bij Omroep Limburg van de
|j **" Daarmee komt een einde aan
.^Peculaties en geruchten rond de
t°lging van Jan Tieland die,
£* een jaar geleden, moest op-jPpen als directeur-hoofdredac-
IjT- Ook diens voorganger, Ar-
E| d Schliepen, was maar korte, Werkzaam bij deLimburgse 're-

Maar ook laatstgenoemde politieke
twistappel kan voor Limburg posi-
tief uitvallen, mits de drie zuidelijke
provincies zich gedrieën bereid to-
nen de operaproductiekern in Maas-
tricht financieel de helpende hand te
reiken. Een en ander werd gistermid-
dag en -avond duideüjk tijdens een
werkbezoek van de belangrijkste le-
den van de vaste Kamercommissie
voor Welzijn en Cultuur aan Maas-
tricht. Daar lieten de parlementariërs
onder aanvoering van commissie-
voorzitter Aad Nuijs (D66) zich eerst
informeren door de cultuurgedepu-
teerden van Limburg, Brabant en
Zeeland.

Met als decor de plaatselijke toneel-
academie, waar het Sittardse Sirkel-
theater een speciale voorstelling gaf,
gingen zij vervolgens in debat met
vertegenwoordigers van het brede
scala aan podiumgezelschappen in
de drie provincies.

Een dag eerder had de gisteren even-
.eens aanwezige PvdA-woordvoerder
Frits Niessen al voor een politieke
doorbraak gezorgd. Gesteund door
znn fractie bepleit Niessen eenzuide-
lijke 'drie-eenheid' waarin LSO -met in hoofdzaak een opera-begelei-
dingstaak - én een operakern, beide
in Maastricht, twee van de drie poten
vormen. In een versterkt Brabants
Orkest, met als standplaats Eindho-
ven, ziet de PvdA de laatste en te-
vens grootste schakel.

J'J'orn heeft het bestuur van Om-
■j? Limburg nu besloten om de
'n ggevendefuncties te splitsen.

j oproep, een paar maanden ge-. ]*> voor een nieuwe directeür-'dredacteur bij Omroep Lim-
s heeft geen geschikte kandi-J opgeleverd. Bovendien was er
J^g animo voor deze functie.

jJ ĉtionele beslissingen zullen
.^taan door een zakelijk manager
den genomen. De redactie krijgt

k Wonderlijke manager, die te-il;5 als programmaleider fungeert.
I,
f deze nog nader te omschrijven

ulri te vullen functie wordt de
Jll van journalist Leo Hauben. °emd. Hij is ex-medewerker van
JOeP Limburg, afkomstig uit
jflen en momenteel werkzaam
J~e Volkskrant. Gesprekken met
'^ zijn echter nog niet afgerond.
[invoering van etherreclame bij
kJ^ eP Limburg is voorlopig uit-
F b ■' e bedoeling Was dat deze
L egin deze maand tijdens de car-
L alsdagen zou zijn ingevoerd.
Wfrf n*et cel"der dan in juni, maar
'noedelijk pas in het najaar zul-

L^lameboodschappen te horen
k-De acquisitie hiervan wordt ge^
rjwj door een Vennootschap onder
*nK waarin zowel de drie
"*tftK rgse kranten als Omroep
%r\| rg participeren. Voor het af-
f.Q *;rlijke management van de
"fit'ri' Woi"rïen gesprekken gevoerd

heer Zuiderdorp.

Het zogenoemde harde water is een
gevolg van de hoge concentratie
kalk die erin is terug te vinden. Het
water wordt gewonnnen uit het
Zuidlimburgse kalksteen. Hard wa-
ter betekent in de dagelijkse huis-
houding een aanslag op de warm-
waterapparatuur zoals koffiezetap-
paraten en het gebruik veroorzaakt
op den duur slijtage aan dergelijke
apparaten, kalkafzettingen op sani-
tair en maakt bij voorbeeld vhesjes
op de thee zichtbaar. De overstap
van hard water naar zacht water
noemt adjunct-directeur M. den
Blanken van WML het gevolg van
een luxe-probleem: „Consumenten
vragen ons al jarenom zacht water."

" In de nacht van
zaterdag op zon-
dag moet de klok
een uur worden
vooruitgezet. Twee
uur wordt dan
drie uur, een blik-
semflits in de tijd
waardoor we een
één uur kortere
nacht hebben. Gis-
teren al begon de-
ze winkelier alle
klokken in zaak
een uur vooruit te
zetten. Ruim op
tijd, dus.
Foto: KLAUS
TUMMERS

'Onbehoorlijk bestuur als minister advies overneemt'

Kunstacademie Maastricht
te slecht voor tweede fase

dat scholen die veelsoortige oplei-
dingen in zich verenigen, daarvoor
beloond worden met extra studie-
richtingen.

Reden genoegvoor CDA-woordvoer-
der Marten Beinema om er gister-
avond geen misverstand over te laten
bestaan dat de Kamer bitter weinig
op heeft met het in Limburg zwaar
omstreden advies van de Raad van
de Kunst. Die wil, zoals bekend, het
LSO volledig opdoeken en van Ope-
ra Zuid nog maar weinig overlaten.

Maastricht blijft echter hopen dat
het advies niet door de minister
wordt overgenomen, zoals bij de
kwestie rond de Academie van
Bouwkunst (ook een tweede-fase-
opleiding) het geval was. De Maas-
trichtse academie kon blijven be-
staan als nevenvestiging van Am-
sterdam.

Om de kwaliteit van de academies
te beoordelen telde de commissie
het aantal (afgestudeerde) studen-
ten dat doorstroomde naar werk-
plaatsen zoals de Jan van Eyckaca-
demie, het aantal opdrachten dat zij
van het Prins Bernhard Fonds kre-
gen en de door studenten van de
academies ontvangen startbeurzen
en WVC-beurzen. De opleidingen in
Amsterdam, Enschede, Arnhem en
Rotterdam scoren daarin het hoog-
ste, en daar horen de tweede-fase-
opleidingen dan ook thuis, aldus de
commissie.

MAASTRICHT - De kwaliteit
van de Maastrichtse Academie
Beeldende Kunsten is te laag
om daar een van de vier Ne-
derlandse tweede-fase-oplei-
dingen te vestigen. Dat staat
in het rapport van de commis-
sie Gevers, die advies moest
uitbrengen aan de ministers
van onderwijs en WVC. Op het
lijstjevan de elf academies die
voor de tweejarige vervolgop-
leiding in aanmerking wilden
komen, staat Maastricht zelfs
op een gedeelde laatste plaats
met de opleiding in Kampen.

Rekensommetje
De Rijkshogeschool Maastricht pro-
testeert tegen het rekensommetje.

„Wat er hier in Limburg op dit ge-
bied is, blijft gewoon bestaan. Daar
mag je rustig van uit gaan. Alleen
over de manier waarop Opera Zuid
verder gaat, zijn we het nog niet
eens. Voor de uitkomst van die dis-
cussie spelen twee factoren een be-
langrijke rol. Op de eerste plaats de
vraag óf, en zo ja, in welke mate de
drie zuidelijke provincies de handen
ineen willen slaan en financieel wil-
len bijspringen. Bovendien is voor
de operakern in Maastricht van be-
lang hoe groot de drie regionale or-
kesten (in Gelderland, Brabant en
het noorden, red.) uiteindelijk zullen
worden. Als die niet al te fors uitbrei-
den, is er weer wat extra financiële
ruimte," zo gafBeinema desgevraagd
te kennen.

Binnenkort brandt ook de strijd los
om de tweede-fase-muziekopleidin-
gen. Ook daar dreigt de Rijkshoge-
school Maastricht buiten de boot te
vallen, mede omdat het plan om sa-
men met Tilburgeen aanvraag in te
dienen kortgeleden werd afgebla-
zen.Het college van bestuur van de

Rijkshogeschool Maastricht vindt
dat het advies op een onacceptabele
wijze tot stand is gekomen. 'Als de
ministers dit advies overnemen,
roept dat bij ons de sterke neiging
op te spreken van onbehoorlijk be-
stuur', schrijft het college in een
reactie.

Op het feit dat Maastricht wat be-
treft de bouwkunstacademie niet
voor Tilburg koos, reageerde men
in Brabant met het afbreken van de
besprekingen over samenwerking
tussen de twee conservatoria.

De criteria zijn pas na het indienen
van de aanvragen vastgesteld, luidt
het commentaar. Bovendien is er in
het advies niets meer terug te vin-
den van de oorspronkelijke criteria
van spreiding over Nederland en
multi-sectoraliteit. Met dat laatste
doelt men op een vroegere toezeg-
ging van de minister van onderwijs
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(ADVERTENTIE)

EURO-DISNEYLAND
1, 2, 3 en 4 daagse reizen, naar keuze met

of zonder bezoek aan Parijs.
VRAAG FOLDER BEL: 04406 - 15252
HGt lUitien Plenkertstraat 44,

AvM Touringcars Valkenburg
De folder is ook bij elk reisburo verkrijgbaar

In een eerste reactie liet cultuurgede-
puteerde Ger Kockelkorn gister-
avond weten 'ondanks de mist de
zon toch heel voorzichtig te zien
doorbreken.' Niettemin kleven er
volgens Kockelkorn ook in het voor-
stel van zijn Haagse partijgenoten
nogal wat risico's. Met name het feit
dat de drie 'poten' dienen te worden
ondergebracht in één 'landsdelig' be-
stuur zou volgens de deputéwel eens
ten koste kunnen gaan van de eigen
identiteit van LSO en Opera Zuid.

Weigering werk
gedetineerden

dnurt nog voort

De Waterleiding Maatschappij Lim-
burg is er volgens Den Blanken ni4t
eerder toe in staat geweest
deugdelijke ontkalkingsinstallaties
te bouwen. Aan de ontkalkingsmè-
thoden kleefden tot onlangs te veel
haken en ogen om zacht water van
goedekwaliteit te krijgen. Maar me-
de door onderzoek van het Keu-
rings Instituut voor Waterleiding
Artikelen (KIWA) is nu een nieuw
procedé ontwikkeld dat in de drie
nieuw te bouwen installaties kan
worden toegepast. Waar die installa-
ties bestaande uit gebouwen, reser-
voirs en ketelhuizen, verrijzen ie
nog niet bekend. Als de installaties
eenmaal functioneren zal ook acti£worden ondernomen om het
hoogde nitraatgehalte in het Lim-
burgse water te bestrijden.

■

(ADVERTENTIE)
,

Naast de diverse menu'sen de ala l
carte gerechten bieden wij u een

maandelijks wisselend menu voor een*
zeer sympathieke prijs.

Maandmenu april 1992
Kleurige salade met filet van zonnevis

"Zachtgebakkengevogeiteborst met "abrikozen compöte
Verse groenten en - aardappelgarnr.

"Luchtige bavarois van passiefruit
Prijs van het menu fl. 45,00 p.p.

¥cöribou
Specialiteitenrestaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 046 - 510365

MAASTRICHT - In het Maastrichtse huis
van bewaring blijven gedetineerden weige-
ren werk te verrichten. Een groep van onge-
veer vijftig in voorarrest zittende mannelijke
verdachten wil hiermee protesteren tegen de
beschikking van directeur A. Looij om de
bezoekregeling op zaterdag af te schaffen.
De maatregel is genomen om budgettaire re-
denen en om het overwerk door bewaarders
zoveel mogelijk te beperken. 35 gulden dieze als wekelijkse beloningvoor

het werk ontvangen, onthouden.

De situatie op de vrouwenafdeling in het
huis van bewaring is wat onduidelijk. Giste-
ren meldde mr P. Vleeming, oprichter van de
Vereniging van Gedetineerden, dat zijn club
- die overigens geen leden telt - een actie-
programma heeft opgezet die de protesten
vanuit die cellenblokken naar buiten moet
brengen. De vrouwen demonstreren niet al-
leen tegen een inperking van de bezoekrege-
ling die ook voor hun geldt, zij zouden ook
zeer teleurgesteld zrjn dat ze nog steeds geen
vertegenwoordiging hebben in de gedeti-
neerdencommissie. Directeur Looij bracht
daar gisteren echter tegen in dat de vrouwen
naar zijn mening in genoeg overlegvormen
zijn vertegenwoordigd: wekelijks hebben ze
overleg met de teamleider en verder hebben
ze een eigen voedingscommissie waarin ze
de maaltijdenkunnen bepalen.

honderden guldens extra. Die teruggang in
inkomen is voor de bewaarders weer aanlei-
ding geweest via de dienstcommissie (soort
ondernemingsraad) daar tegen te proteste-
ren.

Directeur Looij heeft tot de afschaffing van
het verlof in het weekeinde besloten omdat
hij zich ten doel gesteld heeft het overwerk
te beperken. Het blijft voor onveroordeelden
in het huis van bewaring mogelijk om ander-
halfuur bezoek per week te ontvangen. Maar
dan op werkdagen. Door het weekeindebe-
zoek af te schaffen bespaart Looij flink wat
overwerktoeslagen. Maandelijks kon dat
voor tal van bewakers oplopen tot enkele

Het huis van bewaring heeft contracten met
Limburgse bedrijven die werk door gedeti-
neerden laten verrichten. De in Overmaze
gevestigde zetterij, een hoogwaardige druk-
kerij, de boekbinderij en een zeilmakerij zijn
nu gedupeerd door de staking van de gedeti-
neerden. De opdrachtgevers hebben inmid-
dels bij de directie hun beklag gedaan. Looij
bleef gisteren bij zijn belofte geen discipli-
naire maatregelen te zullen nemen tegen de
stakers. Hij zal de weigeraars echter wel de

Van onze verslaggever
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S(3eciale aanbieding:
Baby comfort kinderwagens,
Inclusief buggy mef matras,
°vertrek, voetzak en parasol
van 1133,-
NU voor 795,-
Maxi cosi 1000, alle kleuren
van 214,-
NU voor 149,-

Groot assortiment
1,1 baby-endoorgroeikamers

"erwagens,wandelwagens, buggy's
boxen, stoelen, autostoelen
campingbedjesen sitters
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In Z-Limburg
over tien jaar
ontkalkt water

Van onze verslaggever—— —
HEERLEN - Uit geen enkele Zuid-
limburgse kraan zal over tien jaar
nog hard water stromen. De Water-
leiding Maatschappij Limburg
(WML) heeft besloten tot de bouw
van drie omvangrijke installaties il)
Zuid-Limburg, bedoeld voor de
ontkalking van het leidingwater.,lö
totaal zijn er momenteel nog horr-
derdduizend huishoudens in onder
meer Maastricht, Stem, Geleen efi
delen van Heerlen waar geen zacht
water uit de kraan stroomt. De hui-
dige prijs van 1.35 gulden per ku-
bieke meter water zal worden ver-
hoogd met een kwartje. De verho-
ging zal gefaseerd worden inge-
voerd met ingang van 1997 of
daaromtrent en worden verhaald op
alle consumenten die van WML wa-
ter afnemen.

Van onze verslaggever

Baronesse Dibbets
niet bij opening

Limburgs dagblad _\ Limburg

(ADVERTENTIE)

Franse keuken
kent geen grenzen

Grand Café Restaurant Bistrot
Gaarne telefonische reservering

04454-5939
Lindenstraat 1, Vaals
woensdags gesloten mms



Leger
Joegoslav

niet weg
uit Bosni

SARAJEVO/BELGRADO -\den van het Joegoslavische'
waarin de Serviërs de dienst1!
ken, zijn niet -van plan zich $
noorden van de republiek 9.
Hercegovina terug te trekken
ogen van hun leider 'doet het1
niet mee aan gevechten. D*
tieke leiding van Bosnië-Her<*
na - waarvan de bevolking W
uit Kroaten, moslims en SerV"
had er bij het nationale le#Jaangedrongen zich op Servië
bied terug te trekken.

Daar zijn, bij strijd met de nv
en Kroatische bevolking, <W
dag zeker tien personen om I»
yen gekomen.

De leiders in Sarajevo achtenJzen dat het nationale leger rt_vische guerrillastrijders betw
is geweest bij zware gevecht*
Bosanski Brod.

De Bosnische televisie heeflj
ren gemeld dat de politieke v
van de republiek zich tot de £heidsraad van de Verenigde 1*
en de Europese Gemeenscha!
wend hebben in verband mj*
bedreiging van het democra^proces en de functie van de n*
staat.

Het persbureau Tanjug meldd*
teren dat het nationale legefJ
geheel heeft teruggetrokken <f
ze republiek.

Meer ontspannen lijkt de situa'
Macedonië, de zuidelijkste ■!
bliek van wat tot voor een jaar
goslavië was.

Toen Macedonië zich vorig jaaM
zijdig onafhankelijk verklaard*]
Belgrado, kwamen de leidej]
Skopje met de federale reffl
overeen dat het nationale leg^
biezen zou pakken. De aftocht 1!
zich voorspoedig voltrokken; ]
had een tijdslimiet gesteld die'
april afliep.

van de PvdA-econoom Van der
Zwan vorige maand is gepresen-
teerd.

van de regering op sommige punten
aanscherpen en de discussie in de
samenleving over de integratie van
minderheden aanwakkeren. Als ba-
sis voor de kabinetsbrief lag er een
verslag van drie werkconferenties
van deskundigen, dat onder leiding

De minister lichtte een brief toe met
suggesties om het nationale min-
derhedendebat te stimuleren. Dat
debat moet het minderhedenbeleid

lemaal niet van komen. Wel bena-
drukte zij de rode draad van het
rapport: minderheden moeten niet
langer als 'zielig' behandeld wor-
den, maar zoals elke burger de ba-
lans zoeken naar rechten en plich-
ten. Om een 'etnische tweedeling' in

In dat discussiestuk 'De toekomst
kansen van allochtonen jongeren
stond het voorstel een inburge-
ringscontract verplicht te stellen
Maar Dales ziet het er 'voorlopig he

de samenleving te voorkomen,
moet de integratie van minderhe-
den een impuls krijgen, aldus de
minister.

Ook liet Dales weten dat het kabi-
net een politiek van assimilatie af-
wijst: elke burger heeft daarentegen
recht en respect voor de eigen iden-
titeit. Daar tegenover staat een voor
allochtonen 'aantal fundamentele
waarden voor de Nederlandse sa-
menleving' waarover niet onder-
handeld kan worden: de democrati-
sche rechtsorde, de vrijheid van
meningsuiting, het zelfbeschik-
kingsrecht van het individu, de ge-
lijkwaardigheidvan man en vrouw
en de scheiding van kerk en staat.
Volgens de minister zijn dit echter
grondbeginselen die de meerder-
heid van de in ons land levende
moslims onderschrijven.

De minister erkende dat er in de
brief 'niet zoveel gloednieuws
staat. Meer geld wordt er ook niet
voor uitgetrokken. Een herverde-
ling van het bestaande budget moet
daarom zonodig plaatsvinden. De
vijftien suggesties die het kabinet
doet als bijdrage aan het minderhe-
dendebat, gaan over zaken als on-
derwijs, voorlichting over opvoe-
ding en arbeid. Wat het laatste
betreft, zou in het bekende
60.000-banenplan voor allochtonen
voorrang moeten worden gegeven
aan jongeren.

Macedonië, een armerepubliek
circa twee miljoen inwoners,
grenst aan Albanië, Griekenla11'
Bulgarije, proclameerde haar*
hankelijkheid nadat de in*'*
zich daar in september bij re^
dum voor hadden uitgesproken
Anders dan de noordelijker
blieken Kroatië en Slovenië i?
cedonië niet op grote schaal Q
nationaal erkend.

Van onze correspondent Franse socialisten
behouden één regio Griekenland ligt dwars: Athefl*

niet dat Macedonië zich zo
en het heeft tot dusver geblok"
dat de Europese Gemeenschaf
onafhankelijkheid van Maced'
erkent.

" De laatste Sovjet-tanks,
die gelegerd waren in de
Duitse staat Thüringen, zijn
gisteren in de haven van
Rostock op schepen geladen
om terug te keren naar Rus-
land. Op de eerste tank die
het schip opreed was een
spandoek bevestigd met de
tekst 'Vaarwel B>uitsland'.

Foto: Reuter

Haute-Normandië inderdaad zaken
gaat doen met het Front National, is
dat een unicum. In alle andere re-
gio's heeft men zich strikt gehou-
den aan het verbod van de Parijse
partijbesturen om akkoorden met
de partij van Le Pen af te sluiten.
Ook zonder dergelijke 'allianties
met de duivel' heeft de rechts-libe-
rale oppositie het presidentschap in
16 van de 19 regio's weten te ver-
overen. Alleen in de Lorraine en in
de Bourgogne ging het mis.

NICE - De Franse socialisten be-
houden de macht in een van de
twee regio's die traditioneel door
links bestuurd worden. In de regio
Limousin (Limoges en omgeving)
heroverde de socialistische kandi-
daat het presidentschap van de re-
gionale raad dank zij de steun van
enkele groene afgevaardigden. De
strijd om het andere rode bolwerk,
de regio Nord-Pas-de-Calais, is nog
niet gestreden. Volgensfiscus vier ton omzet verzwegen

Inval FIOD deed
Europlast das om

verluidt heeft hij bij de FIOP|
een verzwegen omzet van 1"
gulden toegegeven.MAASTRICHT - Een inval van de

FIOD op 12 maart heeft tot de on-
dergang geleid van het kozijnenbe-
drijf Europlast in Maastricht. De
onderneming is donderdag failliet
verklaard.

Toen de huisbankier van Eur0'|
in de krant twee weken gelede*!
bericht over de inval las, hee'j
het lopend krediet opgezegd- j
vendien hebben toeleverai^
hun spullenteruggehaald. Daj (
was het doodvonnis getekend-j
roplast bestaat uit vijf B%
waarvan alleen een houdster^,
schappij met de fantasienaam "tlonia buiten het faillissemelj
gehouden. Er werken achttien n
sen.

De FIOD deed twee weken geleden
een inval bij de producent en han-
delaar in kunststoffen en alumi-
nium kozijnen. De fiscus was getipt
dat Europlast stiekem kozijnen aan
particulieren verkocht, zonder dat
dit in de boekhouding werd ver-
meld. Die boekhouding werd door
de FIOD in beslag genomen en di-
recteur Bakker is twee dagen in
hechtenis geweest.

Curator mr Van Dooren heeft & j
hoop de werkgelegenheid v°°tf
mensen te kunnen redden. Ër
ben zich namelijk al belangste
den gemeld voor overname y* a
verkoop- en montage-activi'
van Europlast.

Volgens Van Dooren is in de ■van het faillissement een verde «
derzoek naar fraude bij Eur°"
niet uitgesloten.

Volgens de FIOD heeft Europlast
een omzet van tenminste vier ton
verzwegen. Dat zou kunnen leiden
tot een forse BTW-naheffing, met
een boete van 100 procent. Hetgeen
Europlast wel eens anderhalve ton
zou kunnen kosten. Directeur Bak-
ker ontkent dat het om fraude van
een dergelijke omvang gaat. Naar

In de Lorraine heroverde minister
Rausch tot ieders verrassing het
presidentschap in de derde ronde.
Na de tweede ronde leek de kandi-
daat van de oppositie, Gerard Lon-
guet, op rozen te zitten met 32
stemmen, tegen 18 voor Rausch. De
niet-socialistische minister die on-
der de noemer 'presidentiële meer-
derheid' deel uitmaakt van de rege^
ring, kreeg in de laatste ronde
alsnog alle groenen en communis-
ten achter zich.

Gistermiddag, kort voor de beslis-
sende derde ronde, verlieten zowel
de socialisten als de communisten
de verkiezingssessie in Lille. Omdat
daardoor het vereiste quorum niet
aanwezig was, moest de presidents-
verkiezing tot maandag worden uit-
gesteld. Blijkbaar hopen de socialis-
ten dat ze in het weekend alsnog de
steun kunnen losweken van de
twee groene partijen en de commu-

nisten. Donderdagavond leek het
traditionele linkse bastion in
Noord-Frankrijk definitief verloren
voor dc socialisten, nadat zowel dc
groenen als dc communisten ver-
klaard hadden niets te voelen voor
een progressieve alliantie.

Ook in dc regio Haute Normandië
valt pas maandag dc beslissing.
Daar forceerde dc oppositie uitstel
door dc bijeenkomst te verlaten.
Tot woede van Laurent Fabius, dc
socialistische kandaat voor het pre-
sidentschap van dc regio. Volgens
dc leider van dc socialistische par-

tij, die nog een heel klein kansje
heeft om het presidentschap te ver-
overen, wil dc parlementaire oppo-
sitie het dit weekend op een ak-
koordje gooien met het extreem-
rechtse Front National. Om te voor-
komen dat dc kiezers dc oppositie
zondag bij dc tweede ronde van dc
kantonnale verkiezingen voor een
dergelijke 'deal' straffen, zou dc
ontknoping pas op maandag plaats
mogen vinden.

Oppositie
Als de rechts-liberale oppositie in

CIA: Iran
krijgt snel
chemische

wapens
WASHINGTON - CIA-directeur
Robert Gates heeft gisteren gezegd
dat Iran binnen enkele jaren zou
kunnen beschikken over Scud-
raketten uitgerust met chemische
wapens. Ook lijkt het er op dat Te-
heran pogingen in het werk stelt
kernwapens te ontwikkelen.

Het hoofd van de inlichtingendienst
deelde de defensiecommissie van
het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden mee dat Iran niet voor
het jaar 2000 kernwapens zal heb-
ben, tenzij het land aanzienlijke
technologische hulp van buiten
krijgt.
Over chemische bewapening zei
Gates: „Hoewel uitgebreid en beter
wordend, is het chemische bewape-
ningsprogramma van Iran betrek-
kelijk primitief. Desondanks ver-
wachten wij dat Iran binnen enkele
jaren zal kunnen beschikken over
chemische koppen voor zijn Scud-
raketten. Hij voegde daar aan toe
dat de CIA vermoedt dat Teheran
ook bezig is met de ontwikkeling
van biologische wapens.

Vaarwel Duitsland

Van onze redactie economie

A' Bij AUTO KLEUNEN KERKRADE I
is april DE COLT-ACTIEMAAND

MITSUBISHI r

ciif.rïl NOG ENKELE COLTS EXE SPECIAL #feVwfjil' TEGEN SCHERPE PRIJZEN OP=OPü
Wij presenteren het hele Mitsubishi-gamma vanaf de nieuwe
Colt 1.3 EU, Lancer sedan + HB, Galant 1.8 GLi special, Space
Runner, Pajero t/m de L3OO bestel.
Bij aankoop van 'n occasion: DS
O GRATIS accessoires t.w.v.

’ 500,-
-0 minimaal ’ 1000,-meer terug

voor uw inruiler dan de EITOHSIANWB-Bovag-koerslijst EfflTrlO 3-6 mnd. Bovag-garantie op aile Impl
occasions va. ’ 7500,- HlëmM
'N GREEP UIT ONZE RUIME, GESELECTEERDE COLLECTIE:

Ford Escort 1.6 5-d. HB wit 11-87 AUTO VAN DE WEEKOpel Kadett 3-d. HB blauwmet. 10-'B7 Mltsublshi Ga,
ant 2 0 GLS| sedanOpel Kadett 1.3Carav. LPG rood 3-88 47 000km 3,90 /31 750Mazda 626Sedan 4-d. blauwmet. 3-'B7

Mazda 3231.3 3-d. HB Envoy grijsmet. 8-'BB
Nissan Prairie 1.8 GLX beigemet. 1-'B5 KOOPJES VAN DE WEEK
MitsubishiColt 1.5 GL 3-d. beigemet. 5-87 Daihatsu Bestel Wlt 3''Bs f 475°."
MitsubishiColt 1.3 GL 3-d. HB blauwmet. 6-89 Renault R 9 GTL Sedan 4-d. roodmet. 4-'B3 ’ 8900,-
MitsubishiLancer 1.5 GLX sedan 4-d. beigemet 8-87 Renault ExPress lA Combl LPG bord.rood 7-86 ’ 9950,-
MitsubishiLancer 1.5 GLXI sed. 4-d. LPG beigemet. 9-'B9 Talbot Solara' 6 Sedan 4-d bnjinmet.B-'B3 ’ 2950,-
Mitsubishi Galant 1.8 GL sedan4-d. LPG zilv.met. 9-88 Renault Rll GTD diesel s_d zilvermet. 6-84 ’ 4950,-
Volvo 340GL 3-d. HB grijsmet. 6-87 D465S

Kom eens bij ons langs voor een goed gesprek. De koffie staat klaar.
Tot ziens bij Theo Kicken, u weet wel waarom!!!

AUTO KLEUNEN KERKRADE
Loctit 193 - bij grensovergang Heerlen-Aken - tel. 045-425555

„ - ... -{

U gaat toch ook naar

| LOURDES |
met "de Limburgse!■ 6 t/m 13 mei, 4 t/m 11 juni,

3 t/m 10 sept, 11 t/m 18 okt.
■5 Vm 13 mei, 3 t/m 1.1 juni,
2 t/m 10 sept, 10 t/m 18okt.
5 t/m 10 juni
4 t/m 9 september

Belt u even voor gratis folder:

LIMBURGSE BEDEVAART
NAAR LOURDES pr^
Sredestraat 13
6211 HA Maastricht 1 /3R f iTel. 043-215715 t^è^£V

Gevestigd per 1 april 1992
drs. (NL) W.S. van der Wcrff

Tandarts
Dorfstraße 3, 5102 Wiirselen-Bardeïiberg

(bij Aken).

Spreekuur: ma-vr 09.00-12.30 uur
ma-do-vr 14.00-18.00 uur
di 15.00-19.00 uur

en volgens afspraak, tel. 09-49-2405-86415

lifti
DRAAG EEN STEENTJE BI]!

een school in
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in
de leefsituatie van dezekinderen
te brengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

Ukur.t ditbedragovermaken naar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie (girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité.Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

■ra m LimburgsDagblad J
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Zaterdag 28 maart 1992 " 20

De Joffers [iAjfl
MARINA RINALDI EN '/T*

PERSONA VAN MAK MARA,

VAN MONDI SI SIGNORA opening*"]*}
dinsdag t/m zaterdag 10.00-1" "V oo'

Ca. Donderdagavond 19.00-21 -""rf
Maastricht - Rechtstraat 74 - S 043:glg^/

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet is tegen de landelijk invoering van
een 'inburgeringscontract' voor allochtone 'nieuwkomers. Per
gemeente kan beter worden gekeken naar de mogelijkheid om
jonge leden van etnische minderheidsgroepen te verplichten
Nederlands te leren en zich te scholen in ruil voor begeleiding
bij het zoeken naar werk. Minister Dales (Binnenlandse Za-
ken) maakte dit gisteren na afloop van het kabinetsberaad
bekend.

Geen extra contract
voor allochtonen

Kabinet voelt niets voor verplichte inburgering
Limburgs Dagblad

Eetbaar laagje
om groente

en fruit
DEN HAAG - De Nederlandse
tuinbouw overweegt groenten en
fruit te voorzien van een eetbaar
beschermlaagje. Een opinie-
onderzoek in Duitsland moet uit-
wijzen of de consument een der-
gelijk beschermlaagje zal accep-
teren.
Het beschermlaagje, ook wel
coating genoemd, wordt ge-

maakt van tarwegluten of zet-
meel. Volgens het produktschap
kan het zonder problemen met
de appel of paprika worden op-
gegeten.

De coating biedt als voordeel dat
groenten en fruit langer houd-
baar blijven. Bovendien maakt
het folie-verpakking overbodig.

Het produktschap is er echter
niet zeker van dat de consument
het eetbare beschermlaagje zal
accepteren. Het toevoegen van
vreemde stoffen aan het eten
wordt doorgaans niet als positief
ervaren.



uV, ~ at begint al Prachtig. De vers gekochte strippen-
Wh J niet geldlS voor de nt naar Aken. Het is 8.21 uur, het

6 busstation- De chauffeur van de Nederlandse bus is
"«n » -rV^k ' maar beslist ..Deze lijn doen we samen met de Duit-

*" Dus: handje contantje.

Prof. dr Co Greep krijgt de erepenning van de provincie
Limburg uit handen van gouverneur Emile Mastenbroek.
Het afscheid van Greep van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht stond gisteren vooral in het teken van zijn medi-
sche capaciteiten en verdiensten. Hij is al meer dan dertig
jaar een gerenommeerd chirurg en wetenschapper.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Het symposium, waar door be-
faamde collega's de ontwikkelin-
gen in de hedendaagse heelkunde
werden besproken, was dan ook
het mooiste eerbetoon voor de
medicus. Andere veren op zijn
hoed waren de erepenning van de
provincie Limburg, het erelid-
maatschap van het stafconvent
van het AZM en een bronzen
beeldje van Appie Drielsma, als
blijk van waardering voor zijn
grote verdienste voor het AZM.
Het beeldje werd uitgereikt door
de voormalig voorzitter van de
raad van bestuur, SjefVerhey, die
deze prijs zelf als eerste in ont-
vangst mocht nemen.

MAASTRICHT - „Co Greep is
een kleurrijke vogel die jeaan het
Limburgse firmament de ruimte
moet geven, anders vliegt hij zich
te pletter," typeert gouverneur
Mastenbroek het scheidende 'en-
fant terrible' van de medische staf
in Maastricht. Het afscheid van
prof. dr Co Greep van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht,
stond gisteren vooral in het teken
van zijn medische capaciteiten en
verdiensten. Want door al het ru-
moer rondom zijn plannen voor
verenigde voetbalclubs, medische
musea en in de zuiderzon gesi-
tueerde privéklinieken, zou men
voorbij kunnen gaan aan het feit

In heel Nederland werd door
ruim 1100 werknemers in 26 sui-kerverwerkende bedrijven ge-
staakt. Bij cacaofabriek De Zaanin Koog aan de Zaan is het per-
soneel weer aan de slag gegaan
nadat de Voedingsbond FNV ak-
koord ging met een aparte be-drijfscao, waarin de automati-sche prijscompensatie is opgeno-
men. De prijscompensatie isvoor de Voedingsbond FNV hetbelangrijkste struikelblok in het
conflict in de suikerverwerkendeindustrie. De werkgevers weige-
ren de prijscompensatie nog lan-
ger als vanzelfsprekend te aan-
vaarden.

In de Schinnense fabriek wer-
ken 120 (voornamelijk vrouwelij-
ke) werknemers. Tweederde van
het personeelsbestand is in vaste
dienst. De rest bestaat voor een
groot deel uit uitzendkrachten.
Volgens Snijders bestond het
plan te automatiseren al langer
en heeft het niets te maken met
de acties van de afgelopen week.

Jegens Jef Snijders, die per 1Pril de leiding van het bedrijf, verneemt, hoeven de medewer-ers in vaste dienst ondanks deütornatisering niet voor hunaan te vrezen, omdat het de be-

SCHINNEN - Wafel Janssen in
gaat binnenkort eencomplete nieuwe fabriek bov-en. Het nieuwe bedrijf wordt

erregaand geautomatiseerd,
*aardoor met minder mensen
"J°g meer kan worden geprodu-
<*erd. Wafel Janssen investeert'u miljoen gulden in de fabriek,
"aarvan de lokatie nog bepaald"toet worden.

Wafel Janssen werd deze week
getroffen door een staking van
de helft van het personeel. De di-
rectie heeft familieleden en
vrienden moeten inzetten om de
produktie op peil te houden. Gis-

Groenen willen meer aandacht openbaar vervoer
Er wordt te weinig gebust in Euregio

Na uitvoerig bewierookt te zijn
door collegae en politici, greep hn
zelfde microfoon ter hand om een
dankwoord uit te spreken; een ty-
pische Greep-mix met informatie,
humor, dia's, anekdotes en droge
feiten. Na een paar flinke uithalen
richting plan Simons en een aan-
tal hints over de grote projecten
waar hij zelf in blijft geloveri,
mocht heel Maastricht een num-
mertje trekken om de gedreven
medicus en zakenman de hand te
reiken. Tijd voor zijn memoires
heeft deze duizendpoot nog niet,
want hij ontpopt zich telkens
weer op een ander gebied. Mo-
menteel is hij nog verbonden aan
de Rijksuniversiteit Limburg,
waar hij in september afscheid
neemt en is hy directeur van hét
Teikyo Medical Centre. In zijn
privéprojecten zet hij voorlopig
koers richting Portugal met een
eventuele omweg via Japan.

" De Euregiogroenen, met
links, in witte jas, Heerle-
naar Harrie Winteraeken,
starten in Aken hun rondrit
Aken-Eupen-Luik-Hasselt-
Maastricht-Aken. Deze trip
van 150 kilometer moet aan-
dacht vestigen op het slecht
geregelde openbaar vervoer
in de grensstreek.

Foto: FRANSRADE

Advocaat Meijer spreekt van een 'rare zaak'

'Dolfirado Stein
voor appel en
ei verkocht'

men. Op het eerste oog is het in
alle drie de landen even comfor-
tabel bussen en treinen, merkt
ook Winteraeken op. Maar de
schijnkan bedriegen.Van Hasselt naar Maastricht is

eveneens een uur. Per bus, de
rails liggen hier ongebruikt.

den de Belgen hier zelfs de rails
verwijderd, maar dat deden ze
gelukkig niet. Ongemerkt passe-
ren we de taalgrens.

f|bu ,cnauffeur produceert eenrij) *aartje van vloeipapier.
l3fc|f|rVoor moet hiJ eerst allerlei
lip eurde schuitjes verplaatsen

'Leen stokoud machientje. „Ze-
'wintig jaaroud," grijnst hij.|L H.! 'ijen Verse 'Sroene' Politieke par-

de? Ult de Euregio stappen op
iW vnJdaë in de bus en trein>:L,L de rondrit Aken-Eupen-
jÊei Hasselt-Maastricht-Aken.
%n tnP van 150 kilometer om
sWh ht te vraSen voor het
V " geregelde openbaar ver-: r m de grensstreek.

1l(i°0r het Heerlense Groen
j( 'Hs-raadslid Harrie Winterae-
■W egint de tour met een extraOarmertje van een uur in de
Vnl-ar Aken' De treinverbin-
W in mei van start Saat'1 een aanlokkelijk alternatief.
f,

Contacten
past Perfect bij de bood-

verv Van deze dag' "De grenzen
tactp

a §en, de Euregionale con-
nemen toe. Dus moet je

baa grensoverschrijdend open-
uidj vervoer verbeteren," legt
ligp er Castagne van de Fransta-"c Partij Ecolo uit.
öe h%k US naar is met erg
''ein en de aansluitende
\u naar Luik evenmin. Hauset,
ra "atten, Kettenis, Welken-
de rt' Serviërs. In totaal duurttty^J" Van Aken naar Luik (met
lH,r overstappen) bijna twee

Het Luikse treinstation Palais
oogt verlaten, maar het is dan
ook inmiddels twee uur 's mid-
dags. Na een snelle hap in de
stationsomgeving slaat de ver-
moeidheid toe. Harrie Winterae-
ken probeert een Ecolo uit
Kelmis met succes te bewegen
tot actie tegen de cadmium- en
zinkvervuiling van de Geul.
De Euregionale Groenen presen-
teren in achtereenvolgens Aken,
Luik, Hasselt en Maastricht
steeds dezelfde visie aan de loka-
le pers. In drie talen heet het: er
moet een Euregionaal coördina-
tiebureau komen van de trein-
en busondernemingen.

„De politiek is vol van de presti-
gieuze TGV, maar het lokale,
regionale grensoverschrijdende
openbaar vervoer is blijkbaar
minder interessant," schat Cas-
tagne.

Grensoverschrijdend openbaar
vervoer is duur. Dal komt door-
dat de prijs berekend wordt als
twee ritten. Je betaalt vanaf de
grens opnieuw een soort startta-
rief.

Er zijn in de Euregio negen bu-
sondernemingen actief. In trein
en bus klagen de Belgische poli-
tici het hardst. Luik-Tongeren
kent een Waals tarief, Tongeren-
Luik een Vlaams. Zoiets is het,
maar dan ingewikkelder.
„Wij hebben een extra barrière:
de taalgrens. Sommige Waalse
bussen stoppen daar. Jemoet ter
plaatse bijbetalen voor het
Vlaamse stuk," verwondert zich
Castagne van de Akense Grü-
nen.

Klappertanden
Na tien uur is de Euregioronde
bijna achter de rug. Een lange
rit, waarbij je niet veel merkt van
de veelbesproken tariefproble-

Wij halen met een sprintje nog
net de trein naar Heerlen. De
conducteur is uiterst vriendelijk
en behulpzaam. We zakken on-
deruit en dommelen zon beetje
naar huis.

De lente had er deze week geen zin in en aan het bekende gezegde:'Een nieuwe lente-een nieuw geluid' kan dan ook gemakkelijk eennieuwe variant worden toegevoegd: 'Klappertanden'. Het was weertypisch 'Maart-roert-zijn-staart-weer'; koud dus, vrij veel neerslag en
nu en dan veel wind uit de noordhoek. De volksweerkunde heeft
voor dit weertype een treffende weerspreuk voorhanden: 'Noorden-wind in maart, veegt de lente van de kaart. De eerste aanzetvoor ditzeer onaangename weer werd zaterdagmiddag al gegeven. De aan-
vankelijk nog zachte lucht (12,6 graden Celsius)werd door een aktie-ve buienlijn verdreven en na een hagelbui stond het kwik in deweerhut nog op slechts 6,4 graden, in een kort tijdsbestek werd hetruim 6 graden kouder. In het weerjargon spreekt men dan van een *
koufrontpassage; deze ging met zware windstoten gepaard, het dode -hout onder de bomen was daar een stille getuige van. Het uitermatewispelturige gedrag van de barometer vroeg om blijvende aandacht;
grote en snelle luchtdrukverschillen wijzen op een onstuimige at-mosfeer. Na diverse 'ups en downs' kwam het onmisbare weerinstru-
ment tijdelijk tot rust bij een stand van 990 mba, en op deze standwordt 'storm' aangegeven. Echter, omdat in een groot gebied deluchtdrukverschillen relatief klein waren viel het met die storm nog-al mee. Vervolgens kondigde de barometer een volgende storing aan,een zogenaamde 'golfvormige' die vergezeld van een omvangrijk envrij aktief neerslaggebied de oorzaak was van een totaal verregende
zondag met 12 mm regen.

Vervolg van pagina 1

DOOR ARTHUR MAANDAG derd te krijgen. Hij wil er een
grand-café vestigen, maar de ge-
meente Stem weigert daaraan
mee te werken.

De veiling had plaats in op-
drachtvan de NMB. Slootmaker,
die in september 1985 het Dolfi-
rado onder zijn hoede kreeg,
kwam zijn betalingsverplichtin-
gen niet meer na, zo werd ge-
zegd.

STEIN/HAARLEM - „Wat hier
gebeurt, is te zot om waar te
zijn." Advocaat mr M. Meijer
stuurde onlangs een dagvaar-
ding met een enorme schade-
claim richting NMB-bank. De
stichting Dolfirado Stem eist nu
al 8,7 miljoen gulden, rente niet
meegerekend. De raadsman
spreekt over „een hele, hele rare
zaak."

Maandag was het al niet veel beter; tal van kleine buitjes 'klonterden'
boven onze regio samen tot één groot regengebied. Het vervelendevan een dergelijke weerssituatie is dat de neerslag vrij langdurig enintensief kan zijn en waarbij de temperatuur behoorlijk kan dalen.Ook nu: van 8,6 graden naar 3,9 graden en in totaal viel 8 mm neer-slag waaronder ook natte sneeuwvlokken zichtbaar waren. Maandag-nacht klaarde het even op en daarbij kwam het aan de grond tot eengraad vorst. Deze opklaringen waren deels op dinsdag ook van departij, maar woensdag werd het een zonloze, saaie en vooral koudedag met slechts 6,3 als maximum en dat betekende de koudste dagvan de maand tot vandaag. Woensdagavond opnieuw een zeer onrus-
tige barometer; zeer snelle luchtdrukdalingen kondigden de komst
van een nieuw slecht-weergebied aan. Met een laagste stand van 987mba dreef een storing pal over onze regio, maar het bijbehorende re-gengebied was boven Limburg veel minder aktief dan elders inNederland waar 15 mm viel tegenover 3 mm in onze omgeving. Maartwordt in ieder geval een natte maand want de normale hoeveelheid Iis inmiddels in de regenmeters terecht gekomen. Door die regen |
bleef het kwik bij 6,4 graden steken. Ook vrijdag bleef de lentezongeheel achter een grijs wolkendek waardoor de thermometer niimeer dan 7,7 graden kon aangeven. De lente zit letterlijk in een (kou- ;de) put en daar komt in het komend weekeinde weinig verandering 'in, veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar met de nodige '.hoeveelheid regen staat helaas op het menu, want storingen blijven 'ongezonde belangstelling tonen voor ons land.

Golfvormige storing
Weerku.-v.lig bezien was het weertype, zoals bovenomschreven, opzondag erg interessant. Boven ons land ontstond namelijk een golf-
vormige storing op een front dat de scheidingslijn vormde tussenwarme oceaanlucht en koude lucht uit noordelijker breedten. Fron-
ten zijn niet alleen belangrijk door bewolking, neerslag en tempera-
tuurschommelingen, maar er kunnen langs dat front opnieuw storin-gen tot ontwikkeling komen, waaronder een 'golfvormige'. Onderbepaalde omstandighedenkan de warme lucht die frontlijn wat optil-len en zich in de koude lucht dringen. Zo ontstaat een 'golf vanwarmere lucht, geflankeerd door warmtefront aan de voorzijde en
een koufront aan de achterzijde. In detop van de golf zetten drukda-lingen voort en mede daardoor ontstaat een aparte storing die snel inaktiviteit kan toenemen. Voor meteorologen is het vaak moeilijk hetverdere gedrag van een dergelijke storing vooruit te berekenen.

Een felle brand legde het Dolfi-
rado in het Limburgse Stem in
de nacht van 17 op 18 januari
1987 grotendeels in de as. De
schade was enorm, maar geen
dolfijn liep letsel op. De dieren
verbleven gedurende de winter-
maanden in Scheveningen.
De politie ging er al snel van uit
dat er sprake was van brand-
stichting. Exploitant John Sloot-
maker zat twee dagen vast op
verdenking zijn zaak te hebben
aangestoken, maar daarvoor
bleek uiteindelijk geen bewijs.
Slootmaker kondigde daarna
aan het dolfinarium te zullen
herbouwen, zodra het verzeke-
ringsgeld was uitgekeerd. Zover
is het echter nooit gekomen.
Op 30 juni 1988 werden de op-
stallen in café 't Kempke in het
openbaar verkocht. Opbrengst:
een schamele 26.000 gulden.
Veel potentiële kopers lieten
zich afschrikken omdat ter plek-
ke volgens het bestemmingsplan
slechts een 'dolfijnen-stadion'
mocht worden gevestigd. De
nieuwe eigenaar was vorig jaar
nog bezig de bestemming veran-

Volgens de stichting Dolfirado
Stem is dat maar een deel van
werkelijkheid. John Slootmaker
is al geruime tijd spoorloos en
uit het stichtingsbestuur ver-
dwenen. Mevrouw Slootmaker
beschuldigt de NMB ervan een
kwalijk spel te hebben gespeeld.
Advocaat Meijer zet het in zijn
dagvaarding op een rijtje. Via
het Haarlemse NMB-kantoor lie-
pen niet alleen de bank- maar
ook de verzekeringszaken. Zo
sloot de NMB ten behoeve vandé stichting een brand- en een
bedrijfsverzekering af.
Volgens de stichting zijn daarbij,
ondanks taxaties, fouten ge-
maakt. Zo werd de opstal verze-kerd voor een miljoen gulden,
terwijl de werkelijke waarde
voor de brand zeker ’ 3,5 mil-
joen zou zijn geweest.
De openbare verkoop, waarvoor
nimmer toestemming is gege-
ven, wordt ook een staaltje van
onbehoorlijk gedrag genoemd.
Meijer: „Ze hebben het hele ter-
rein verkocht voor een appel en
een ei. Dat kan toch niet." De
raadsman schat de waarde van
alleen de inventaris al op drie
ton. Meijer eist in een procedure
bij de Amsterdamse rechtbank
al met al een schadevergoeding
van bijna negen miljoen.
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Dr. Keulen Kliniek in Maastricht en Tilburg, is een gerenommeerd

centrum voor preventief onderzoek, medisch adviesen behandeling
voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

Het diepgaand medisch basisonderzoek omvat:
" Uitgebreid lichamelijk onderzoek.» Speciaal bloed-, urine- en

ontlastingsonderzoek.» Elektrocardiogram ('hartfilmpje').
Aanvullende onderzoeken:
" Longfunktietesten.» Echografie van hart, vaten, buik ofborsten.
" Inspanningsonderzoek (ECG tijdens fietsen).» Extra bloedmetingen.

Binnen 14 dagen ontvangt u een uitgebreide rapportage met
persoonlijk advies van de arts. Voor meer informatie, een gratisbrochure ofeen afspraak kunt u kontakt opnemen met

Dr. K©ulen Kliniek
6226 GV Maastricht,Burg. Cortenstraat 26, tel. 043-623474
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Reizigers zouden daar informatie
over de bus- en treinroutes moe-
ten krijgen en over de tarieven.
Uiteindelijk, als de ECU overal
een wettig betaalmiddel is, beho-
ren gestroomlijnde routes en een
Euregionaal tarief tot de moge-
lijkheden.
„De pas opgerichte Zuidlim-
burgse Vervoerregio moet bij
ons het voortouw nemen," vindt
Harrie Winteraeken.
De treinrit van Luik naar Hasselt
duurt een vlot uurtje. Bijna had-
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Heerenweg 251, Heerlen
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Maar.... u moet wel snel zijn!
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Kleurrijke vogel
kiest luchtruim

Prof. Co Greep neemt afscheid van AZM

Wafel Janssen bouwt
nieuwe moderne fabriek

Vaste medewerkers zullen baan kunnen behouden

Van onze verslaggeefster dat Greep al meer dan dertig jaar
een gerenommeerd chirurg en
wetenschapper is.

DOOR PETER BRUIJNS doeling is dat de omzet flink zal
stijgen.

teren staakten opnieuw 60 perso-
neelsleden.

limburgs weerhoekje

DOORJOOSPHILIPPENS

f limburgs dagblad _\ Limburg
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'Hou het Limburgs, dat kunnen ze hier het beste'
Mediashow rond theater
door perfecte contacten

Het beoogde middelpunt ziet er goed uit
(„Zonnebank, geen wintersport") en is naar eigen
zeggen niet zenuwachtig. „Nee joh, ben jegek, vanzon prachtige dag moetje genieten."
Theaterdirecteur Piet van Hest schaterlacht, zwaait

met zn armen en omhelst mensen.
„Zo is hij inderdaad in zn gewone doen," zegt
Geert van Buul, hoofd van de dienstKunst,

Cultuur en Onderwijs.van de gemeente Maastricht.
Enkele uren voor de officiële opening van het
Theater aan het Vrijthofkomt hij maar even
polshoogte nemen. Hij ziet dat alles goed is.

Weliswaar worden er in de loopvan de middag nog
steeds allerlei goederenafgeleverd waarvan men
zich afvraagt waar die nou weer thuishoren, maar
de entree van het voormalige Generaalshuis wordt

steeds toegankelijker. Hoog bezoek wordt
verwacht; niet minister d'Anconazelf, die moest

afzeggen, maar wel directeur-generaal J.
Riezenkamp van het ministerie. „En die is toch

eigenlijk de baas," fluistert Van Hest.

DOOR GEERT DEKKER geweest van body paintingen al-
lerlei andere hoogdravende vor-
men van kunst, maarwij hebben
gezegd: hou het nou Limburgs
en Maastrichts, dat is tenslotte
wat ze hier beter kunnen dan
waar dan ook." Dus spelen de
Maastrichtse harmonie- en fanfa-
rekorpsen, Beppie Kraft en de
Mastreechter Staar en blijven de
Barok-ensembles thuis.

MAASTRICHT - Mevrouw
d'Ancona heeft een overbezette
agenda, haar afwezigheid heeft
officieel niets te maken met het
advies van de Raad van deKunst
om het Limburgs Symfonie Or-
kest op te heffen. Er is door het
ministerie van WVC zelfs meege-
deeld dat mensen die willen pro-
testeren vanavond terecht kun-
nen in de Oranjerie in Roer-
mond, waar ze een voorstelling
bijwoont. Geen grimmige tone-
len dus bij de opening van het
Vrijthoftheater.

„Nou, met die invloed van de
NOS valt het wel mee hoor," zegt
Van Hest, „ik kan gerust zeggen
dat het mijn programma is."

wisselingen van decor. In de
pauze 's avonds zal een half uur
beschikbaar zijn om de stellages
van het LSO te verwijderen voor
het ballet. Om dat uit te probe-
ren stormen 's middags twintig

Ondertussen nemen het LSO en
het Koninklijk Ballet van Vlaan-
deren de laatste details van het
binnenprogramma door. Nog be-
langrijker misschien is de repeti-
tie van de 'changementen', de

„We zijn hier al maanden mee
bezig," vertelt NOS-producer Pa-
trick Roebroek, zelf afkomstig
uit Roermond. Natuurlijk heeft
de NOS flink wat in de melk te
brokkelen gehad bij de samen-
stelling van het openingspro-
gramma, zegt hij. „Er is sprake

Aan de voorbereiding van de
NOS zal het niet liggen. De tek-
sten van Charles Groenhuijsen
liggen al weken vast. 'Charles
met pils in de hand op het plein',
staat er op de laatste bladzijde
van het draaiboek. 'Als ik u was
zou ik er ook een pilsje op ne-
men. Goedenavond,' moet hij
zeggen.

Na acht minuten is het karwei
vrijwel geklaard, de daaropvol-
gende drie minuten volgt op het
lege toneel het fascinerende
schouwspel van schuivende pa-
nelen, op en neer gaande gordij-
nen en het kantelen van de pla-
fond-delen die normaal gespro-
ken de akoestiek regelen. Het
changement neemt elf minuten
in beslag. „Daar kan vanavond

Zenuwen zijn er bij de dansers
van het Vlaams balletgezelschap
ook niet te bespeuren. Het zijn
professionals voor wie de groots
gebrachte opening van het Maas-
trichtse theater gewoon een vol-
gende klus is. In een lacherige
sfeer worden schijnbewegingen
uitgevoerd die moeten suggere-
ren dat de heren van plan zijn
'hun' dames die avond tussen
het publiek te gooien.

Andere dan ministeriële aan-
dacht was er genoeg voor de cul-
turele nieuwbouw. Gistermid-
dag struikelde je over de kabels,
monitoren, mengpanelen en
technici van KRO-radio en NOS-
televisie. Tien camera's werden
in stelling gebracht om Maas-
tricht twee uur live op televisie
te krijgen: zes binnen, drie bui-
ten en een op het dak, vanaf
waar Charles Groenhuijsen de
kijker zou toespreken.

wel een pilsje tussendoor," con
cludeert een van de toneelknech
ten." De repetitie van de de-

corwisseling, gistermiddag
in het Theater aan het Vrijt-
hof in Maastricht: 'Daar
kan vanavond wel een pils-
je tussendoor.'

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

De uitgebreide media-aandacht
voor het theater wordt door
iedereen op het conto van Piet
van Hest geschreven, de man
met de perfecte contacten in 't
Gooi. Hij was twintig jaar lang
producer bij deKRO, voordat hij
naar het zuiden trok 'om onder-
nemer te worden', zoals hij zelf
zegt. „Op zulke zaken als contac-
ten hebben we speciaal gelet
toen we een nieuwe directeur
zochten," zegt KCO-hoofd Van
Buul, genietend van het succes.

Voor het LSO staat er iets meer
op het spel. „Tja, die zullen zich
moeten bewijzen," zei Van Buul
eerder, „maar als ze echt willen,
kunnen ze dat."

man over het toneel, gadegesla-
gen door de man met stopwatch
en de bloemist, die wacht tot hij
zn bloemstukken kan plaatsen.

ticulier terrein ligt. Hotelhouder
Kempen liet in een eerste reactie
weten het ook maar beter te vinden
om de put aan de bovenzijde dicht
te metselen. Bij nader inzien doet
hij het toch maar niet. Het is een-
voudiger om de deksel gesloten te
houden en niemand meer in de put
te laten, meent hij.

Geredde jongens: 'Wij hadden de weg zelf wel terug kunnen vinden'

Hulpverleners op ziel getrapt
VALKENBURG - De mannen die
woensdagnacht meer dan vijfuur in
touw zijn geweest om vnf jonge
Friezen, Eric-Jan van der Bijl uit
Bantega, Adrie Douwenga en Nat-
han Steijger uit Heerenveen, Theo
Swier uit Lemmer en Albert Tjoel-
ken uit Drachten, uit een levensge-
vaarlijke grot in Valkenburg te
redden voelen zich op hun ziel ge-
trapt. Dat komt omdat de Friezen
na afloop van de reddingsactie
doodnuchter hebben laten weten
dfct al die rompslomp niet nodig
was geweest en dat zij de weg terug
wel op eigen houtje hadden kunnen
vinden.

enigszins overdreven van opzet
was. Volgens hem had men iemand
die de weg weet in het gewraakte
gedeelte van de grot op pad kunnen
sturen via dezelfde put waardoor
het vijftal naar beneden is gegaan.
„Dat gedeelte is in kaart gebracht.
Men had hen gemakkelijk kunnen
vinden," meent hij.

antwoordelijke instantie voor de
veiligheid in de Zuidlimburgse
mergelgrotten. tot verboden gebied
verklaard. Dat verbod is wat dit
deel van de gemeentegrot betreft zo
stringent dat zelfs reddingswerkers
er niet in mogen. In de nacht van de
reddingsactie heeft Staatstoezicht
nog uitdrukkelijk laten weten dat
niemand van de hulpverleners dat
deel van de grot binnen mocht. Bur-
gemeester Nuytens heeft met dat
verbod ingestemd: „Omdat ik niet
wenste dat de hulpverleners gevaar
voor eigen leven liepen."

voor hen een zeer koude douche
moet zijn. Deze mensen worden
hiermee absoluut tekort gedaan."
Nuytens verlangt dat de vijfFriezen
hun verontschuldigen aanbieden
voor de negatievereactie.

In de brief schetst hij in het kort
nog eens wat er werkelijk gebeurd
is en hoe riskant de situatie is ge-
weest. Hij spreektvan een levensge-
vaarlijk gebied. „Voor uw leven
werd gevreesd," aldus Nuytens. Het
deel van de grot datvanwege instor-
tingsgevaar van de rest van de ge-
meentegrot is afgesloten door
gemetselde muren is ook door het
Staatstoezicht op de Mijnen, de ver-

Mede namens de hulpverleners
heeft Valkenburgs burgemeester
Constant Nuytens woedend en ver-
bijsterd gereageerd op de uitlatin-
gen van de Friezen. In een brief die
ieder van de vijf reddingswerkers
gisteren persoonlijk is toegestuurd
bestempelt Nuytens de uitlatingen
als laf. „Zij zijn zo negatief ten op-
zichte van de hulpverleners dat dit

Adrie Douwenga blijft erbij dat een
grootscheepse reddingsactie niet
nodig was geweest. Hij meent te
weten dat onderlinge ruzies onder
de mensen die de grot kennen aan
de basis liggen van een verkeerde
aanpak. „Er is een aantal mensen in
Valkenburg dat dit deel van de grot
op zijn duimpje kent. Maar men
heeft het vanwege ruzies vertikt om
die te bellen. Maar ze hadden ons
gemakkelijk via de put kunnen ko-
men halen," laat hij vanuit Heeren-
veen weten. Hij is er trouwens van
overtuigd dat hij en zijn vier kame-
raden er op eigen houtje wel uitge-
komen waren. „Natuurlijk zit je na
zes uur opsluiting wel in de rats.

De uitmonding van deput, eigenlijk
een oude luchtschacht, bevindt zich
in zijn hotel-restaurant aan de Cau-
berg. Normaal is deze met een ijze-
ren plaat afgedekt. Omdat de vijf
gasten er bij hem op aandrongen
heeft hij de put geopend. Met tou-
wen hebben zij zich ongeveer twaalf
meter naar beneden laten zakken.

drommel niet bang - is nog wat ver-
der geweest maar ook hij keerde
lijkbleek terug," zegt hij. Hoe ge-
vaarlijk de grot in dat gebied eigen-
lijk is valt met woorden niet te
omschrijven. Er zijn daar volgens
hem allerlei instortingen. De mergel
ligt er in schollen over elkaar, die
bij het geringsteover elkaarkunnen
schuiven. „Weetje dat wij in dat ge-
deelte geen klopsignalen durfden
geven. We waren bang dat de Frie-
zen als antwoord ook zouden klop-
pen en dat daardoor alleen al de
mergelschollen in beweging zouden
komen," aldus de grotopzichter. In
Feite hebben de verdwaalde grotbe-
joekers het kappen van een gat in
?en afsluitmuur gehoord en zijn ze
op dat geluid afgekomen.

Aan de vijf lichtzinnige grotverken-
ners laat hij weten dat zij blijkbaar
nog altijd niet weten in welke ha-
chelijke situatie zij hebben ver-
keerd en ook niet beseffen dat zij de
toestand niet meester waren. „Blijk-
baar zijn anderen meer met uw le-
ven begaan dan u zelf," laat Nuy-
tens verontwaardigd weten.

Kempen heeft hen wel gewaar-
schuwd en gezegd dat zij op eigen
risico de grot ingingen.

Bergsteyn is al even verontwaar-
digd als de andere hulpverleners
wer de nonchalante reactie van de
geredde jongens. In zijn boosheid
aeticht hij hen van een kamikaze-
actie. „We hebben op het punt ge-
staan om een professioneel getrain-
de reddingsbrigade uit Duitsland te
hulp te roepen."

Grotopzichter Frans Bergsteyn, een
van deelnemers aan de reddingsac-
tie, beaamt de woorden van de bur-
gemeester volledig. „Ik ben een
klein eindje het levensgevaarlijke
gebied in gelopen, maar durfde op
een gegeven moment geen stap ver-
der meer te zetten. Funs Dorren van
de brandweer - en die is voor de

Door kou bevangen zijn we gaan lo-
pen en daarbij vonden we een lamp
terug die via een draad was verbon-
den met het begin van de put. We
stonden op het punt om daarheen te
lopen. Op dat moment merkten we
dat er vlakbij, een tiental meter van
ons vandaan een gat was gemaakt.
Nou ja, het was op dat moment wel
leuk dat daar mensen waren en dat
we via dat gaat de grot uit konden,"
laat hij lakoniek weten. Op de brief
van de burgemeester en diens ver-
zoek om verontschuldigingen aan
te bieden wil hij nog niet reageren.

Hotelhouder Wim Kempen, bij wie
de inmiddels weer naar huis ver-
trokken Friezen hebben gelogeerd,
blijft erbij dat de reddingsactie

De gemeentezal de twee gemaakte
openingen in de afsluitmuren zo
snel mogelijk weer dicht maken om
te voorkomen dat nog ooit iemand
vanuit de gemeentegrot op onder-
zoek wil uitgaan. Dat is trouwens
ook nodig om de in de buurt liggen-
de schuilkelder weer luchtdicht af
te sluiten. Afsluiten van de put kan
de gemeente niet omdat die op par-

HEERLEN:

- za. 28/3 en zo. 29/3: Muziekparad*
Heerlen 1992 (za van 19.30-22.15 utfr'
zo van 11-13 uur en 18.30-21.15 uur)-
- ma. 30/3: Het Brabants Orkest o#
der leiding van Heinz Friesen, soü^
Jaap van Zweden, viool.- di. 31/3: Youp van 't Hek met zij*
soloprogramma'Alles of nooit.- wo. 1/4: Ballet Theatre de I'Est m* 1
'Zorba de Griek.

KERKRADE:

- za. 28/3: de musical 'Tsechov', t>e
Boudewijn de Groot en anderen. .- ma. 30/3: Musikantenstadl met Ka"
Moik (20.15 uur).

MAASTRICHT:
- zo. 29/3: 'Programma lII, ScaP'n°Ballet Rotterdam, nieuw Ballet V»"
Ed Wubbe.- ma. 30/3: 'De wijze kater', tone^Jj
stuk van Herman Heijermans me'
Paul Röttger, Carol van Herwijnen-
- di. 31/3: 'Mode-gala, zomercollectie
Frank Govers Haute Couture (20-3"
uur).
- wo. 1/4: Youp van 't Hek met zjjn
soloprogramma 'Alles of nooit.

SITTARD:

- zo. 29/3: Koffieconcert. Chopin, <#«
piano-genie (12 uur).
- di. 31/3: Muziek & Danstheat^Pandora met het nieuwe prograrnm*
'Perron 7.

ROERMOND:

- zo. 29/3: Top Vier Concert 11, c°?'
eert met medewerking van Harmom*"
orkest St.-Michaël Thorn en Konin*'
lijk Philharmonie Bocholtz met dir1'
gent Heinz Friesen.- wo. 1/4: 'Hoe verzin je hef, jeuC,
musical van Hetty Heyting door 5j
Jeugdkomedie Amsterdam (14-J
uur).

WEERT:

- za. 28/3: de familievoorstelling
'Clowns en hun Comedie' door Am
Huibers (19 uur).

AKEN:

- di. 31/3: Karate Billi kehrt zuru<*'
Klaus Pohl. . h- za. 28/3: 'Die Physiker', Friednc'
Dürrenmatt (19.30 uur). ie- zo. 29/3: 'Die Schöpfungsgeschicn 1

des AdolfWölfli. .„,
- ma. 30/3: 'Stallerhof, Gerd Kun
(19.30 uur). r.- di. 31/3: 'Satyricon', Bruno Made'

na.

Tenzij anders aangegeven begin"
alle voorstellingen om 20 uur.

4,5 procent
meer loon in
cao bij KNP

UTRECHT- De vakbonden en KNP
Fine Paper hebben een principe-
akkoord afgesloten over een nieuwe
cao voor de ruim 2.000 werknemers
bijKNP in Maastricht en Nijmegen.
Het principe-akkoord omvat onder
meer een loonsverhoging van 4 pro-
cent per 1 april '92 en nog eens 0,5
procent per 1 maart 1993. De cao
loopt van april '92 tot april '93. Inle-
veren van vrije dagen bij ziekte of
verlaging van de ziektewet-uitke-
ring is ook bij de KNP niet aan de
orde.
Bestuurder S. Reijnders van de
Unie BLHP is tevreden over het on-
derhandelingsresultaat, temeer
omdat KNP aan het saneren is en
133 banen kwijt wil. KNP in Neder-
land telt ongeveer 4.000 werkne-
mers. Ruim de helft daarvan ressor-
teert onder de nu afgesloten be-
drijfscao, de rest valt onder de
bedrijfstak-cao voor de kartonin-
dustrie. -

(ADVERTENTIE)

ff M vandaag..!

F M IMffir LANDGRAAFSEI jLJUm GROENE OASE

«^C ' UUNL-bN I kU/Vl Kakertsweg 133. Landgraaf, 045-318291

(ADVERTENTIE)

?4f' __f
Kruisstraat 62

gWg ■fiHBMH|^BH| 6171 GG|>553 Tel.: 046-334515
Fax: 046-338974

VANDAAG, ZATERDAG 28 MAART
van 10.00 tot 19.00 uur

(ADVERTENTIE)
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bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 eti
21 uur, za zo ook 15.30 uur. Ba-1
bar. het olifantje, za zo wo 1*
uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur. za
zo ook 14.30 uur. Maxim: Dcccii
ved, dag. 18.45 en 21 uur, za zoj
ook 15 uur. H5: The last boys-j
cout, dag. 14.30 19 en 21.30 uurJ
za zo ook 16.45 uur. Freddy's
dead, dag. 14.15 19.15 en
uur, za zo ook 16.30 uur. Bugsyß
dag. 14 18.30 en 21 uur, za z
16.15 uur.dag. 18.45en 21uur. vrj
t/m zo ook 16.30 uur. The prineel
of tides, dag. 18.30 en 21 uur, vtl
ma di do ook 14 uur. The A<H
dams Family, za zo 14 en 16 uurJ
wo 14 uur. Don't teil Mom tM|
babysitter 's dead, dag. 18
21 uur, vr ma di do ook 14 uur-
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14 en 16 Uur, wo 14 uur. Film-
huis de Spiegel: The Fisherl
King, vr zo 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Frankie & Johnny, vt]
za 20 uur, zo 20.30 uur. Shatte-
red, vr za 22.15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Filmdag:
Henry V, zo 16 uur. Prospero's'
Books, zo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, dag. beh. za 20
uur, za 14 en 19.30 uur, vr t/m zo
ook 14 uur. Cape Fear, vr t/m z°
18.30 en 21.15 uur, ma wo do 21
uur, di 21.15 uur, za zo wo ooK
14.30 uur. De Johnsons. vr t/m i°
18.30 en 21.15 uur, ma t/m do 21
uur. Babar, za zo wo 14.30 uur-
Bugsy, vr t/m zo 18.30 eh 21.15
uur, ma t/m do 21 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. JFK, dag. 20 uur.
za zo wo ook 14 uur. Ciné-K:
Frankie & Johnny, dag. 21 uur-
Cinema-Palace: The last boys-
cout, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
wo ook 14.30uur, za zo ook 16.30
uur. The prince of tides, dag-
-18.15 en 21.15 uur. Dead again,
zo t/m do 19 en 21.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead.
vr 18.45 en 21.30 uur, za 13.45
16.15 18.45 en 21.30 uur, zo 14en
16.15 uur, wo 14 uur. Fievel in
het Wilde Westen, za 16.15 uur,
zo 14 en 16 uur, wo 14 uur. LU-
mière: Paris is burning, dag-'
beh. ma 20 uur. La Stazione, dag-
-20.30 uur. Merci la vie, dag. beh-
ma 22 uur. Zin in beeld, ma 19.30
uur. Dekaloog 1, ma 19.45 uur-
Halfaouine, vr za 23 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag-
-20.30 uur. A kiss before dying,
dag. 20.30 uur. De avonturen van
Pippi Langkous, za zo wo 15 uur-

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur-
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba-
bar het olifantje, za zo wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La petite vo-
leuse, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: The last
boyscout, vr t/m zo 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Frankie & Johnny,
vr t/m di 20.30 uur. Junglebook,
zo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. De Note-
kraker, zo wo 14.30 uur. Royali'
ne: The Addams Family, vr t/m
zo 19.30 uur, zo wo ook 14.30
uur. De Johnsons,vr t/mzo 21.30
uur, ma t/m do 20.30 uur. Film-
huisRoermond: La petite voleu-
se, do 20.30 uur.
,c123,10» VENLO
Perron 55: La petite voleuse, z*
20 uur, di 20.30 uur.

in het nieuws

in detheaters



burg-Zuid voorstander is van
direct mobilofoonverkeer tussen
alle patrouille-auto's die in de re-
gio op de weg zijn.
Verder bepleit hij uitwisseling
van agenten en andere politie-

te pakken.
Meldkamers in de Euregio heb-
ben sinds twintig jaar de moge-
lijkheid van radio-contact met
elkaar. Maar Van Schaik zei gis-
teren dat de politieregio Lim-

CADIER EN KEER - De com-
missaris van politie van Aken
moet meer tijd en geld beschik-
baar kunnen stellenvoor samen-
werking met de Zuidlimburgse
politie. Dat heeft de beoogde
korpschef van de nieuw te vor-
men politieregio Limburg-Zuid
H. Mosterd gisteren de deelstaat-
minister H. Schnoor van Noor-
drijn-Westfalen uitdrukkelijk
gevraagd. De deelstaatminister
van Binnenlandse Zaken heeft
de afgelopen dagen een werkbe-
zoek gebracht aan Nederland.
Gistermiddag bezocht hij het
hoofdkwartier van de nieuwe po-
litie-organisatie in Cadier en
Keer.

functionarissen, taalcursussen.
En hij wil een bevordering van
het contact tussen Duitse politie-
diensten en hulporganisaties op
het gebied van drugsopvangpro-
jecten.

Politie Euregio vraagt
om soepelere verdragen

Grensoverschrijdend mobilofoonverkeer bepleit

Modelbouwer werkt vijf
jaar aan Fokker F50

1 eter Ploemen (r) uit Meerssen achterzijn schaalmodel van de Fokker F5O in een van de han
f s «an het Amstelveense vliegtuigconcern.

zen, evenementen, open deur-dagen
en recepties. „En in de showroom
van enkele autodealers gebruikten
ze hem als 'eyecatcher'. Zo kreeg ik
er tenminste watvan mijn onkosten
uit." Als alles volgens plan verloopt
gaat het model in april voor een
week naar de hobbybeurs in Dort-
mund, en in mei naar Engeland.

Snoepje

onzeverslaggever

JASSEN - Het schaalmo-
l van de nieuweFokker F5O.J>.etrokken uit motoren vanJingzagen piepschuim, tri-
irV .en een gezonde dosis

inventiviteit. On-
aan de wetten van dek dynamica. De man achter

l huzarenstukje is Peter
| (43) uit Meerssen, die

1987 elke vrije minuut. «feedt aan de vervolmaking
j dit modelvliegtuig. „Met
I ihorele steun van mijn
J|]y en dochter."

Het ding heeft een spanwijdte van
ruim vijfmeter, een lengte van 4,67
meter en is ongeveer anderhalve
meter hoog. Precies vijf keer zo
klein als de echte. De motoren heb-
ben een cilinderinhoud van 100 cc
en leveren 8,5 pk per stuk. Topsnel-
heid: 120km per uur. Wanneer gaat-
ie de lucht in? „Dat weet ik nog
niet. De F5O krijgt een heel speciale
taak. Hij wordt onder andere inge-
zet tijdens open dagen op militaire
vliegvelden. De modelvliegvelden
waar ik mijn andere modellen ge-
bruik hebben een landingsbaan van
pakweg honderd meter. Dat is te
weinig voor de F5O", zegt Ploemen.

De afgelopen vijfjaar heeft hij zijn
meesterwerk al geshowd op beur-

Vanwaar eigenlijk die belangstel-
ling voor modelvliegtuigen? „Vroe-
ger, toen ik een jaar of negen was,
had je de spaaractie 'Snoepje van de
week' van De Gruyter. Ik heb toen
eens een modelvliegtuig gewonnen
en was meteen verkocht." Ploemen
maakte zich de beginselen van de
modelbouwkunsteigen. Hij ontdek-
te steeds lichtere en sterkere mate-
rialen om zijn modellen uit op te
trekken, hout, kunststof, tempex.

Ook ontdekte hij dat een scheut ni-
tromethaan in de brandstof won-
derbaarlijke prestaties op kon leve-
ren. „Die racemodellen kunnen dan
topsnelheden bereiken van wel
driehonderd km per uur."

Januari jongstledenzijn de poli-
tiekorpsen van Tongeren, Eu-
pen, Aken en Heerlen en Maas-
tricht akkoord gegaan met een
grensoverschrijdende alarme-
ring in geval er in de Euregio een
gijzeling aan de gang is, een
moord gepleegd is of een verge-
lijkbaar misdrijf is gepleegd.
Dan zullen politiekorpsen be-
langrijke wegen in de regio af-
sluiten om de kans te vergroten
de op de vlucht geslagen daders

Woordvoerder G. van Schaik,
hoofdcommissaris van de Maas-
trichtse politie lichtte gister-
avond toe dat de Limburgse
politie in het grensgebied metDuitsland op de allereersteplaats een betere uitwisseling
van informatie wenst.
Belangrijk obstakel in grens-
overschrijdende politieonderzoe-
ken zijn verder de vele formali-
teiten waarmee de politie te
maken krijgt. Zo dienen nog
steeds in voorkomende gevallen
officiële verzoeken tot interna-
tionale rechtshulp aangevraagd
te worden. Die moeten vervol-
gens door het openbaar ministe-
rie behandeld worden. Dergelij-
ke verzoeken zijn vaak tijdro-
vend. Van Schaik zei gisteren
dat men zich minder formele
verdragen kan voorstellen.
Schnoor is verder gevraagd de
Akense politie meer mogelijkhe-
den te geven een criminaliteits-
analyse te laten uitvoeren.
„Momenteel weten we helemaalniet hoeveel straatroven, moor-
den, overvallen en andere mis-
dreven er op jaarbasis in de re-
gio Aken voorkomen", aldus
Van Schaik. „We willen die
trends in de toekomst op tijd on-
derkennen en er eventueel een
gezamenlijk beleid op afstem-
men. Maar voordat je dat kunt
doen, moet je wel weten wat er
aan de hand is."

De modelbouwer heeft de garage
van zijn huis in Meerssen ingericht
als hangar annex werkplaats. De
ruimte staat bomvol apparatuur, ge-
reedschap en modelvliegtuigen. De
F5O neemt zelfs in gedemonteerde
toestand de helft van de ruimte in
beslag. Ploemen knipt het lampje
van de cockpit aan. „Ook een op
vijf', zegt-ie, terwijl hij het lan-
dingsgestel uitklapt. „Met de ban-
den is iets grappigs gebeurd. Ik kon
de juiste maat niet vinden. Toeval-
lig stuitte ik op zon oude Vrede-
stein asbak met zon bandje erom-
heen. Paste precies, maar er zat
geen canvas in. Uiteindelijk heb ik
ze toch maar vervangen door echte
banden. Leek me verstandiger."Directeur autofabriek zet hoog in

NedCar moet beste
v&n Europa worden

Verkoopt ie zijn modelvliegtuigen
ook? „Ja. Als het vol begint teraken
in de garage dan verkoop ik er een
paar. Voor een normaal model vang
ik enkele honderden guldens. Een
schaalmodel is véél duurder omdat
er meer tijd en materiaal in zit. Maar
het zou beslist niet genoeg opleve-
ren om van te leven. Het is knutsel-
werk."

" De twee honderdjarigeAkenaren tijdens de ontvangst door de directie van deKaufhof.
Foto:KLAUS TUMMERS

AKEN - De Kaufhof aan de Adalbertstrasse in Aken viert dezer dagen met veel tam-tam het eeuwfeest.
Donderdagavond waren alle 100-jarige Akenaren uitgenodigd voor een etentje, een drankje en een bloe-
metje in het restaurant van het warenhuis. Van. dezes genodigden kwamen er twee opdagen.
Het concern vestigde zich in 1892 aan de Grosskölnerstrasse onder de firmanaam Leonard Tietz. Bij veel
ouderen is 'dr Tietz' nog altijd een bekende naam. Maar de familie Tietz was joods en kwam dus in 1933
in de problemen. Op last van de nazi's werd Tietz-AG omgedoopt in Kaufhof. De familie werd gedwon-
gen te emigreren. Na de oorlog is de naam Kaufhof gehandhaafd.
De festiviteiten van deKaufhof lopen nog door tot zaterdag 4 april aanstaande. Vandaag is de laatste dag
van een uitgebreide antiekmarkt in de Adalberstrasse met een nostaligische bloemenmarkt. Een verder
hoogtepunt in het eeuwfeest is een strand- en badmodeshow op donderdag 2 april aanstaande diewordt
gepresenteerd door zwemmer Michael Gross.

Vv~-Qlg^orize redactie economie

Sn t.N - DlI-ecteur Frans Seven-van NedCar heeft zich tenS Süt !teld van ziJn bedrijf de bes-
Kr ?£riek van Europa te ma-

Sr,*. 1" 1S een van de kleinsteJet £roducenten in dit werelddeel"W.edrijf is afhankelijk van Volvo
* o^n en Mitsubishi, die NedCar

geven auto's te bou-

Volgens de JapannerNorio Takeha-
ra, sinds kort bestuurslid bij Ned-
Car, hoeft het personeel niet bang te
zijn dat NedCar een kopie wordt
van een Japans bedrijf: „Daar wa-
ken wij als Japanse medewerkers
zelf ook voor. Wij hebben als Mitsu-
bishi in Amerika geleerd van onze
samenwerking met Chrysler dat het
elders kopiëren van een Japans be-
drijf niet kan. Wij Japanners willen
ons opstellen op de manier zoals
Nederlanders dat doen."

Volgens Sevenstem hebben Volvo
en Mitsubishi 'het vaste voorne-
men' om ook na 1995 het ontwikke-
lingswerk voor kleine wijzigingen
van modellen bij NedCar in Hel-
mond onder te brengen. Voorwaar-
de is wel dat NedCar dan concurre-
rend kan werken. Garanties voor
dergelijke opdrachten kon hij niet
geven.

succes moet worden. We hebben
hier inmiddels een stapel contrac-
ten van niet minder dan 400 pagi-
na's liggen."

Open huis
in Rolduc

De deelnemers krijgen de gelegen-
heid 'op proef mee te draaienin het
seminarieleven. Zij nemen deel aan
de vieringen tussen Witte Donder-
dag en Paaszondag.

ROERMOND - Het groot-semina-
rie Rolduc in Kerkrade, waar bis-
schop J.M. Gijsen zijn priesters
opleidt, houdt gedurende vier da-
gen voor Pasen open huis voor
roomskatholieke jongensvan 16 tot
28 jaar. De bisschop hoopt met dit
nieuwe initiatief studenten te wer-
ven, zegt zijn woordvoerder.

h bijeenkomst met topmana-
bv e " erde Sevenstern onlangs
lf^ul It-euwmg van de auto's>de
*s sen le en de ontwikkelingspro-

"■ >-Als NedCar de beste fabri-
? Wat

an europa wil worden, moet&j ' verbeteren aan doelmatig-
\Ve °elgerichtheid en kwaliteit,

h°nze normen halen kunnenNie t midden van de jaren ne-\»s tot de beste van Europa ho-

Beter
Mig *Jet volgens Sevenstern wel
t^Cai. ■ e^e medewerker van
?6r J" Jedere dag alles een beetje
?ö ef(j°et, volgens het in Japan be-
J^rn aizen'-recePt- Bovendien
L^fleri minder mensen veel meer?Htr0, gedaan. Er komt minder
Nstg6 Van bovenaf, minder staf-
L^tav,n, en meer zelfregelende en
% ndl§e teams.
Skttem n°emt NedCar 'een
?6 a

, ,r°Ject' binnen de internatio-» al, owereld. „De opzet wijkt af
\sv wa* er aan samenwer-
kt! bestaat. Voor ons
Ne ",* begin van een succespe-
Ps j R̂uiden. Onze aandeelhou-Nr,en hun nek zo ver uitge-

" aat de samenwerking een

Inmiddels is ook bericht ontvangen
uitKroatië dat uit dat land ook een
folkloristische groep afreist naar
Brunssum. Het gaat om Hkud 'Osi-
jek 1862. De groep brengt authen-
tieke nationale dansen en liederen
uit Kroatië. De groep is uit de stad
Osijek die in de oorlog die momen-
teel heerst tussen Kroatië en Servië,
zeer zwaar onder vuur gelegen
heeft.

Gisteravond heeft de Parade-orga-
nisatie de nieuwe Paradevlag ten
doop gehouden. Het is een geheel
witte vlag met in het midden het
nieuwe logo van de parade, een ro-
de en blauwe lijn die centraal de
Nederlandse driekleur vormen. De
Parade-organisatie had gisteravond
het Brunssumse bedrijfsleven uit-
genodigd voor een bijeenkomst in
hetrestaurant van de golfbaan.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De Russische
volksdansgroep 'Rossichi' uit Rya-
zan in Midden-Rusland komt naar
de Internationale Folkloristische
Parade in Brunssum die van 17 tot
23 juli gehouden wordt. Vanwege
het uiteenvallenvan de Sovjet Unie
is het lange tijd onzeker geweest of
er uit dit land een afvaardiging zou
komen. Deze week bleek dat wel
het geval te zijn. Er komt een zeer
vooraanstaande volksdansgroep,
bestaande uit 35 medewerkers van
een fabriek in deze plaats.

Russen komen
naar Parade

Volksdansgroep Rossichi uil Ryazan
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richting op wilt, kom dan hier
werken. Nog dezelfde dag zat ik
achter het bureau. Zo ging dat
toen. "HEERLEN - Een Eckelraadse

aan het roer bij het Arbeidsbu-
reau in Heerlen. „Natuurlijk
lunch ik gewoon met de rest van
het personeel. Raar dat u dat
vraagt. Veel mensen zullen me
trouwens voor een typiste aan-
zien, want ik zeg nooit dat ik di-
recteur ben."

Ze was niet direct op zoek naar
iets anders, toen ze geattendeerd
werd op de vacature in Heerlen.
„Dat leek me interessant. Jehebt
hier nog steeds de nasleep van
demijnproblematiek, de interna-
tionale ligging, en maar dat pas
op de derde plaats, ik ben terug
op mijn thuishonk."

En wat vindt ze daar dan? In de
Oostelijke Mijnstreek is 10,3%
van de werkzoekenden zonder
baan, voor de centrumgemeente
Heerlen is dat percentage zelfs
13,3.

Carla Pluymaekers (41), de laat-
ste jaren woonachtig in Leiden,
praat in Limburgs dialect. „Ik
merk dat veel mensen zich dan
beter op hun gemak voelen."

„Dat hoge cijfer is een uitdaging.
Al besef ik dat een Arbeidsbu-
reau zelf geen werkgelegenheid
creëert, maar alleen kan meehel-
pen."

Standsverschil
Maar weer benadrukt de directri-
ce geen standsverschil te accep-
teren. „Of ik nou een bouwvak-
ker of een academicus bemiddel,
het werk is in principe hetzelfde.
Natuurlijk zijn er verschillen. In
de bouwvak kun je meestal met-
een beginnen, een academicus
pas na twintig tests en drie
maanden."

Pluymaekers deed 'vrouwenbe-
middelingen koffie zetten', zoals
ze het kernachtig samenvat. In
1976 verhuisde ze naar Gronin-
gen, waar ze de bemiddeling
voor academici voor de noorde-
lijke provincies opzette. „Het
was een nieuw fenomeen dat
universitair opgeleiden zonder
werk kwamen te zitten. En dat
ging ook nog eens gigantisch
snel."

Het Heerlense Arbeidsbureau,,
met nevenvestigingen in Kerkra-
de en Brunssum, verwijst jaar-
lijks zon 200 tot 300 mensen
naar Aken. „Dat levert ruim zes-
tig banen op. Omgekeerd komen
nauwelijks Duitsers voor bemid-
deling bij ons. Meestal spreken
ze geen Nederlands en zijn ze
wat chauvinistischer. Ik vind het

Bedrijfsleven
Het Arbeidsbureau moet de con-
tacten met het bedrijfsleven in-

igoed zo. Deze situatie vermin-
dert onze werkloosheidscijfers

.een beetje."

In 1986 volgde de overstap naar
Leiden, waar Pluymaekers ad-
junct-directeur werd. „Een iets
'kleiner gebied als Heerlen, maar
vergelijkbaar. De werkloosheid
;is er lager. Door de overspannen
arbeidsmarkt was het vaak zoe-

Pluymaekers studeerde Tuin-
bouw in Deventer, maar wilde in
1972 de overstap maken naar de
Sociale Zaken. „Ik ging naar het
Arbeidsbureau om een advies.
Daar zeiden ze: als je toch die

Verspreiding duurt half jaar

Heerlen krijgt
in september

mini-container

Na 22 jaar keert ze terug naar
Heerlen, waar ze ooit de middel-
bare school volgde. „Alles is
weg, een heel andere stad. Ik
herkende alleen nog mijn vroe-'
gere school. Maastricht, Geleen
en Sittard zijn veel minder ver-
anderd."

Nee, dit is niet het prototype van
de directeur in de ivoren toren.
„Mijn deur staat altijd open. Elke
ochtend om half negen houd ik
een half uurtje spreekuur. Men-
sen die mijn fiat voor iets nodig
hebben, kunnen meteen verder.
Dat bespaart tijd."

" Directrice Carla Pluymaekers van het Arbeidsbureau in
Heerlen: „De overheid moet meer doen aan kinderopvang".

Het succes is niet gering. „Het
vorige jaar hebben we 2542 ba-
nen ingevuld, waarvan een
kwart door langdurig werklo-
zen."tensiveren, vindt Pluymaekers.

„We moeten alle vacatures ken-
nen, meteen op nieuwe ontwik-
kelingen inspelen. En dan op de
stoep staan met bemiddeling en
scholing."

Concreet actiepunt in heel Zuid-
Limburg: de minderheden wor-
den benaderd via heroriënte-
ringsgesprekken en kunnen
scholing krijgen. Via dezelfde
methode werden het afgelopen
jaar 1348 langdurig werklozen
benaderd. Met 895 van hen is een
zogenaamd actieplan overeen ge-
komen, dat hen weer moet voor-
bereiden op een baan.

Vroeg
# Elk jaar weer zijn er men'
die op 1 april een onstuitb*
aandrang voelen om de *broek uit te hangen. Deze W
een vroege vogel. In een kevf
computergeschrift laat hij 'zij) weten dat de Caumerb*
vergeven is van zware metaM
Dat zou gebleken zijn mons^
van het POZWAM (Provind»
Onderzoekscentrum voor 7&
re Metalen). Vooral goud «*'aangetroffen volgens het ".
richt. Een edel zwaargeww
onder de metalen. De waaf
wordt geschat op enkele m0
nen guldens laat de '1-aprW
weten. En dat zou de geniep
mooi kunnen besteden aan *centrumplan volgens zijnlhw
opvattingen. Als we dan $
moeten lachen: waarom al *
goudklompen niet besteedt ö"
de Hoensbroekse kern?

De verplichting aan werkgevers
om vijf procent gehandicapten
of minderheden in dienst te ne-
men, werkt volgens Pluymae-
kers ook niet. „Werkgevers en
werkzoekenden willen over het
algemeen wel. Maar er blijven
aanpassingsproblemen. Ver-
schillende groepen moslims die
eerst niet samen in één ruimte
willen werken bijvoorbeeld. La-
ter zwakt dat af. Omgekeerd
kennen werkgevers moslims niet
en durven ze het vaak niet aan
om hen in dienst te nemen."

Maar er blijven genoeg mensen
zonder werk, zeker met de grote
rijksbezuinigingen op komst.
Voor Pluymaekers resteert volop
uitdaging.

Verkeer(d)
# Hard werd er de afgelof*
dageji gewerkt aan een vlu&
heuvel op de Kerkraderweg.
Heerlense wijk Molenberg- 'aanleg daarvan had een ti&
ledig doel: rustplaats voor *jaarden die de drukke ""willen oversteken en teD*
snelheidafremmer voor het <hard) rijdend gemotorisef
verkeer. Een prima idee "*Maar het pakte vooralsnog "*keerd uit. Na het gereedko^
van de vluchtheuvel bleek
snel dat beide weghelften &>
meerdere oorzaken wat al tel
goureus waren versmald. "ais gevolg dat de vluchthev*
binnen 24 uur twee maal kaf
werd gereden. Mede oorzü'
van de snelle sloop was het "'kunnen drogen van de beton'de gedeeltelijk op de rijb&
geparkeerd staande auto's. "veiligheidsoverwegingen v&
besloten de rest te slopen.

Verkeer(d) 2
" Wat nu gedaan? Het plan *rug in de ijskast? Neen! *
7nedeu>erkers van Openb"1
Werken beginnen als het u>#
een beetje beter is opnieuw ofi
het karwei. Auto's in de dif&
nabijheid van de vluchthenV
krijgen een parkeerverbod 'dat scheelt toch 'een paar ke*
op een heel wegdek. Dus, ?
jaarden geen paniek. 'vluchtheuvel is in aantocht.

HEERLEN - De gemeente
Heerlen start in september met
de invoering van een mini-afval-
container. Huishoudens in
Heerlen en Hoensbroek worden
per wijk voorzien van een con-
tainer, waarin plaats is voor
minstens zes vuilniszakken.
Volgens wethouder Jeroen van
Gessel neemt de verspreiding
van de afvalcontainers ongeveer
een halfjaar in beslag. Het hele
project kost de gemeente ruim
8,1 miljoen gulden.

Containers uitdelen aan huishou-dens die er plaats voor hebben. „Degezinnen moeten de afvalbak kun-nen plaatsen en de gemeentereini-
ging moet de mogelijkheid hebbenom ze gemakkelijk te kunnenschoonmaken", verklaart Van Ges-
sel. Een huisnummer voor de vuil-container wordt gratis bijgeleverd
in devorm van stickers.

Flats
Bewoners van flats of boyenwonin-
gen krijgen voorlopig nog geen
mini-container. Voor deze Heerle-
naren worden verspreid over de
hele gemeente 11.000 grotere verza-
melcontainers geplaatst, waarin ze
hun huishoudelijk afvalkunnen de-
poneren. Van Gessel: „Het ruimte-
gebrek in flatportalen en boyenwo-
ningen laat ons geen andere keuze.
Je kunt nu eenmaal niet met zon
container de trap op."

'Aansluitkosten
CAI te hoog'

Lijst Horselenberg tegen college:

emgingen het voorgeschoten be-
drag in vijftien jaar tijd terug. Deze
regeling is per 1 januari 1992 afge-
schaft.

De gemeente Brunssum vraagt nu
445 gulden voor een CAI-aanslui-
ting, direct wanneer mensen een
nieuwe woning betrekken.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De raadsfractie
Horselenberg vindt dat de CAI-aan-
sluitingskosten voor huurders in
Brunssum te hoog zijn. Daarnaast
zet deze fractie vraagtekens bij de
gemeentelijke inning van A3.60 per
maand. Hiervoor is geen toestem-
ming gevraagd aan de huurders en
daarmee ontbreekt volgens raadslid
Servië L'Espoir de wettelijke basis
voor deze heffing.

Voorheen schoten dewoningbouw-,
verenigingen 445 gulden aanslui-
tingskosten voor. Via een gemeen-
telijke heffing van f13,60 per maand
per woning, kregen de woningver-

In Brunssum kunnen huurders bij
een tussentijdse verhuizing, de aan-
sluitkosten niet doorberekenen aan
de nieuwe koper. Huurders worden
hierdoor, volgens L'Espoir, sterk
benadeeld omdat zij aansluitkosten
voor de gehuurde woning betalen
en bij een verhuizing naar een
nieuwbouwwoning opnieuw.

L'Espoir meent dat dit niet alleen
onrechtvaardig, maar ook een te
zware belasting is voor huurders
met een vaak kleine beurs. Gezien
de te betalen borg en verhuiskosten
komen zij toch al voor zeer grote
uitgaven te staan.

De aanschafvan de mini-containers
kost de gemeente ongeveer 6,5 mil-
joen gulden. Ook moet Heerlen nog
eens 1,5 miljoen investeren in de
aanpassingen van de vuilniswagens
en een grootscheepse voorlichtings-
campagne.

Twee gewonden
bij aanrijding

HEERLEN - Bij een verkeersonge-
val tussen twee auto's op de krui-
sing Jan Campertstraat-Kerkrader-
weg in de Heerlensewijk Molenberg
zijn donderdagavond om 23.30 uur
twee Heerlenaren gewond geraakt.
Zij moesten naar het De Weverzie-
kenhuis worden overgebracht. De
twee zaten in de auto, waarvan de
bestuurder geen voorrang gaf. Bei-
de,wagens zijn totaal vernield.

" Een restant van carnaval? Nee, in de Heerlense wijk Vrieheide zijn gisteren symboli-sche pretwachters en pretbewaarders geïnstalleerd. Dit zijn de kinderen in Vrieheide, diehebben beloofd geen bomen ofstruiken te vernielen en de wijk te vervuilen. Ook zullen zijerop toezien dat volwassenen de 'pret' niet zullen bederven. De pretwachters maken deeluit van de sociale vernieuwing in Heerlen-Noord. Foto: FRANSrade

L'Espoir is daarnaast van mening
dat de gemeente tussen 1984 en
1991 A3.60 geïnt heeft voor de wo-
ningbouwverenigingenzonder wet-
telijke grondslag omdat daarvoor
aan de huurders geen toestemming
is gevraagd. Fractie Horselenberg
meent nu dat wanneer huurders
niet betalen, de gemeente niet het
recht heeft om het geld alsnog te
vorderen. In het ergste gevalzou dit
een strop van 375.000 gulden bete-
kenen.

Wethouder Toon Pierik gaf gisteren
toe dat het inderdaadvoor huurders
niet mogelijk was om de aanslui-
tingskosten door te berekenen op
de nieuwe huurder. Hij wist nog
niet of deze regeling vervangen zou
worden. Hij wilde daarvoor eerst
overleg plegen in de commissie.

New Wave-café op zoek
naar nieuwe lokatie

HEERLEN - Het New Wave-café in Heerlen heeft geen geschikte
lokatie kunnen vinden. Gisteren heeft de jongerenstichting voorlo-
pig haar laatste avond gehouden.
Het New Wave-café heeft het pand aan de Akerstraat 88 drie jaar ge-
bruikt om vooral liefhebbers van alternatieve popmuziek te bedie-
nen.
De stichting met 350 leden verlaat het pand omdat eigenaar Jo Van-
deweyer de vereiste geluidsisolatie niet wil aanbrengen. Tevens zegt
Vandeweyer de New Wave-zaal voor eigen gebruik nodig te hebben.
Het New Wave-café is op zoek gegaan naar een andere ruimte in het
centrum van Heerlen. Maar de onderhandelingen daarover met de
gemeente hebben nog niets opgeleverd.

" Vrolijker nieuws komt j*|
Kerkrade. In het kader vanK
zilveren bestaansfeest van C^
tureel Maatschappelijk Welzw
Kerkrade houdt deze ver&'J
ging van 5-10 julieen Cultu*1\
Week in Wenen. Een van de °*,
tiviteiten is meteen een prim^.:,
voor Oostenrijk: in een Qeze\ige Wiener Stube staat het 'T»<£;
Zingen' op het programma.
wachten met spanning op e j
groepje Oostenrijkers dat h*
komt 'Tieke Jodelen'.

Kampioenen
" Het eerstekwartaal van l^j,
zit er alweer bijna op. T/Lwordt in Nuth nog even st'"jL
staan bij 1991. Zondag woroP
vanaf 19.30 uur in het Trefc^trum de sportkampioenen 9
huldigd. Wie sportman, sp°u
vrouw en sportploeg wo*o,'
leest u begin volgende week-

Martin Gaus
# Dikwijls op tv, maar niO'a,
dag 30 maart is Martin Ga^.de presentator van 'Dieren^nieren' te gast in het Kund
hoes in Voerendaal. Hij v ~zorgt daar vanaf 20 uur e-(
filmavond. Thema is de re^a M-
tussen mens en hond en het o
gaan met moeilijk opvoedba
honden. Veel plezier.

Verkeer (d) 3
" Rijdend van Landgraaf v\de Molenberg naar Heerlen 9,
.je je steeds meer afvragen "stoplichte?i nog wel nodig ztf.
Talloze scholieren schijnen 'T
defiets te zitten met een bepoP
de 'groene waas' voor de oö^Rood licht zien ze wel, maat®
de rem trappen voor het &«
keerslicht onder meer op jj
kruising Sint FranciscusWW
Molenberglaan is er niet <$
Het verkeersgedrag van oV®.
stekende voetgangers is al "L
veel beter. Met name de o^ ~steekplaats aan de Welterla^heeft al menige snelle read*»
gevraagd van optrekken"^
automobilisten om gehatè
voetgangers te kunnen onl^K
ken. Laten wij met zn olj%proberen in het verkeer min&
verkeerde dingen te doen.

Primeur

Van de beschuldiging dat de inning
van A3.60 van '84 tot '91 onrechtma-
tig zou zijn, distantieert de wethou-
der zich. „Natuurlijk is hiervoorwel
toestemming gevraagd. We vragen
de huurder gewoon of ze een aan-
sluiting willen. Dan verplichten ze
zichautomatisch tot het betalen van
de maandelijkse A3.60", aldus Pie-
rik.

Kunderberg
'verkeersvrij'

Van onze verslaggeefster
VOERENDAAL - B en W van Voe-
rendaal willen de Kunderberg defi-
nitief afsluiten voor gemotoriseerd
verkeer. Alleen bestemmingsver-
keer, fietsers en voetgangers mogen
in de toekomst nog gebruik maken
van deKunderberg.

De bewoners van Kunderberg 2 tot
en met 15 vroegen de gemeente vo-
rig jaar mei om maatregelen te
nemen tegen het sluipverkeer in

hun straat. Bij wijze van proef werd
de Kunderberg in juli 1991 afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer en
voetgangers.

Volgens de gemeente en de Voeren-
daalse politie is dezeproef geslaagd.
„Bij diverse controles door de poli-
tie tijdens de spitsuren werden
slechts drie overtreders gepakt",
schrijven B en W.

Het college stelt de raad daarom
voor de tijdelijke maatregel om te
zetten in een definitieve. Naast
voetgangers worden op advies van
de commissie Grondgebiedszaken
ook fietsers uitgezonderd van de ge-
sloten-verklaring.

De inspanningen op het gebied van
afvalstoffen-inzameling heeft een
niet gering effect op de nota afval-
stoffenheffing voor burgers. De
komende twee jaar wordt de aan-
slag telkens met fl 42,18 verhoogd.
Dit jaar al gaan Heerlenaren dertig
gulden meer betalen. „De burger
ziet natuurlijk alleen die stijging",
verzucht Van Gessel. „Maar in ver-
gelijkingmet het westen van Neder-
land, waar ruim 250 gulden moet
worden betaald, zitten wy met onze
nota nog redelijk goed."
Met ingang van 1 januari 1994 krij-
gen de meeste Heerlenaren waar-
schijnlijk nog een tweede mini-con-
tainer. De Tweede Kamer heeft
namelijk besloten dat het groente-,
fruit- en tuinafval (gft) vanaf die da-
tum gescheiden opgehaald moet
worden. Voor de gft-resten wil Van
Gessel nog een extra container in-
voeren.

gever, je moet dit of je moet dat.
We kunnen er wel op wijzen hoe
het anders kan. Hoe beter je hen
kent, hoe beter je bedrijven over
de drempel heen kunt tillen."

" C. Thompson met het 'ko-
ninklijk zilver.

Koninklijke
eremedaille

HEERLEN - C. Thompson ont-
ving gisteren uit handen van
burgemeester Van Zeil de ere-
medaille in zilver, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Thompson trad in 1952
in dienst van de Staatsmijnen te
Heerlen als ponstypiste. Tien
jaar later trad zij in dienst bij de
Gemeentebedrijven Heerlen en
bij het gemeentelijk automatise-
ringscentrum.

Sedert 1 mei 1984 was mevrouw
Thompson verbonden als infor-
matrice aan het gemeentelijk
kadaster.
Gisteren nam zij afscheid van
haar werkkring omdat zij ge-
bruik maakt van de VUT-rege-
ling.

ontmoetingop zaterdag

Carla Pluymaekers, nieuwe directeur Arbeidsbureau Heerlen:

'We moeten bedrijven
over drempel tillen'

Zaterdag 28 maart 1992

„Als een supermarkt bijvoor-
beeld geen jonge cassières kan
krijgen voor koopavonden, kun
je het bedrijf bewegen om herin-
tredende vrouwen in dienst te
nemen. Eerst vindt men dat
vreemd, maar later wil de super-

'markt niet anders meer. Voor-
waarde is trouwens wel dat de
overheid meer aan kinderopvang
doet."DOOR JOOS PHILIPPENS

„We kunnen niet zeggen: werk-

J. Eussen (Puth)
hoofd financiën
in Landgraaf

LANDGRAAF - J.F.G. Eussen
uit Puth is door B en W van
Landgraaf benoemd tot hoofd
van de stafafdeling Financiën.
Eussen (26) studeerde aan de
HEAO bedrijfseconomie en is
thans vergevorderd met zijn stu-
die voor het doctoraal Bedrijfs-
economie en Bedrijfskunde. Hij
is nu nog werkzaam bij DSM. In
juni begint hij in Landgraaf.

" Riet van Rosmalen werd in
Landgraaf benoemd als lid van
verdienste bij de Nederlandse
Reumapatiënten Bond. Ook ont-
ving zij de gouden speld van de
bond. Van Rosmalen was 12 jaar
voorzitter van de patiëntenver-
eniging Heerlen en omstreken.

Pretwachters in Vrieheide

ken om iemand te vinden. Hier
heb je vaak tweehonderd sollici-
tanten voor één baan."

Limburgs dagblad a oostelijke mijnstreek
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DOOR BERT GROOTHAND

Roda JC lacht, Fortuna huilt
Ajah scoort beslissend doelpunt in Limburgse derbyBert Verhagen:

'Zwakte van
Fortuna

onbegrijpelijk'
DOOR FRED SOCHACKI

SITTARD - „Doordat wij de
kansen niet wisten te benutten,
werd het voor ons heel moeilijk
ons positief te evolueren."
George Kessler weet het nog
steeds mooi te verwoorden,
zelfs na de pijnlijkste neder-
laag. Ook gisteren wist hij na
het 1-0 verlies tegen Roda JC
op bovengenoemde wijze een
verklaring te vinden. Kesslers
woorden simpel verklaard: For-
tuna kwam met de minuut
steeds dieper in de penarie om-
dat de Sittardenaren de spaar-

i^TARD _
Fortuna-materiaal-

l^n Jan Mulder smeet wat de-, Jis en een paar smerige voet-
j het berghok in.
jl.. eJe vloeken begeleidden zijn
ei 'jyiteiten. Aan het andere uit-
* de van de gang stonden Jos

en Henryk Bolesta tevre-
,j n een sigaretje te roken. De
ifvy had voor stemming ge-
c, gd. Links keek men glimla-. end al over de landsgrenzen.
,|,n de rechterkant was de blik>.een maar somber.
f anaf de eerste bal ging het al
sta °PPerde JerryTaihuttu, de
vyj^-in voor de in ongenade ge-
i 'fcn en ziekgemelde Marco
ge°°gers. „Zelfs na dat schot te-
tfQ de paal, kwam het zelfver-
j Uwen niet terug. Ik kon van-
JJpS niets brengen. Met elf
lU .rs geknokt en niets bereikt.
t is triest maar waar." En weer

i eet Jan Mulder iets in het

Fortuna Sittard Roda JC 0-1 (O-D- 45.
Ajah 0-1. Scheidsrechter: Uilenberg.
Toeschouwers: 7000.
Fortuna: Hesp; Maessen, Samuel,
Driessen en Szalma; Usta, Barmentloo
en Deckers; Sneekes, Taihuttu (75.
Loontjes) en Anton Janssen.
Roda JC: Bolesta; Trost, Luypers (42.
Ajah), Hanssen en Verhagen; Van de
Luer, Boerebach en Broeders; Ter
Avest, Arnold en Huiberts.

zame kansjes niet wisten te
benutten. Direct gevolg is dat
Roda nog volop meedoet voor
de vijfde plaats die recht geeft
op Europees voetbal en dat
Fortuna steeds vaster op de
zestiende plaats gedrukt wordt
die recht geeft op een ticket
naar de eerste divisie.

De eerste wedstrijd tussen beide
ploegen, oktober vorig jaar, was tege-
lijkertijd het beginpunt van de car-
rière van Kessler als trainer van For-
tuna. De 0-0 die zijn ploeg toen uit
het Kerkraadse vuur sleepte, werd
na een ongelukkige seizoenstart als
bemoedigend ervaren. Een moment
waar Kessler nog wel eens met wee-
moed aan terug zal denken.

Zijn team speelde gisteren voor rust
met een bewonderenswaardige inzet
het systeem 'op hoop van zegen.
Vermoedelijk het enige wat nog
overblijft na een serie wedstrijden
waarin het zelfvertrouwen tot op het
"bot is uitgebeend. In de laatste minu-
ten werd overgetapt op systeem 'al-
les of niets. Beide varianten lever-
den geen enkel resultaat op.

k en- de rook van de Roda-kee-
&/ s opgetrokken was, zorgden Verhagen voor het nodige
«ürwerk. „De zwakte van For-J^a vind ik onbegrijpelijk",
eende de Roda-verdediger.

JjM'e verdedigers speelden min
L^eer geblesseerd en niemand
r *ortuna kon ervan profiteren.
j^^orner niet bij". Toen de stop--5.r.
r zijn ongeloof over de tegen-
nder kwijt was, kwam de

tjj?Vel van een ietwat eerderastip boven drijven.

" Fortuna in de tang. Richard Sneekes (midden) probeert de
bal te spelen, maar de Roda JC'ers Trost (links) en Verhagen
zetten hem de voet dwars. Foto: PETER ROOZEN

Voorbij
et hoofdstuk Roda JC is voor

il nu definitief voorbij. Meern jk niet concluderen uit de
r,lbieding die rnn' gedaan is.
\^oon onfatsoenlijk. Ik heb

1 gevoel dat ze me echt weg
$ ol?eren te krijgen. Stank voor
(/"k. ik speel al weken gebles-j^rd en op posities waar ik niet

en dankrijg je dereke-ls gepresenteerd."
v6rt a^een de aanbieding viel in

aarde. Ook de speel-
j J2e van de ploeg is een steen
ks aanstoots voor Verhagen.
0 *t is al weken belabberd. Niet
m aan te zien. Ik begrijp echt

' hoe wij aan 33 punten ko-
L,n en in dehalve finale van deer zijn geraakt."

ter ook geen potten breken. Het afen
toe aandoenlijk ogende geploeter
van de thuisclub leverde zegge en
schrijve één echte scoringskans op.
Taihuttu schoot een kwartier na rust
de bal vanaf zestien meter op de bin-
nenkant van de paal. Ver voor dat
moment had Ogechukwu al de enige
goal van het duel gescoord door een
hoekschop van Van der Luer in te
schieten. De nadrukkelijke aanwe-
zigheid van Arnold maakte het voor

Fortuna-keeper Hesp moeilijk, maar
toch mag het doelpunt de doelman
duidelijk aangerekend worden.

Niveau
Roda JC speelde, zonder de ook al
door een migraine-aanval gevelde
René Hofman, duidelijk onder het
van de laatste weken gebruikelijke
niveau. Alsof men de Sittardse colle-gae een regelrechte afgang wilde be-
sparen, wist met name Max Huiberts
de mooiste kansen te verspelen. Ge-
durende het hele duel werd duidelijk
dat het klasseverschil groot was in

het voordeel van Roda en dat d
ploeg de meeste moeite had het co
centratieverlies tot een minimum
beperken.

Dat het in de slotfase nog benauv
leek te worden voor de Kerkraden
ren mogen ze zichzelf aantrekke
tenslotte had men op dat moment;
lang op 2-0 of 3-0 moeten staan. D
het voor de ploeg van Kessler gei
resultaat opleverde is niet meer di
normaal; kleine kansjes verzilver»
blijkt voor de ploeg te moeilijk. B
vendien zou zon succesje bepaa
niet verdiend zijn geweest.

cieel liet weten) en De Jong zoveel
fysieke kracht in de aanval kwijtge-
raakt, dat een eventuele doelpunten-
maker eerder in de achterste dan de
voorste lijn gezocht moest worden.
Taihuttu, Sneekes en Anton Janssen
komen duidelijk tekort om reëel ge-
vaar te stichten voor het doel van
Roda JC-doelman Bolesta. Als er al
vage mogelijkheden werden afge-
dwongen, werd de actie gestart vanaf
het middenveld waar met name vrije
verdediger Huub Driessen veelvul-
dig het spel naar zich toe trok.
De ex-MW-er kon in zijn eentje ech-

Tot overmaat van ramp heeft de
ploeg met het verlies van Boogers
(reden: migraine, zoals de club offi-

TVM-renner vloert peloton in slotetappe Catalaanse Week

Ad Wijnands slim en snel
DOOR WIEL VERHEESEN

Onbegrip
jlega-verdediger Huub Dries-
q^i werd door een soort gelijk
tg eSrip geplaagd. „We moetenn degradatie spelen en heb-
Ij-, er de voetballers niet voor.
sterl nnie ontrjeert in fysiek

man- Geen lengte en geen
tg v- Het enige dat ons nu nog
djc,°en staat, is de achterste lijn
w toietselen en de nul koste
0p kost vasthouden en hopen
lween- counter. Anders weet ik
rjg. °°k niet. En dan maar hopen
oer We gevrijwaard blijven van
heef°0r»lijke fouten. Want dat
bror. °Ns tegen Roda JC opge-
ef en- Een persoonlijke fout en
W die ons al
fehw parten speelt. Zelfs in oe-hroWedstrijden tegen amateurs
ih_a s*Uceren wij maar mondjes-

MetJ\lülH een luide knal gooit Jan
de deur van het berghok

wl: Hler en daar nog wat ver-
assingen uitend. Fortuna-Roda
sch ls voorbij. In Sittard is deit,ïlk ln de benen geslagen en
j, kerkrade is de hoop op Euro-

voetbal toegenomen. Niets
g ?er en niets minder heeft het"' resultaat bewerkstelligd.

eredivisie
Fortuna - Roda JC , 0-1

PSV 28 20 7 1 47 63-22
Ajax 28 19 5 4 43 62-18
Feyenoord 27 17 7 3 4144-15
Groningen 27 13 8 634 39-27
RodaJC 29 12 9 833 37-32
Vitesse 28 12 8 832 40-28
RKC 27 9 11 729 46-38
FC Twente 27 11 6 10 28 47-44
Sparta 28 9 10 9 28 40-47
FC Utrecht 28 7 13 827 30-31
Willem II 27 10 6 11 26 37-33
MW 27 9 8 10 26 28-36
Volendam 29 9 7 13 25 30-41
SWDordr 28 8 4 16 20 35-56
DenHaag 29 5 8 16 18 27-55
Graafschap 28 5 7 16 17 25-49
Fortuna S 28 3 11 14 16 26-45
VW 27 2 6 19 10 25-64

Vandaag 19.30 uur:
De Graafschap - SVV Dordrecht'9o
MW - Willem II

Morgen 14.30:
PSV - Feyenoord (17 45 uur)
RKC - Volendam
FC Groningen - Vitesse
FC Utrecht - VVV
FC Twente - FC Den Haag
Sparta - Ajax

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
BW Den Bosch - Haarlem
Wageningen - FC Zwolle
NEC - Heracles
RBC - Heerenveen
Emmen - Veendam
Cambuur - Helmond Sport
VCV Zeeland - TOP
Telstar - Go Ahead Eagles

Morgen 14.30 uur:
Excelsior - Eindhoven
AZ- NAC

Cambuur L 32 20.7 547 58^3*-
Heerenveen 32 17 6 940 71-43
RBC 31 14 11 639 56-37
NAC 31 14 10 7 38 52-35
NEC 32 15 7 10 37 59-42
Den Bosch 32 14 9 937 46-37
GAEagles 32 15 6 1136 54-46
Haarlem 32 14 7 11 35 48 -52
Wageningen 31 12 10 934 33-28
Veendam 31 13 8 10 34 41-40
Heracles 32 12 10 10 34 52-45
Telstar 31 12 7 12 31 64-52
AZ 32 11 9 12 31 49-38
Eindhoven 32 10 10 12 30 38-40
Helmond Sp 32 10 9 13 29 42-57
Emmen 32 7 11 14 25 32-48
Excelsior 33 10 5 18 25 49-70
FC Zwolle 32 6 11 15 23 36-58
TOP 32 5 9 18 19 34-63
Zeeland 32 4 4 24 12 31-80
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

buitenland
DUITSLAND
MSV Dulsburg - Dynamo Dresden 3-0
Werder Bremen - Fortuna Düsseldort 2-1
Wattenscheid 09 -1 FC KölnM 1-2

Vandaag 15.30 uur:
Bayer Leverkusen - VIL Bochum
Karlsruher SC - Schalke 04
Bayern München - I.FC Nürnberg
Borussia Dortmund - Eintracht Frankturt
Vfß Stuttgart - Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach - 1 FC Kaïser-
slautern
Hansa Rostock - Stuttgarter Kickers

BELGIË
Racing Genk-FC Luik 0-0

Vandaag 20.00 uur:
SC Anderlecht - SV Waregem
Antwerp FC - Charleroi SC
AA Gent - KV Mechelen
Standard Luik - Cercle Brugge
Lierse SK - Germinal Ekeren

Morgen 15.00 uur:
KV Kortrijk - RWD Molenbeek
Club Brugge - SC Lokeren
Eendracht Aalst - SK Beveren

mvv- willem II
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Lammers

MW: (selectie): Agu. Unders, Thai, Benne;
ker, Reijners. Delahaye, übregts. Visser.
Hofman, Meijer, Lanckohr, Heffels, Dikstaaft
Bucan, Franssen, Verhoeven.
Willem II (selectie) Jansen. Waldorf, Dijkstra,
Hotstede, Latupeinssa, Mallien, Werdekker,
Feskens, van Gastel, van Geel, Overmars.
Laros, Stewart, Sylla, Vincent.

fc utrecht - vvv
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter van Dijk

FC Utrecht (selectie) van Ede. Achterberg?
Aipassa, de Koek. Liesdek, van der Mew(
Plugboer. Roest, Bijl, de Kruyff, van der Net,
Cooke, Lindenaar, Smolarek, Vierklau

VVV (opstelling): Roox, Janfada. Weerts, Pol-
man. Derix, Vanderbroeck. Driessen, Smits:
Babangida, Haan, Venetiaan

LLORET DE MAR/HEERLEN - In de slotetappe van de Ca-
talaanse Week heeft Ad Wijnands voor zichzelf en zijn sponsor
TVM een fraaie overwinning uit het vuur gesleept. De 33-jari-
ge Eijsdenaar versloeg in Lloret de Mar het compacte peloton
in de eindsprint. „Het ging eigenlijk vrij gemakkelijk", meldde
hij gisteravond vanuit hotel Alfa nabij het vliegveld van Bar-
celona. Vandaag is de terugreis. Morgen start Wijnands in deBrabantse Pijl op de wegen ten zuidwesten van Brussel. Zijn
eerstvolgende grote koers daarna wordt Gent-Wevelgem op
woensdag 8 april.

Ad Wijnands is bezig aan zijn der-
tiende seizoen als beroepsrenner,
maar zijn eerste onder de vlag van
TVM. In de aanloop naar het.weg-
seizoen nam hij deel aan de zes-
daagsen van Stuttgart en Antwer-
pen. Vervolgens was hij present in
de Ster van Bessèges en Ronde van
Valencia. Daarna kreeg hij af te re-
kenen met een blessure in de knie-
holte. '„Ik kon de Omloop Het Volk nog
uitrijden in dezelfde tijd als winnaar
Johan Capiot", zei hij. „In Kuurne-
Brussel-Kuurne, 's anderendaags,
ging het echter niet meer. Halfkoers
stapte ik af. Dat gebeurde op zon-
dag 1 maart. De blessure was zó erg,
dat ik van deelname aan Parijs-Nice
moest afzien. Pas na een week of
twee kon ik weer redelijk trainen.
Optimaal was niettemin anders,
maar gelukkig ging het steeds be-
ter, ofschoon ik in de eerste etappes
van de Catalaanse Week nog flink
moest afzien. Het doorzetten heeft
vruchten afgeworpen."

kaars onmiddellijke nabijheid ston-
den, maakte van de laatste etappe
een zenuwachtige bedoening", al-
dus Wijnands. „Het parcours was
redelijk pittig. Bovendien stond er
behoorlijk veel wind. De ene aanval
was nog niet afgeslagen, of weer
een andere kanshebber probeerde
een beslissing te forceren. Toch gin-
gen wij met een groep van zon
honderd man op de streep af."

„Bij het ingaan van de laatste bocht
reed ik in vierde positie", zei hij
over de ontknoping in Catalonië.
„Ik had het wiel gekozen van Sam-
mie Moreels. Eenmaal op het rechte
eind ging de Belg voluit door. Ik zat
als het ware in een fauteuil en flitste
op een gegeven moment langs hem.
Op het laatstkwam de Italiaan Bal-
dato nog fel opzetten, maar echt
bedreigen kon hij mij toch niet
meer. Moreels werd derde, Colotti
vierde en Alcala vijfde."

VCH naar
bekerfinale

HEERLEN - De volleybalsters van
VCH hebben de regiofinale van hel
toernooi om de NSW-beker bereikt.
Gisteravond klopte de Heerlense
equipe Switch'B7 uit Millingen aan
de Rijn met 3-0 (15-4; 15-6; 15-13).

" AUTOTELEFOON

" AUTO-ALARM

" CAR-RADIO

" CAR-WASH

" VEGE RUILMOTOREN

" ONDERHOUD

" REPARATIES

" APK-KEURINGEN

fe HALECO B.V.
Ljw' Daelderweg 27, Nuth\_f_W tel. 045-242192 (t.o. Makro)

Eindwinnaar Zulle, wiens moeder
uit het Brabantse Steenbergen af-
komstig is, hield de Spanjaard Gas-
ton, de MexicaanAlcala en de beide
Nederlanders Breukink en Bouw-
mans in deze volgorde achter zich.
Van onderling tijdsverschil was
geen sprake; de punten bepaalden
de rangschikking. Moreels (6de),
Roche (7de), Delgado (Bste) en Mil-
lar (9de) hadden slechts enkele se-
conden hoeven prijs te geven.

Zwitser
Het eindklassement in de Catalaan-
se Week, die overigens vijfkoersda-
gen duurde, werd gewonnen door
Alex Zulle, een Zwitser in Spaanse
wielerdienst. De algemene rang-
schikking interesseerde Ad Wij-
nands niet. Hij werd negenenzeven-
tigste op zes minuten. Belangrijker
was zijn werk voor de ploeg, met
name voor de beide kopmannen
Millar en Theunisse. Daarna kon hij
pas op persoonlijk succes azen,
zoals gisteren bleek.

AdWijnands weet niet alleen wat doorzetten is. Hij kan ook
nog sprinten als de beste, zoals gisteren op de Spaanse wegen
bleek. Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)

Klein Herenmode f|
ra Kleding voor de kleine, JJIkjjjjN normale, lange en brede man m

A o.a.:herenkostuums, kolberts mmi■■ E pantalons, jassen, jackets, blousons, WmkKMI overhemden, vesten, pullovers en ily

■ Heropening

wL_ Hoofdstraat 29 Kerkrade -A

Eindelijk winst
handbaheam

VdK RUCK " De Nederlandse
El e ers neDDen in Innsbruck

e£S*e overwinning tijdens het
%^hkwalificatietoernooi behaald.
WJe versloeg Polen met 25-23 en
\cj gde in groep 1 van de hoofd-e °P de voorlaatste en vijfde
Qg l^ met drie punten.
Hljj^ationale formatie vergaarde
fïèj )^aar evenveel punten als Is-

'^ aat met 20-15 verloor van Us-
?6 irnaar het betere doelsaldo van
Ngfj Sraëli's was doorslaggevend.
s'au nd sPeelt zondag in Bad Vö-

!»'Jk de negende plaats. Oosten-
'rsia witserland, Noorwegen entyjj: .^d zijn al geplaatst voor het A-n Zweden volgend jaar.

Meerssen-SVN
tóHSSEN - Volgende week
{jo of^dag om halfzeven staat in de
Si ?klasse van het amateurvoet-
\_g*L competitiewedstrijd Meers-
rotiï, . op net Pr°gramma- De
|fcgt °eting komt in de plaats van
fcrj^^kerduel Meerssen-Heerlen

'~!' m dat °P paaszaterdag 18 aprilPlaatsvindenr-
„Juist het feit, dat er in de top van
het klassement zoveel renners in el-

(ADVERTENTIE)

MORGEN ZONDAG 29 MAART
VAN 10.00-17.00 UUR

GRANDIOZE PARKETSHOW

Alleen verkrijgbaar bij Ger Bloemen Parket:
De schitterende 'SYLVA-FLOOR' van

Uil PERGO voor maar f 64,- per m 2
g GERBLOEMEN PARKET

Rukkenerweg 9, Landgraaf (Nieuwenhagen)
Tel. 045 - 326 326
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Smeets (De Ster)
drie maanden

naar Japan

Overigens zal Teeuwen, die bijna
tien seizoenen algemeen manager
van VVV is ook volgend seizoen de
technische zaken (contacten met
spelers en technische staf) blijven
behartigen. De 54-jarige Teeuwen
zal komende zondag om 12.00 uur
officieel worden gehuldigd als 'Ven-
lonaar van het jaar 1991. Deze ereti-
tel wordt jaarlijks verleend aan een
stadgenoot die zich op prominente
wijze voor Venlo verdienstelijk
heeft gemaakt.

" Roberto Lanckohr (links), twee weken geleden nog goed voor de winnende treffer tegen Feye-
noord, is vanavond tegen Willem II niet zeker van een basisplaats. Foto: gerard damoiseaux

De Maastrichtse coach, die van-
avond geen beroep kan doen op de
aan zijn knie geblesseerde Ivo Joor-
dens, verwacht veel van het treffen
tegen het team van collega en
vriend Jan Reker. „Ik denk dat de
toeschouwers vanavond een aan-
trekkelijke wedstrijd krijgen voor-
geschoteld. Gezien het feit dat we
■met 26 punten nogvrij laag staan, is
het belangrijk dat we nog een paar
plaatsen op de ranglijst stijgen," al-
dus Vergoossen.

VVV
Doelman JohnRoox wil WV na dit

seizoen verlaten. Hij heeft -evenals
zijn ploegmaat Juno Verberne- de
contract-aanbieding van VW van
de hand gewezen. „Voor beide spe-
lers zijn inmiddels ontslagvergun-
ningen aangevraagd. Daarna kun-
nen ze op de transferlij st worden
geplaatst," aldus manager Wiel
Teeuwen. „Roox is aan zijn negende
seizoen bij VW bezig, Verberne
komt vijf jaar uit voor de Venlose
club. Vier spelers te weten Polman,
Driessen, Rutten en Van Leenders
hebben doorlopende contracten. De
overige spelers krijgen dekomende
weken een nieuwe, lagere, contrac-
taanbieding," aldus Teeuwen.

STEIN - Henk Smeets, aanvoerder
van tweedeklasser De Ster uit
Stem, vliegt over drie maanden
naar Japan voor een voetbalstage.
Het verblijfvan hem in het land van
de rijzende zon duurt een kwartaal.
Gisteravond legde De Ster op een
3-2 overwinning beslag in een wed-
strijd tegen het Uefateam van Ja-
pan. De doelpunten van de thuis-
club werden gescoord door Ralf
Dreessen (2) en Henk Smeets.

Kraker tussen EHC en MeerssenRel rond
Ceulemans

GRUBBENVORST - Raymond
Ceulemans doet niet mee aan de
Europese titelstrijd driebanden,
die volgende maand wordt ge-
houden in Cairo (Egypte). De
Belgische bond heeft hem afge-
meld, waarmee een rel is gebo-
ren. De record-kampioen heeft
zijn conclusie getrokken uit de
onenigheid tussen de wereld-
bond UMB en de BWA, de prof-
sectie van driebanders.

HEERLEN - In de hoofdklas-
se C wordt morgen het wed-
strijdprogramma afgewerkt
dat oorspronkelijk gepland
was voor de laatste speeldag.
De topper bij uitstek is EHC-
Meerssen. Beide verenigingen
doen nog volop mee in de race
om het kampioenschap. „Zo-
wel Meerssen als wij kunnen
ons geen verlies permitteren,"
vindt EHC-trainer Piet Her-
mans.

Voor de uitwedstrijd tegen FC
Utrecht kan WV niet beschikken
over de geblesseerden Verbeek,
Rutten en Verberne. Braem en Van
der Kaay zijn geschorst. Het mee-
spelen van Maurice Rayer is hoogst
twijfelachtig. De trainerszoon liep
in het laatste competitieduel tegen
De Graafschap een lichte hersen-
schudding op. VW-trainer Rayer
kan wel beschikken over de Nige-
riaan Babangida, die zijn debuut
maakt voor VVV.

sport kort

" JUDO - Marjolein van Unen
heeft haar lidmaatschap van de
topsportcommissie van de Judo-
bond opgezegd. Zij nam het be-
sluit omdat de commissie niet
geïnformeerd noch om advies is
gevraagd tijdens de procedure
rond de aanstelling van interim-
bondscoach vrouwen Cor van
der Geest.

" BOKSEN - Orhan Delibas
heeft de finale van het Olym-
pisch kwalificatietoernooi bok-
sen in San Pellegrino Terme
bereikt. De Arnhemse zwaarwei-
tergewicht versloeg in de halve
eindstrijd de Engelsman Robin
Reid op punten. Delibas zege-
vierde met 5-1. Donderdag had
Delibas zich, door winst in de
kwartfinales, reeds verzekerd
van een startbewijs voor Barce-
lona.

tweede periodetitel in 3B te verove-
ren.
Vilt-Rapid is de topper in 4A. De
thuisclub wordt bij winst nummer
een op de ranglijst en zal de Maas-
trichtenaren dan ook ongetwijfeld
een warm onthaal bezorgen.
RKWM (naar Simpelveld) heeft in
4B de beste papieren om zich voor
de nacompetitie te plaatsen, het-
geen in 4D het geval is voor Heide-
bloem dat thuis aantreedt tegen
leider Coriovallum. In 4E tenslotte
wordt op het terrein van Linne een
beslissingswedstrijd gespeeld tus-
sen SVH'39^en Thorn met als inzet
detitel van de eerste periode.

vanchegedachten. „We hebben de
laatste twee confrontaties van EHC
verloren. Dat is Meerssen onwaar-
dig en moet worden rechtgezet. We
gaan voor de volle winst."

In de overige klassen wordt een
zeer uitgebreid inhaalprogramma
afgewerkt met duels uit zowel eer-
ste, tweede als derde periode. In 1F
strijdt Sittard thuis tegen Volhar-
ding voor klassebehoud en kan Ve-
ritas (uit naar Eijsden) de eerste
degradant worden. Waubach speelt
een belangrijke wedstrijd thuis te-
gen Blerick. Bij winst verovert de
formatie van trainer Wim Vrösch de
tweede periodetitel. Verspeelt Wau-
bach een of twee punten, dan gaat
RKONS met de eer strijken.

Breukink start in
Ronde van Spanje

" Mathieu Hermans,
voorlopig
uitgeschakeld.

Foto: REUTER

Over de te voeren taktiek heeft hij
een duidelijk beeld voor ogen. „We
zullen Meerssen van ons doel moe-
ten afhouden, want voorin lopen
gevaarlijke gasten. Het winnen van
de persoonlijke duels wordt vrese-
lijk belangrijk. Verlies je die tegen
een agressieve ploeg als Meerssen
te veel, dan graaf je je eigen graf.

Collega Piet van Dijk leeft met re-

Gustafson
als coach
BUTTE - De Noorse scha*
bond heeft Tomas GustaÊ
gevraagd op te treden als aS
sent-coach. De Zweedse sch*
ser, die vorige week met
wereldtitelstrijd in Calgary
scheid nam, heeft de aanbied
in beraad. Hans-Trygve Kristi
sen, de Noorse mannencoi
sinds 1986, zal waarschijnlijk
1994 aanblijven. In dat jaar*den deOlympische Winterspe
in eigen land (Lillehammer)
houden.

Van der Burg
onder het mes
HILVERSUM - Ben van d
Burg, vanavond in Margraten'
gast bij de plaatselijke sportv*
kiezingen, gaat onder het itfjj
Na onderzoek door orthopedis'
chirurg Hermans in het ziek*
huis van Hilversum, is vast <*
men te staan dat de schaafaan zijn rug geopereerd m'Jworden. Volgens Hermans is'
kans groot dat Van der B<*
door de operatie, die volgel1'
maand zal plaatsvinden, weef"
topniveau kan gaan schaatseï1-
Vonk en Spelbos
tegen ontslag
ENSCHEDE - Theo Vonk'
Ronald Spelbos, trainers van»
Twente, hebben een ventf^
schrift ingediend tegen de o"
slagaanvraag van het besti1)
van de Enschedese eredivi*!
club bij het gewestelijk arbei'
bureau. Het duo heeft dat 13^
doen door de adviserend jul^
van de Vereniging van Oe#i
meesters Nederland (WON).'
Twente diende half februari'
ontslagaanvraag in na kennis
hebben genomen van de v/&
van de trainers aan het eind v'
het seizoen naar een and^
werkgever uit te zien.

Zes duels voor
Van der Laan
ZEIST - De commissie van
roep van de KNVB heeft Haf-
van der Laan van FC Den H3a"
een schorsing van zes wedstff
den opgelegd. Dat is één \*%
strijd meer dan de straf, die \
tuchtcom missie op 16 maart W 1
uitgesproken. Peter Houtm^j
eveneens van FC Den Haag, K
zijn schorsing van vier wedstfj
den omgezet in twee duels
twee wedstrijden voorwaarde^:
met een proeftijd tot 1 janvlB!,
1993. Houtman heeft inmidd*''
één keer aan de kant gestaan-

Leunissen niet
naar Nuenen
NUENEN/BRUNSSUM
Brunssummer Ron Leunis*
(18), die uitkomt voor de Hoe»
broekse overgangsklasser Vie"
riam, blijft zijn club vooralsi*
trouw. De Limburgse badm1
tonkampioen gaat niet in op 'aanbieding van de Brabafl'
eredivisionist Nuenen om *eerste team in net komende *zoen te gaan versterken.

KVC Oranje
De inhaalwedstrijd in de vierde
klasse C tussen KVC Oranje en
Waubachse Boys gaat morgen niet
door wegens het overlijden van de
erevoorzitter van eerstgenoemde
club. De pntmoeting is uitgesteld
tot paaszaterdag 18 april.

In 3A wordt voor RKMVC (thuis te-
gen koploper Polaris) waarschijn-
lijk het pleit beslecht, terwijl Groe-
ne Ster (in en tegen Vaesrade) aan
een punt voldoende heeft om de

LLORET DE MAR - Erik Breu-
kink zal deelnemen aan de Ron-
devan Spanje. De Vuelta gaatop
27 april van start en eindigt op 17
mei.

" BASKENLAND - Gertjan
Theunisse zal niet deelnemen
aan de Ronde van Baskenland
(6-10 april). De TVM-ploeg werd
door de organisatie geweigerd
wegens te late inschrijving. Pa-
nasonic kwam niet tot een ak-
koord met de Baskische organi-
satoren en wijkt daarom uit naar
de open Ronde van de Vaucluse,
die vrijwel in dezelfde periode
wordt gehouden.

Van onze correspondent
EDDYBUDÉ

BOTBREUK HERMANS
Bij een valpartij in de vierde
etappe van de Catalaanse Week,
afgelopen donderdag, blijkt Mat-
hieu Hermans een scheurtje in
het bot van zijn onderarm te heb-
ben opgelopen. Hij is zeker drie
weken uitgeschakeld.

" ACHTERSTALLIG SALARIS- Mathieu Hermans heeft de
KNWU gevraagd te bemiddelen
in het conflict met zijn ex-werk-
gever Orbea. Hermans eist 50
miljoen peseta's (1 miljoen gul-
den) achterstallig salaris over
1988 en 1989 van zijn voormalige
sponsor. Dick Dekker en René
Beuker hebben nog geld tegoed
van Patemina. De sponsor heeft
zijnrenners uitbetaald met onge-
dekte cheques.

dwingen bij het Oostenrijkse
Varta. De Fransman Abadie (ex-
Toshiba) tekende bij de nieuwe
Franse equipe Chazal.

" E3-PRIJS OP TV - De Belgi-
sche televisie verzorgt vanmid-
dag (15.30-17.00 uur) een recht-
streeks verslag van de slotfase
van de E3-Prijs in Harelbeke.
Oud-renner Herman van Sprin-
gel is gastcommentator. Van de
Brabantse Pijl (morgen) wordt
door de Belgen alleen in Sport-
weekend (aanvang 19.45 uur op
TVI) een filmverslag uitgezon-
den.

" VAN RIJEN ONDER DAK -Brabander Corné van Rijen heeft
net als de Belg Wim van Eynde
nog een profcontract kunnen af-

Badmintonwereld
blij met Franssen

'Alle vertrouwen in hem als bondscoach' Martijn van Dooremalen ziet in
Huub Franssen zijn ideale opvolger.
„We hadden Franssen al langer in
beeld. In Limburg heeft hij veel
baanbrekend werk verricht. Kennis
van zaken en de enorme brok erva-
ring hebben de doorslag gegeven",
vertelt Van Dooremalen, dieeen be-
langrijk aandeel had in de benoe-
ming. Huub Franssen krijgt van het
Ministerie van Onderwijs vier jaar
buitengewoon verlof.

Insehrijvingen
voor OS te laat
BARCELONA - Niet min^dan 63 van het record-aantal v*
170 ingeschreven landen hebbf
verzuimd het Olympisch orga^
satiecomité (COOB) op tijd
informeren over het aantal def
nemers aan de komende Zofll^spelen in Barcelona. Afgelopf
woensdag had de lijst van sp^
ters en begeleiders officieel D
COOB binnen moeten zijn. ®.
der de nalatige landen bevind*
zich Duitsland en Groot-Britt*
nië.

De aanstelling van Huub Franssen
tot bondscoach betekent een verde-
re stap in de richting van de profes-
sionalisering van de badminton-
sport in Nederland. Van Doorema-
len: „Gebleken is dat een bonds-
coach in zijn eentje te veel werk
moet verrichten. Daarom wordt er
een technisch directeur naast ge-
plaatst. Na zeven jaar vindt ik het
welletjes. Ik denk dat Huub Frans-
sen voor een grote uitdaging staat.
Ik heb in hem alle vertrouwen".
Van Dooremalen dreigde enkele
maanden geleden nog met aftreden
als er niet meer geld beschikbaar
werd gesteld voor begeleiding van
de nationale topspelers. Aan die eis
kwam de NBB onlangs tegemoet.

ROERMOND - Het nieuws van de
benoeming van Roermondenaar
Huub Franssen tot Nederlands
bondscoach is in de badmintonwe-
reld ingeslagen als een bom. De
huidige oefenmeester van Boonen/
BC Roermond kwam tot overeen-1
stemming met de NBB en volgt per
1 augustus aanstaande de huidige
bondscoach Martijn van Doorema-
len op, die in de nieuwe constellatie
technisch directeur wordt. „Hier
heeft hij altijd van gedroomd. Deze
uitdaging heeft hij met beide han-

den aangegrepen", vertelt dochter
en Limburgs kampioene Silvia
Franssen.

De telefoon stond gisteren rood-
gloeiend bij de 39-jarige economie-
leraar. Huub Franssen gaf echter
niet thuis. Hij vierde vakantie in de
Eifel en was dus niet in de gelegen-
heid de vele felicitaties in ontvangst'
te nemen. Franssen, die met zijn
nieuwe baan volgens Van Doorema-
len tussen de 80 en 90 uur kwijt zal
zijn, stopt het komende seizoen met
zijn werkzaamheden bij overgangs-
klasser Boonen/BC en de provincia-
le bond, waar hij eveneens in func-
tie is als trainer.

pioenschap, stand na eerste dag: 1.
Brown 64, 2. Brooks, Love, Parry,
Blaekman, Humenik en Blake 67, 8. Fal-
do, Daly, Scott Simpson, Furtzer, Wat-
son en Langer 68.

TENNIS
San Antonio. Vrouwen, 425.000 gulden,
tweede ronde: Navratilova - Allen 6-1
6-1, Frazier - Rubin 7-5 3-6 6-1, Habsudo-
va - Bowes 6-4 6-3.

ko - Van der Wiel afg., Knoppert - Ci-
fuentes afg-, Van Mil - Klarenbeek
1/2-1/2, Bosboom - Brenninkmeijer 1-0,
Piket - Nijboer 1/2-1/2, Kuijf - Van der
Sterren 0-1. Stand: 1. Piket 6 1/2 punt,
2. Van der Wiel 6 + 1 afg., 3. Nijboer 5
1/2, 4. Sosonko 5 + 1 afg., 5. Cifuentes 4
1/2 + 1 afg., 6. Van der Sterren 4 1/2, 7.
Bosboom, Klarenbeek 4, 9. Brennink-
meijer, Van Mil 3 1/2, 11. Kunf 3, .12.
Knoppert 2 + 1 afg.
Aruba, Internationaal toernooi, stand
na achtste ronde: 1. Psakhis 7 punten,
2. Judit Polgar 6 1/2, 3. Zsuzsa Polgar,
Kindermann 5 1/2, 5. Gulko 4 1/2, 6. Sax
4, 7. Zsofia Polgar 3 1/2, 8. Zuniga 2 1/2,
9. Benko 1,10. Pliester 0.

KUNSTRIJDEN
Oakland. WK, mannen, stand na het
eerste onderdeel: 1.Petrenko 0,5, 2. Bar-
na 1,0, 3. Browning 1,5. Paarrijden,
eindstand: 1. Misjkoetjenok/Dmitrijev
1,5, 2. Kovarikova/Novotny 3,5, 3. Bras-
seur/Eisler 4,0.

WIELRENNEN
Catalaanse Week, Vijfde etappe Cala-
fall-Lloret de Mar: 1. Ad Wijnands 176
km in 4.33.24, 2. Baldato, 3. Moreels, 4.
Colotti, 5. Alcala, 6. Gutierrez, 7. Igle-
sias, 8. Gaston, 9. Mare Siemons, 10.
Capelle, 14. De Koning, 19. Theunisse,
20. Breukink, 30. Bouwmans, 33. Knu-
vers, 46. Lubberding, 57. Van Aert, 80.
Van der Pas, 83. Jan Siemons. Eind-
klassement: 1.Zulle 23.32.05, 2. Gaston,
3. Alcala, 4. Breukink, 5. Bouwmans, 6.
Moreels 0.05, 7. Roche , 8. Delgado 0.07,
9. Millar, 10. Pedrero 0.31, 36. De Ko-
ning 1.59, 47. Theunisse 2.45, 49. Van
Aert, 77. Knuvers 5.54, 78. Mare Sie-
mons 6.02, 79. Wijands, 112. Jan Sie-
mons 12.56, 135. Van der Pas 21.25, 145.
Lubberding 34.56.

BILJARTEN
Grubbenvorst, EK bandstoten. Eerste
ronde: Blondcel - Hom 2-0 (50-40 50-35),
Stenzel - Galla 2-0 (50-45 50-30), Claes-
sen - Baten 2-1 (24-50 50-42 50-14), Bon-
gers - Deraes 2-0 (50-2 50-4), Zenkner -
Wildförster 2-0 (50-35 50-33), TiUeman -
Van den Boogaard 2-1 (50-44 44-50
50-11), Grethen - Puigvert 2-0 (50-41
50-34), Caudron - Klijn 2-0 (50-17 50-29).
Indeling kwartfinales: Caudron - Tille-
man, Blondcel - Stenzel, Claessen -Bongers, Zenkner - Grethen.

SCHAATSEN
Butte, Wereldbeker finale, mannen. 500
meter: 1. Yasunori Miyabe 36,66 (baan-
record), 2. Jansen 37,19, 3. Yuki 37,24,
11. Besteman 38,10, 12. Van Velde 38,21.
5000 nv. 1. Ritsma 7.03,98, 2. Zandstra
7.04,51, 3. Bos 7.06,97, 4. Karlstad
7.08,03, 5. Sato 7.08,33, 10. Koss 7.10,52,
13. Veldkamp 7.16,8.
1000 meter: 1. Yasunori Miyabe 1.15,81,
2. Fujimoto 1.16,18, 3. Thometz 1.16,25,
9. Van Velde 1.17,34.Eindstand wereld-
beker: 1. Zjelezovski 100 punten, 2. Tos-
huyuki Kuroiwa 97, 3. Yasunori Miyabe
81, 4. Jansen 78, 5. Flaim 77, 6. Van Vel-
de 71, 7. Thometz 70, 8. Zinke 63, 9.
Adeberg 60, 10. Fujimoto 49, 11. Thi-
bault 48, 12. Besteman 42. Overige Ne-
derlanders: 19. Loef 22, 23. Zandstra 14.

GOLF
Hongkong, Kwalificatie Dunhill Cup,
stand na tweede ronde (beste twee per
ronde tellen): 1. Nieuw-Zeeland 278, 2..
Canada en Zuid-Afrika 283, 4. Filipijnen
en Thailand 287, 6. Duitsland, Italië,
Zuid-Korea en Wales 288, 25. Nederland
304 (Timmermans 76 75, Steenkamer 77
76, Swart 77 82).
Ponte Vedra Beach The Players kam

BRIDGE
Oostende, EK gemengde paren. Viertal-
len. Halve finales: Team Tammens -Team Lavazza 19-23, Team Carcy -Team Pilon 8-35. Derde plaats: Tam-
mens - Carcy 70-21. Finale: Pilon - La-
vazza 62-18. Eindstand: 1. Pilon, 2.
Lavazza, 3. Tammens, 4. Carcy, 10.
Team Bakker.

SCHAKEN
Eindhoven, NK, negende ronde: Soson

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - MW begint vanavond in de Geusselt, aan-
hang 19.30 uur, met het duel tegen Willem II aan een reeks van
drie achtereenvolgende thuiswedstrijden. Voor de Maastricht-
enaren uiteraard belangrijke duels met het oog op de aanslui-
ting bij de sub-top. Willem 11, dat evenals MW veel punten
buitenshuis bij elkaar sprokkelt en met een totaal van 26 pun-
ten met MW op een gedeelde elfde plaats staat, is in de ogen
van MW-trainer Sef Vergoossen geen gemakkelijke tegen-
stander. „Normaal gesproken krijg je met Willem II een aan-
trekkelijke tegenstander in de Geusselt. Zij voetballen anders
dan bijvoorbeeld Volendam, dat het spel aan de tegenstander
overlaat. Willem II daarentegen doet dat niet, want met spe-
lers als Vincent, Mallien, Werdekker, Meijs en Meeuwissen
hebben zij gewoon te veel kwaliteiten in de ploeg."

(ADVERTENTIE).

■ Nep»l tapijten, met originele
V^Sjö' randmotieven en Inpasteltinten, zijn

Ja^^y afgestemd op de huidigewoontrend;
jfösjjf kunnen zowel In een modern als klassiek

AMjtmf interieurworden toegepast.
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John Roox en Juno Verberne willen weg bij VVV
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Opmars MVV naar subtop HEERLEN/ZANDVOORT
Maar liefst vier Limburgse cou-
reurs starten morgen in vier ver-
schillende race-klassen op het
circuit van Zandvoort. Gentle-
man-coureur Michel Oprey uit
Ohé en Laak (52) start in de tour-
wagenklasse groep N tot 2.000cc
met zijn Alfa 75. Tevens wordt
bij historische races de Ferrari
250 SWB uit de zestiger jaren in-
gezet. Phil Bastiaans heeft een
overstap gedaan van de Renault
Clio-klasse naar de Citroen AX-
cup. De 21-jarige Maastricht-
enaar rijdt dit raceseizoen onder
de hoede van het Rijnhaave-
team. Nieuw in de racesport is
Jos Verstappen. De oud-karter is
ondergebracht bij derenstal van
Frits van Amersfoort. Verstap-
pen rijdt in de Opel Lotus, bij
een merkencup van één-zitters,
het Benelux-kampioenschap. De
vierde Limburger in Zandvoort
is Robert Valkenburg'uit Linne.
Ook Valkenburg is afkomstig uit
de kart-sport, hij moet nog even
wachten want de Clio's komen
pas met Pasen in aktie. Het race-
seizoen op Zandvoort start mor-
gen om 13.00 uur.

Limburgers
op Zandvoort

■ 'II- '"limburgs dagblad sport

sport in cijfers
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< Van onze correspondent
THEO KEYDENER

- De wegracecoureurs Harry HeutmekersMeen), Ben Matthey (Geleen) en Henk Twikler (Heer-
eij) houden dit jaar de Limburgse kleuren op de natio-

, en internationale circuits hoog. Assen, Francorc-
Hockenheim en Nürburgring zijn de pleister-kaatsen die in hun planning zijn opgenomen. De eenvanwege het geld iets meer kunnen dan de ander,

j^aar ze hebben alle drie dezelfde sportieve ambities.
rieerbiedig gezegd: de naamlozen in het grote interna-
onale race-peloton. De echte hobbyisten in een wereld

Je door de profs met het grote geld wordt geregeerd.,e zijn niet weg te denken in deze entourage. De min-,er snelle jongens die in de middenmoot de strijd raa-eft en er ongetwijfeld bijhoren.

DOOR ANDRÉ HOOGEBOOM

Ui t .^ _ Wegraces zijn big business. Deze ontwikkeling isj^tnieuw, maar sinds de komst van deLondonse zakenman
mie Ecclestone in een stroomversnelling gekomen. Het,

Sc?torsportpubliek zal bij de races om het wereldkampioen-
e vaP de gevolgen voelen. De toegangsprijzen voor de cir-
£. *ts zullen drastisch stijgen, misschien zelfs verdubbelen,
p organisatie van de TT van Assen probeert wanhopig de
st Js°pdrijving onder controle te houden en is daarom nog
j^: niet helemaal zeker van een nieuwe TT. 'Assen' is nog
Vo] gezwicnt voor de extreme eisen van 'Big Bernie', is nog
j?Bv,OP in onderhandeling, maar staat in wezen met de rug te-sen de muur.

dertien Grand Prix' om de wereld-
titel, waarvan er één (Hongarije)
nog uiterst onzeker is. Hij kan het
zich niet permitteren er nog een te
laten vallen. Dus kan 'Assen' hard
onderhandelen. „En dat doen we
ook", zegt Braakman. „Ecclestone
vroeg eerst 3 miljoen dollar. Daar
viel niet eens over te praten. Hij is
nu gezakt tot 1 miljoen, maar dat
is nog altijd veel te veel."
Ook Lé van Dam, manager van
zijspancoureur Egbert Streuer, is
niet blij met de intrede van Ecc-
lestone in de wegracerij. Hij denkt
dat de Brit bezig is het motor-
sportwereldje een verkeerd imago
aan te smeren. „Ecclestone maakt
de fout de motorsport te vergelij-
ken met de Formule 1. Een denk-
fout, want motorsport is veel meer

ties zitting hadden, opgericht. Bij
de eerste de beste onderhandeling
over televisierechten passeerde de
FIM iedereen en sloot eigenhan-
dig een - veel te laag - contract af
met de Spaanse publiciteitsfirma
Dorna.

Bovendien vonden de professio-
nele teams dat er veel te veel geld
naar de FIM vloeide. Het was de
azen als Schwantz, Rainey, Ro-
berts, en Huberts een doorn in het
oog dat de FIM het verdiende gelid
gebruikte om andere takken van
motorsport, zoals cross en moto-
bal, te steunen. Daarom is Eccles-
tone in die kringen met open
armen ontvangen. De Brit \
dubbelde het prijzengeld, bracht
het op een kleine miljoen dollar.'

Dat Ecclestone de motorsport eeh
beter imago zal geven is volgens
Huberts eerder een voor- dan een
nadeel. Het trekt rijke sponsors
aan. „Ik zal een voorbeeld noe-
men. Ik was in onderhandeling
met een mogelijke sponsor voor
mijn team. Dat ging om een be-
drag van vier miljoen gulden. Uit-
eindelijk knapte het af en kozen
ze voor een vignetje op de mouw
van Ayrton Senna. Zo groot is de
uitstraling van de Formule 1. AlsEcclestone dat ook kan bereiken
met de motorsport ben ik zijh
man. Het kan niet meer dat het
rennerskwartier een zootje ie,
waar overal was te drogen hangt.
In zon ambiance kunnen geen
contracten van miljoenen wordeji
afgesloten."

Al met al wordt de toeschouwer
niet beter van dit alles. Voor Ne-
derland is het te hopen dat Eccles-
tone over vijfjaar 'Assen' niet de
nek omdraait. Want Ecclestone is
in de eerste plaats zakenman, hij
heeft niets te maken met traditieè.
Zandvoort had ook een lange
race-traditie. Huberts: „Het is nu
een kwestie geworden van kei-
hard zaken doen. Daar heeft 'As-
sen' nooit aan mee hoeven doen.
Maar als de circuits de rijen slui-
ten, zal Ecclestone toch zn prijs
moeten aanpassen. Dat 'Assen' op
nu zn achterste benen gaat staan,
is te begrijpen. Jarenlang groei-
den de bomen tot in de hemel.
Dat is over. Misschien moeten de
toeschouwers wel meer gaanbeta-
len. Dacht je dat ze dan niet meer
komen? Natuurlijk wel.Als ze een
bepaalde motorfiets willen kopen
kijken ze tegenwoordig ook niet
op een duizendje meer of min-
der."

nfZ wSm %JZh£%rï?, anV°ri3 JaaT- °e Italiaa7\ Pierfrancesco Chili (9) wint derace voor zijn landgenoot Luca Cadalorapioblmen gehaakt pnjsopdri^m9 van Bernie Ecclestone is de Nederlandse Grand Prix in de
Foto: EPA

soepeler had opgesteld, meer naar
de rijders had geluisterd en min-
der op zijn strepen was gaan
staan, had het nooit zo ver hoeven
te komen. Natuurlijk was het be-
ter geweest als de bond en de rij-
ders het samen hadden kunnen
oplossen. Maar dat ging niet, van-
wege iemand als Zegwaard. Die
blokkeerde alles. En Jos Vaessen
(president van de FIM, red.) liet
het maar toe. Als hij daadkracht
had gehad en de rijders op zijn
hand had willen krijgen, had hij
Zegwaard aan de kant moeten
schuiven."

Niet iedereen is ontevreden over
de komst van Ecclestone. Rijders
en teams zijn blij dat ze eindelijk
van die vermalijde sportbond af
zijn. Zij ruiken nu ook het grote
geld. Bovendien vonden zij de
FIM, bestuurd door twee Neder-
landers, een blok aan het been.
Vooral Jo Zegwaard, voorzitter
van de wegracecommissie, was
een doorn in het oog van de top-
pers. Jan Huberts, teammanager
van het enige Nederlandse team
(DC Sports) dat in de solo-klassen
uitkomt, kan het bloed van Zeg-
waard wel drinken.

Frankrijk, Zwitserland en Neder-
land al toegezegd zaterdagmiddag
de wedstrijd live te brengen. Dan
zal er minder publiek zijn, maar
dat is niet rampzalig. De sport
leeft bij de gratie van de sponsors
en dus de televisie."

voor de gewone man. Als die bij
de ingang van het circuit ziet dat
de prijzen zijn verdubbeld, keert
hij om en gaat thuis voor de buis
liggen. Kijk naar Francorchamps.
Ecclestone had in België de orga-
nisatie overgenomen en verdub-
belde twee keer achter elkaar de
prijzen. Bij de laatste GP van Bel-
gië was het aantal toeschouwers
zo diep gedaald dat de FIM be-
sloot België van de agenda af te
voeren."
De zijspanklasse staat sinds de
komst van Ecclestone eveneens
onder druk. Op eigen verzoek
hebben de driewielers hun wed-
strijd naar zaterdag verplaatst. In
Assen, waar traditioneel op zater-
dag wordt geraced, blijft alles het-
zelfde, dat wil zeggen: zaterdag-
middag. „Wij hebben zelf ver-
zocht om verplaatsing naar de
zaterdag. Daarmee wordt de tele-
visiezendtijdverviervoudigd. Nor-
maal waren onze wedstrijden
zondag rond vijf uur. Technisch
was het toen vaak onmogelijk de
race door te stralen naar andere
stations. Nu hebben Engeland,

„Dat Ecclestone de kans heeft ge-
had toe te slaan, is voor een groot
gedeelte te wijten aan één per-
soon: Jo Zegwaard. Een onmoge-
lijke bobo, waarmee niet te onder-
handelen valt. Als de FIM zich

Dat is vorig jaar augustus uitein-
delijk gebeurd. Toen werd Zeg-
waard uit zijn functies ontheven.
Tot opluchting van het rennersk-
wartier. Maar het kwaad was al
geschied. De breuk tussen de
bond en de rijders kwam ander-
half jaar geleden. Op aandrang
van de rijders werd de ROPA, een
overkoepelende organisatie waar-
in FIM, IRTA en de GP-organisa-

Opluchting

Rugtegen muur
k omn hoeft zich om de nabije toe-kom^ "de nog te sluiten overeen-
Jaar met Ecclestone is voor vijf
örjt "

t
geen zorgen te maken. De
p 1

óok met de rug tegen deur- Er zijn dit seizoen 'slechts'

# Bernie
Ecclestone
heeft het
pakket
wegraces
gekocht van
de IRTA en
daarmee de
internatio-
nale
motorsport-
bond
buitenspel
gezet.

Archieffoto
Limburgs
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han); . van Assen is volledig af-t>ri;r-ellJk van de jaarlijkse Grote
lijke nvesteringen in noodzake-
af„ , Moderniseringen hebben de
ko St r? en tien ->aar 20 milJoen ge-
res. Dat is niet alleen betaald uitHi^es- Het TT Bureau heeft le-
'ijkBen moeten afsluiten, die jaar-
W *Ware rentelasten geven. Devoó; uvan Ecclestone heeft nu
bw. yna on°verkomelijke pro-ven gezorgd. Ecclestone, die.eigenaar is van het Formule
c urcus, heeft het pakket wegra-

gekocht van de IRTA, de rij-rsorganisatie, en de internatio-
Ce motorsportbond (FIM) bui-
hij Spel gezet. Dat pakket biedtêj: nu aan aan de nationale cir-
"*«" Voor veel geld.

A

J>rfy ubiJ voorbeeld kan de Grand
V0* *°Pen voor 1 miljoen dollar.
Iriif ccn>toen de FIM n°g de be"
kai?Y oering rond het wereld-
kostt enschaP in handen had,Wn en Grand Prix 600.000 gul-
drie' j~e Grote Prijs is voor Assen
is hi .eer zo duur geworden. Het
stui, verwonderlijk dat het be-
k "r Van het TT-Bureau bezorgd

de toekomst. „Het spook-
W* Van Zandvoort hangt ooki'ea.if'l,Assen", weet chef de bu-
gatl Egbert Braakman. „De toe-
ten grijzen zullen omhoog moe-
de g °k wij moeten verder. Want
het T>?nd Prix is de kurk waarop
geen Bureau drijft. We hebben
V 9jt andere bron van inkomsten.
°irr., -5 "^ weg, dan is er ook geen

meer."

reurs, die het niet kunnen laten
om met grote snelheid door een
sportieve middag te racen.

rj
Gpfn Vet-P°t voor genoemd trio.
Prr vorsteliJke startgelden. Het
bv u ngeld is navenant. Hun hob-y kost hen handenvol. Geld, dat

*■' voor het oprapen ligt. Het
j 'to is dan ook niet veel meer

dat ik rij. Grote plannen
,j. dromen werden dikwijls eenjj^Pie. Daar geloven ze niet meer
Vq Desondanks staan ze klaar
j°r de start van het nieuwe we-aceseizoen. Ze trappelen zelfs
gaa onSeduld om van start ten-De winterslaap is voorbij.

Matthey (250cc klasse) en Twikler
(superbike) gaan vandaag al van
start op Assen. Daar zijn voor hen
de eerste kampioenspunten te
verdienen. De voorjaarstrainingen
op het Drentse circuit hebben ze
inmiddels achter de rug. De moto-
ren zijn volop getest en bijgesteld.
Alleen Henk Twikler was aan de
vooravond van zijn eerste race
nog niet helemaal tevreden. „Ik
heb nog wat problemen met de af-
stelling van de carburator. Het
weer werkt ook niet mee om de
juisteafstelling te vinden. Voor de
rest is alles in orde. Aan deze mo-
tor kan reglementair niet veel ver-
anderd worden. Een beetje modi-
ficeren mag, maar voor de rest
niets. Toch heb ik veel zelfver-
trouwen. Tijdens alle races die
meetellen voor de nationale titel
ga ik van start. Ik hoop dit jaar
hoog tekunnen scoren." Het afge-
lopen jaar was ronduit slecht. In
één race kwam hij aan de finish
(Hengelo), bij de overige bleef hij
onderweg steken of ging onderuit.

Samen met zijn vaste helpers:
echtgenote Carla en monteur Pit
van der Berk, heeft hij maanden-
lang aan de Yamaha OW 01 ge-
sleuteld om die in een optimale
conditie te krijgen. „Dankzij de

Gouden tijden
JJ zijn de restanten van de Lim-
Ui"fe weëracers uit de 'gouden'

mburgse motorsporttijden, al!^er dan een decennium geleden.
|i t duo Twikler en Heutmekers
Cft°ort tot de laatste van deLim-L^gse race-Mohikanen van deh^erlandse Motorsport Bond.n organisatie, die in rook op-IJSna de fusie met de 'Konink-■**. de KNMV. Toen de NMB
oherf> werd ook de motorsport in
jvs gewest ten grave gedragen.. r ouwtijd duurt nog voort, want. n evenement van betekenis is erLimburg niet meer. De MECC-

s ?ss in Maastricht buiten be-bouwing gelaten. Ben Matthey
in dieperiode als boch-

bij de NMB, alvo-h*! s hij zelf op een racer stapte.
le 'bejaarde' Limburgse cou-

hulp van Rob van El kon ik deze
machine aanschaffen. Zoals hij er
nu bij staat kost de hele handel
toch dik over de dertigduizend
gulden. Dat is geen kattedrek en
het kost ook nog eens een slordige
tien mille om het seizoen rond te
komen. Dat geld heel is moeilijk
bijelkaar te sprokkelen." Henk
Twikler zal het, zoals gewoonlijk

twee jaar oud was. Dat kon nooit
goed gaan. In de tweede helft ging
het gelukkig iets beter. Toen heb
ik nog enkele leuke ereplaatsen
bijelkaar gereden. Maar door te-
genslagen verloor ik posities in
het NK-klassement. Dat werkte
door naar dit seizoen. Hierdoor
mag ik pas in de tweede helft van
dit jaar starten in de EK races."

Postema Assen heeft kunnen ko-
pen en de hulp van zijn monteurs
Alex Andriessen en Harm Bruin-
Slot. „Hopelijk blijf ik dit jaar
eens van pech verschoond. Het af-
gelopen jaar had ik, vooral in de
beginfase, veel tegenslag. De mo-
tor was duidelijk aan vervanginbg
toe, maar het geld ontbrak. Ik
reed toen met materiaal dat al

De Gelener Ben Matthey blaakt
dit seizoen van optimisme. Hij
koestert zijn splinternieuwe RED-
Yamaha 250 TZ92, die hij dankzij

Optimisme

in de motorsport, moeten hebben
van zijn kennissen, kleine spon-
sors en familieleden die hem de
helpende hand toesteken.

Spookbeeld 'Zandvoort' hangt boven TT
'Assen' onder druk door komst formule 1-baas Ecclestone in motorsport

Ben Matthey is op Assen een
graag geziene gast. Hij is daar hof-
leverancier van Limburgse
vlaaien.
De nestor in de Limburger motor-
racewereld is de 42-jarige Harry
Heutmekers. Op deze leeftijd heb-
ben veel van zijn collega's hun
raceoverall al in de mottenzak ge-
stopt. De Gelener begint zijn vijf-
entwintigste raceseizoen bijna als
full-prof. In de herfst van zijn mo-
torsportcarrière beschikt hij over
het grote geld. De Duitse graaf
Chris von Benningsen-Mackie-
wicz stopte voor drie jaren een
miljoen Duitse Marken in een ra-
ceteam.

Een team dat louter uit talentvolle
Tsjechen bestaat, van wie hij ma-
nager is. Heutmekers start in de
categorie superbike. In deze klas-
se werd hij afgelopen jaar interna-
tionaal kampioen in Tsjechoslo-
wakije. Tevens werd hij motor-
sportman van het jaar in dat land.
Een controverse tussen hem en de
KNMV is de oorzaak dat hij maar
zelden in Nederland zal rijden. De
nationale bond weigerde hem een
internationale licentie af te geven.
Hij was vanaf 1981 in het bezit van
een Duitse licentie die later ruilde
voor een Tsjechische.

Een van zijn voormalige Duitse
sponsoren Peter Fischer belde
hem met het verzoek om samen
een raceteam op poten te zetten.
Een bedrijf Duits gespecialiseei^l
in Bakkerij en silosystementech-
nologie zorgde voor het geld. Qvfcr
zijn raceplannen vertelde hij: „Ik
rijd dit jaar alleen in Assen voer
het Europese kampioenschap mfct
mijn Suzuki GSX 750 WR, verder
kom ik in Nederland niet aan 4e
start. Ik ben veel samen met Theo
Laumen en ook veel onderwég
met het team dat deelneemt a4nalle GP's en de EK wedstrijden,
die ik allemaal zal rijden. De jon-
gens gaan van start in internatio-
nale wedstrijden in ons land, dieuitnodigingen zijn al binnen. Voormij zal dit wel het laatste jaar zijn
als coureur. Ik blijf wel manager
van het team."
Heutmekers kan in feite nog drje
jaren doorgaan. De FIM-regte-
menten zeggen dat hij op zrjn vijf-
enveertigste moet stoppen.

" Drie Limburgse coureurs die (opnieuw) een
woordje willen meespreken in het koor van
het motorgeweld. Van links naar rechts Ben
Matthey, Henk Twikler en Harry
Heutmekers.Limburgs laatste hoop

Motorcoureurs Harry Heutmekers, Ben Matthey en Henk Twikler
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■HHJHH Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan,
Wjjjk zijn onze spaaraanbiedingen met vaste rente precies —-—-—" \

P wat u zoekt. "~B%"pêf laar "—

■ Want met de spaarprogramma's met vaste rente van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel
■j&g&tifè, % bijzonder attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaar voor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder

t' jjf-^^^^r $k koersrisico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn...

Bk *^gjjBfes^' Bft ■ Kom eens langs.

«r*^ "W**" ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. M I
spi^ai,,!,,, i..iiji iijii i,iii u^l^^wmJipii Deutsche Bank LÜ

WIJ zijn heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden:
rrrL^^asM*»^ ..">» '\ '->■ Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal:

Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12,Tel. 09-49-2403/4061-63 -
Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath,Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067 -
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -Oppenhoftallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schöntorst, Trierer Str. 323-329, Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091 -
Tel. 09-49-241/520021 - Techn. Hr .ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058

m ** m Jm mr—"———■————^"

tt^HDHu*M*a9 __wê/^_s__^il^_k_^_V^§

f\ C v 4ft> Vr II | Rijkweg Zuid 119
ift"^J f=T~J " 11 6161 BJ Geleen

i-g»#s^^J^ftSß^ur>^iüaiiSlllii3iiißi" Tel.: 046-744888TfT«^rrT*n¥l"" Fax: 046-748298

Crutzen Auto's

Nissan Primera vanafJ oZ«4!l«) 9a

Nu enkele voorraadauto's met actiekorting
Jo Crutzen Auto's BV liffialJlUkfIJIStationsstraat 115, 6191 JC Beek ] ~"

Tel. 046-371727 «*«
■ ■ ■■ I .1.1! ■!■■

VERZEKERINGEN
■

I
HET PRIVÉPAKKET: . n . ....
I IMIFk- nP7FT omgeving. Deze is persoonlijk en
uiNitN yjrixx direkt aanspreekbaar en zorgt bij scha-
\feel mensen brengen hun verzeke- de voor een snelle, soepele afwikke-
ringen het liefst onder op één ver- ling.. trouwd adres. Dat is gemakkelijker en "De dekkingen zijn kompleter dan
het geeft een veiliger gevoel. De LLTB gebruikelijk en sluiten naadloos op
speelt hier perfekt op in met het elkaar aan.
PRIVÉPAKKET. Hierin zijn de drie " De premies zijn laag door de
meest voorkomende polissen gekom- pakketformule,
bineerd tot één pakket: aansprakelijk- "Je krijgt bovenop nog 10% korting
heid, inboedel (en woonhuis indien je voor je autoverzekering als je de drie
eigenaar bent) en je auto. hoger genoemde verzekeringen bij
Dit zijn de voordelen van het PRIVÉ- Interpolis onderbrengt.
PAKKET : Zo verzekert het LLTB-PRIVÉPAKKET je
"Je sluit alle polissen af bij één en van minder rompslomp voor een
dezelfde vertrouwde adviseur in je lagere premie.

JSJiJ
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAMD VAN BIJ ONS

Ijzerwaren en gereedschap

hang- en sluitwerk
tuinartikelen
...de'lfammrm^jakharukl

in uwregio!

i

€^^ft STREEKGEWEST
ti^^i OostelijkZuidLimburg

BEKENDMAKING
De voorzitter van het Streekgewest OZL maakt
bekend, dat op maandag 30 maart 1992 een
vergadering van de gewestraad van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg wordt
gehouden om 19.00 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis te Heerlen.

De voorzitter voornoemd,
P.H. van Zeil

Nissan Vanette v.a. ’ 18.092.- ex BTW Nissan Cabstar v.a. ’ 21.738,-ex BTW

c^a |^ | '_] ||
SCHOENMAKERS

Uw bedrijfswagendealer
Geerweg 14, Sittard 046-512814'

i DRI ESSEN DR'ESSEW CQa_oce^SjüOMs

\—^^^ZX
MAZDA DRIESSEN AKTIE

Laatste dag!
Perfectie occasions met:

ZEKERHEID - Mazda Bovag Kroon garantie*
VOORDEEL - Minimaal ’ 200G> voor uw inruilauto**

(' bovenf 7500,- / " minimaal 3 maanden op naam)

AUTOBEDRIJF DRIESSEN,
Maastrichterlaan 22-26, BEEK,

046-371920

WmMMMLt_H!tiïipi GROOTHANDELSwCZaW**^ PRIJZEN _
l^ll IGROTE1 GR0TE FABRIEKSPARTIJ
\Ë mê—- TEKENTAFELS

jß| CMch«.roor*Op«.'«
i NU QQC _*

m m%V —*MËAWHÊÊtto&&^^^~x*. ii mmm——Jt¥mMam—ml*m*^^^^mr\

Ikantoorkasten "~JÏIirA~«-ii■ Bruin/beige of geheel griis TcKcNINuIVAbI f*
I met4 verstelbare legborden Stalen ladenkast 6 laden met slot■ 2-deurs. afsluitbaar AO-tormaat Al-formaat■ 180x83x40cm 140x95x575 cm 113x83x58cmI - - 250,- p.St. 695,- 675,-*
Mi, , . — Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen,Kasten enz

l€ SI Kantoormeubelen
|\CI Van Dooren bv vasfij
I Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard.

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

Donderdag koopavond tot 20.00 uur

I 2000 m2SHOWROOM

Ondanks de belastingver-
_____m__m handschoenenkastje " Va*

hoging kunt u bij ons een _^__M-\\w\^^k^mm Cr JLm^L_J binnenuit te openen koffe*'

Escort 1.6 CLX kopen voor ■ V _f_fT_^3l M-f _W _\T ruimte " Verlengde middeP'

" een ouderwetse prijs. Tel £*^^ 'W kf^A^%A^% console «Wis/was op devan 131.560.--uit uw winst: " Verstelbare B^>iiiiii«HMiH»HHaßHßmijii^B_Bii^Bßiii^È_ii^H /^ -achterruit. " Sigarette-aafl'

TrnnufOQ QQfl - *hoofdsteunen " Toerenteller "W ■#■ #M # A - _ #*|fL #fL W\_Wm M Steker # Van bmnenuit ver'

" 1,6 liter 90pk motor met stelbare spiegels " Getifl 1

flttÉÉj|i|tt£S SsHsPmSÜ -A'RIH Bll^S^BMikiir^^aP^i^B^W

"Exclusiefkostenrijklaar maken

—^ _^ " Beek, Weth. Sangersstr. 7, (bij Makado)
V-y^l /kvO' »V" r' V^:—=^r TeL046_375353'Faxo46-377547

A I l IX 1 1 ITO I I I VÊÊ&fl*^ " Kerkrade-West, Hamstraat 70,
VAL^L_A_A jI I I l^^jjlil^^ TeL 045-423030, Fax 045-416868. Maastricht, Korvetweg 20-22, (Charles Feijts)

Tel. 043-632555, Fax 043-633321 .



gende wedstrijd, in Spanje, ging
ik zwaar onderuit, brak ik zowat
alles wat ik maar kon breken."

achter te zetten toen vorig jaar dg
sponsors weghepen en Wttcrj
(Zeelenberg) naar Lucky Strike
vertrok. Maar ik kon het niet ove»
m'n hart verkrijgen Hans Spaan-
die uiteindelijk aan de basis heefl
gestaan van de opleving van de
Nederlandse motorsport, te laten
vallen."

Valreep
Op de valreep-is het nog goed ge-
komen. Terwijl Spaan aan het
trainen was in Barcelona, meldde
zich een nieuwe sponsor en stond
de zaak financieel op de rajJ>

„Het is een gekkenhuis geweest
de afgelopen weken", zegt Spaar.
„We zijn met een noodgang terir^
gekomen uit Spanje om het nodi
ge promotiewerk te verrichten, de
trucs te schilderen, en de fin.
le zaken rond te maken. Het i2al
met al een pak van m'n hartige
hadden evengoed kunnen urtffc-men in het wereldkampüSi-
schap, maar op een minimujHi-
veau."

Niet alleen de financiën zitten nu
goed. Spaan heeft ook een nieuw-
stel sleutelaars. „Ik had de eis ge-
steld dat ik een monteur wilde 'die
ook zelf heeft gereden. Ik heb-ge-
zien hoe dat ging met Wilco zijn
monteur, Mar Schouten. Dat
werkt perfect. Zon monteur voelt
meteen aan wat de rijder bedoelt.

Dus sleutelen hoef ik niet meer
dit jaar. Voor mij is dateen onge-
kende luxe, maar ik denk dat'tietsnel zal wennen. Dat is meestal-zo
met luxe."

De Aprilia is, volgens Spaan, een
stuk stabieler dan de Honda van
vorig jaar. „Echt veel verschil is'er
niet, alleen in detail. Hetrijwielge-
deelte is veel beter. Hij stuurt als
een mes. Op slechte, hobbelige en
bochtige circuits is' dat zeker in
mijn voordeel. Motorisch gezien
ontloopt de Aprilia de Honda niet
veel. Alleen zijn de lagere versnel-
lingen ietsje minder."

Hij heeft nog nooit zoveel getest
als dit jaar. Hij staat te trappelen
om aan het nieuwe seizoen te be-
ginnen. „Ik wil de competitie aan.
Het is tijd voor het echte werk."

Met '125-cc-fiets' op jacht naar sportiefeerherstel

Hans Spaan weer 'nieuw'
DOORANDRÉ HOOGEBOOM

t^SWIJK - Een nieuwe mo-
> een nieuwe sponsor, een

Hj Uwe monteur en een
°G *^W nummer - veertien -
Het» kuip van ziJn '125-cc
hetS - Voor Hans Spaan kan
tye,..^otorsportseizoen nau-
rje *Jks met een schonere lei
33«?lrinen. Het enige dat de
re jrarige Castricumse cou-
Set/"rïlet z^c^ mee moet tor_
lje . ls de loodzware last van
Sej teleurstellende vorige
VeJ?oen. Maar daarwil hij lie-jj niet aan^ terugdenken.
Hak yizier staat gericht op de
j oye toekomst. Op SuzukaJJPan, waar het Grand Prix-rcvs 0p 29 maart zn pre-ni«re beleeft.

Afzien
Dat is verleden tijd, zoals ook vo-
rig jaar verleden tijd is. Spaan
heeft het afgelopen seizoen met
het idee rondgelopen het bijltje er
bij neer te gooien. „Het ging hele-
maal niet meer. De sfeer was klo-
te, winnen was onmogelijk. M'n
monteurs geloofden er niet meer
in en liepen vreselijk te balen.
Kortom; het was afzien. Dan ben
je zeven maanden van huis. En
waarvoor? Voor een zeventiende
plaats? Daar doe ik het niet voor.

Daar heb ik het nooit voor ge-
daan. Ik was nog de fanatiekste
van het team. Als we om twee uur
moesten vertrekken stond ik
klaar, maar de monteurs kwamen
om half drie. Moesten ze nog dou-
chen, hadden geen schoon over-
hemd, al die onzin meer. Zo diep
was de motivatie gedaald. Het sei-
zoen werd een verplicht nummer.
Als het perspectief niet was verbe-
terd, was ik er zeker mee gestopt."

(w Huberts, de manager van hetSports Racing team, waarin
t>g,st Spaan ook Arie Molenaar en

Clc Van den GoorDergh zitten,
ii6t vertrouwen in zijn pupil. Hij~ cm weer voorin meestrijden.
prat

er vorig jaarwil ik niet meer
0U

len", zegt Huberts. „Hans staat
l]Jj<?cherper dan ooit. Op de
"U^p -trainingen (de officiële trai-

die ieder jaar in Spanje
iede n gehouden, red.) deed hij
$ei 2 êen versteld staan. Na vorig
dat jp" deed het verhaal de ronde

passe zou ziJn- Niets is
Ho» r waar. Daarom heb ik me
Wichf.en aar aan dit team ver"

°m aan iedereen te tonen»Paan nog met de besten mee-

lij °ofdrolspeler zelf is aanzien-
eftVoorzichtiger. De ervaring; VrQe hem geleerd zeker niet te

e>"in te Juicnen- In dat verband
Se t

nert hij aan zijn glorieuzeze-
cUit cc Jaar geleden op het cir-

-311 Suzuka in Japan. „Er
6611 waarzegger, een hele

JaParmer, die nogal wat
Wen schijnt te hebben daar,
Veiri£ toe' Die voorspelde dat ik
liep dkampioen zou worden. We
°verT- daarn- ook al door die
<ie Wn?1"I^' zo met ons hoofd in
Uit h°t dat we even de realiteit°et oog verloren. De eerstvol-

Het perspectief diende zich aan
uit Italië. Jan Witteveen, de Ne-
derlandse manager van Aprilia,
bood Spaan een fabrieksmachine
aan. Hij hoefde er niet lang over
na te denken. De Castricummer
zag het niet meer zitten bij Honda,
waarmee hij een haat/liefde relatie
onderhield. „De communicatie
met Japan was hopeloos. Als je
nieuwe onderdelen wilde hebben,
werden ze wel toegezegd, maar ze
kwamen niet. De machine deugde
vorig jaar van geen kant. Niet dat
het allemaal daar aan heeft gele-
gen, maar winnen op die Honda
was onmogelijk."

Het dramatische seizoen leverde
hem in de eindrangschikking een
veertiende plaats op. Ver beneden

zijn stand. Immers; de jaren daar-
voor was hij derde en twee keer
tweede gevyorden. „Een rijder die

negen Grand Prix' heeft gewon-
nen en zo goed kan sturen, kan
niet zo diep vallen", zegt Jan Hu-

berts. „Dat is ook de reden dat il
hem wil blijven steunen. Aanvan
keiijk was ik van plan er een pun

groteprijzen wegraces
Meetellend voor WK
29 maart: Japan, Suzuka12 april: Australië, Eastern Creek
19 april: Maleisië, Shah Alam
10 mei: Spanje, Jerez24 mei: Italië, Mugello
31 mei: Europa, Catalunya
14 juni: Duitsland, Hockenheim27 juni: Nederland, Assen
l2juli: Hongarije,Hungaroring
19juli: Frankrijk
2 augustus: Engeland, Donington Park
23 augustus: Brazilië, Interlagos

ek races

|1 april: Noord-lerland, Kirkistown
10 mei: Duitsland, Hockenheim

mei: België, Francorchamps
31 mei: Oostenrijk, Salzburgring23 juni: Nederland, Assen
° augustus: Tsjechoslowakij e, Most
° september: Duitsland, Hockenheim
27 september: Engeland, Donington Park
4 oktober: Italië, Monza

wkendurance
25-26 april: 24 Uur Le Mans
19 juli: Maleisi,' 8 Uur Johors
15-16 augustus: 24 Uur Francorchamps
19-20 september: 24 Uur Paul Ricard

knmv wegraces

Meetellend voor NK
29 maart: Assen, inclusief superbike
12 april: Assen, inclusief superbike
20 april: Hengelo
3 mei: Assen17 mei: Zolder, alle klassen
{-8 juni: Almere, SAM
12 juli: Tolbert26 juli: Zolder, inclusief superbike2 augustus: Assen, inclusief superbike

internationale wegraces
20 april: Hengelo
3 mei: Assen
23-27 juni: Assen, raceweek«6 juli: Zolder
2 augustus: Assen

groteprijzen motorcross

Meetellend voor WK
| 125 cc

~9 maart: Spanjei 5 april: Portugal
! 12 april: Italië: 26 april: Mexico

3 mei: België
I 10 mei: Zweden
f 24 mei: Hongarije

14 juni: Tsjechoslowakije
*2juli: Polen26 juli: 'Guatemala2 augustus: Brazilië
23 augustus: Japan

250 cc
april: Nederland, Valkenswaard

12 april: Zwitserland26 april: Oostenrijk
Italië14 juni: Duitsland

" Kevin Schwantz

21 juni: Engeland
27 juni: lerland
12 juli: Venezuela
19 juli: Amerika
2 augustus: Zweden
9 augustus: Finland
23 augustus: Japan

500 cc
5 april: Amerika3 mei: Tsjechoslowakije
10 mei: Oostenrijk
24 mei: Finland
14 juni: San Marino21 juni: Duitsland
5 juli: Engeland
12 juli: Frankrijk
19 juli: Nederland, Lichtenvoorde2 augustus: België
9 augustus: Luxemburg
23 augustus: Zwitserland
Zijspannen

5 april: Joegoslavië
3 mei: Nederland, Markelo
10 tnei: België
24 mei: Frankrijk
12 juli: Duitsland
26 juli: Portugal
16 augustus: Rusland
30 augustus: Zwitserland
6 september: Engeland
13 september: Duitsland
27 september: Tsjechoslowakije

motorcrossen
Internationaal
8 juni:. Zaltbommel
13 september: Nijmegen
18 oktober: Hoek van Holland
26 december: Valkenswaard
Nederlands kampioenschap
29 maart: Harfsen
19 april: Berghem
20 april: Oldenbroek
30 april: Marum
17 mei: Halle
28 mei: Rhenen
28 mei: Vlissingen
31 mei: Lierop
14 juni: Makkinga
5 juli: Oss
23 augustus: Apeldoorn
20 september: Stevensbeek
11 oktober: Mill

Nationale motorcrossen
12 april: Wijehen
12 april: Maasvlakte
20 april: Sibculo
26 april: Varseveld
24 mei: Berghem
8 juni: Staphorst
21 juni: Eersel
12 juli: St. Isidorushoeve
25 juli: Rhenen

9 augustus: Arkel
16 augustus: Volkel
6 september: Halle
6 september: Vlissingen, strandrace
13 september: Doetinchem
27 september: Anloo
27 september: Den Dungen

races knmv/mon
20 april: Bergharen
3 mei: Boxmeer
10 mei: Veldhoven
21 juni: Schayck
16 augustus: Asten-Heusden
30 augustus: Berghem

trial
Meetellend voor WK

29 maart: Spanje
5 april: België
19 april: Schotland
26 april: lerland
17 mei: Frankrijk
24 mei: Andorra
7 juni: Tsjechoslowakije
14 juni: Polen
21 juni: Duitsland
5 juli: Italië
30 augustus: Canada
5 september: Amerika

Meetellend voor NK

3 mei: Zelhem
20 september: Schijndel
27 september: Winterswijk
11 oktober: Baarlo
7-8 november: kampioenstrial

of the road
5 april: Steenwijk
11 april: Oostwedde
20 september: Westerbork
27 september: Havelte
25 oktober: Ruurlo
1 november: Markelo
8 november: Varsseveld
15 november: Uden-Zeeland
22 november: Handel
29 november: Lichtenvoorde
5 december: Enter
29 december: Staphorst

enduro
26 september: Havelte
10 oktober: Hellendoorn
24 oktober: Vorden . —7-8 november: kampioensrit
21 november: Harfsen
28 november Halle
5 december: Neede
12 december: Enter

grasbaanraces
5 april: Vries
20 april: Balkburg
3 mei: Hoogkerk
17 mei: Eenrum
28 mei: ( Emmeloord
31 mei: Joure
8 juni: Stadskanaal
13 juni: Loppersum
20 juni: Opende
5 juli: Noordwolde
8 augustus: Uithuizen
9 augustus: Lattrop
16 augustus: Eenrum
22 augustus: Siddeburen

wedstrijden mon
(Motorsport Organisatie Nederland)

EK motorcross 125 cc
29 maart: Boekei
5 april: Zwitserland
3 mei: Frankrijk
14 juni: Engeland
30 augustus: Duitsland
13 september: Denemarken

EK motorcross 250/500 cc
24 mei: Engeland
28 juni: Frankrijk
5 juli: België
23 augustus: Nederland, Berghem
27 september: Duitsland

EK zijspannen
4 april: Nederland, Heeswijk
12 juli: België
2 augustus: Duitsland
27 september: Zwitserland

Motorcrossen MON in Limburg
19 april: Well
19 juli: Venray
9 augustus: Beesel
30 augustus: Venlo
13 september: Meijel
20 september: Lottum
25 oktober: Nederweert
15 november: Well, teamcross

" Hans Spaan in volle actie. Dit seizoen opnieuw op jachtnaar dewereldtitel... . Foto: marcelvan hoorn

Vol gas —alle data motorsport '92
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Hf*-DE LIMBURGSE I
W PERSONEELSGIDS

v I
Voor onze Palthe Stomerijen in de regio Maastricht, Kerkrade,
Heerlen en Brunssum zoeken wij op korte termijn een enthou-
siaste

PART-TIME
MEDEWERKER/OPROEPKRACHT

Hij/zij moet in het bezit zijn van een auto en de bereidheid om
regelmatig in bovengenoemde Palthe Stomerijen in te vallen.
Hij/zij zal na een inwerkperiode, bij grote drukte, ziekte of vakan-
tie van een onzer medewerk(st)er(s), opgeroepen worden, zowel
ten behoeve van de bediening van klanten, als op de afdeling
opmaak.
Belangstelling
Indien het u aantrekt werkzaam te zijn in een klein team van een
stomerij kunt u uw sollicitatie schriftelijk richten aan:
Palthe Stomerij, Kerkstraat 11-13, 6441 BA Brunssum,
t.a.v. mevrouw J.L.H. Peters, tel. 045-253200.
of aan:
Palthe Stomerij, Homerusplein 3, 6411 AW Heerlen,
t.a.v. de heer R.H. Jurena, tel. 045-713787.

<BPALTHE
£ |r FASHION CLEANERS

IS ER GOED VOOR

f
G. Kieft Adviesburo

| voor Bouwkosten, Projektmanagement
en Bouwbegeleiding BV

Ons adviesburo biedt een uitgebreid dienstenpakket aan bouwheren,
uitvoerende en ontwerpende bedrijven in de bouw, waarbij gebruik
wordt gemaakt van geavanceerde automatiseringstechnieken. Ons
werkgebied is Limburg met enige landelijke uitspreiding.
Binnen het buro is een vakature voor een

AANKOMEND BOUWKUNDIG KALKULATOR
met ervaring in het bepalen van hoeveelheden op basis van bestek
en tekeningen.
Leeftijd tussen 23 en 30 jaar. Minimaal opleidingsniveau MTS-bouw.
In bezit van rijbewijs B-E.
Sollicitaties met cv. schriftelijk te richten aan de direktie van ons buro,
Postbus 152, 6300 AD Valkenburg Lb. Ons buro is gevestigd Mees-
weg 1, Vilt 6325 BE Berg en Terblijt.

\ >

Ifee-fance^, 1
H.T.S.-er Bouwkunde

Heb jedeopleiding H.T.S. bouwkundeafgesloten,
danhebben wij een baan met carrière-

mogelijkheden voor je in Maastricht. Neem voor meer
informatie kontakt op met Natascha Willems.

Medewerker Produkt ontwikkeling
Heb je de middelbare agrarische schoolafgesloten
met als specialisatie levensmiddelentechnologie,
dan hebben wij een baan voor jein Maastricht.

Neem voor meer informatie kontakt op
met Tatjana van Wessel.

Naaisters
Voor een confectiebedrijf in Maastricht

zoeken wij naaisters. Neem voor meer informatie
kontakt op met Natascha Willems.

Voor alle funkties geldtM/V

Transcarbo 17E71
kunststoframen b.v. I■jin
Door uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij met spoed:

ERVAREN MONTEUR
voor plaatsing van rolluiken en zonweringen

Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN BV

Handelsstraat 20 6433 KB Heerlen
Tel. 045-753700————————————————————— ■

fGö 13
Postbus 155

■ Oostelijk Zuid-Limburg 6400 AD Heerlen I
■^^^■il^^Hiß^^Hi^H^^^il^ißHHH^HHiiiHH^H^HH^HHaii^ilßl^ii^lHii^BHHi^i^HHHHHHaHi^i^H

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst is een door 11 in Oostelijk Zuid Limburg gelegen
gemeenten ingesteld samenwerkingsverband ter behartiging van basisgezondheidszorg.
De dienst heeft circa 120 medewerkers en is werkzaam op het terrein van algemene
preventieve gezondheidszorg, de jeugdgezondheidszorg, de bedrijfsgezondheidszorg en het
ambulancevervoer. Het werkgebied omvat circa 290.000 inwoners.

Bij de afdeling Ambulancevervoer is de functie vacant van

WAARNEMEND HOOFD M/V
die voor 50% zal worden belast met ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het hoofd en
voor 50% als ambulance-verpleegkundige diensten zal doen op basis van het geldende dienstrooster.

Functie informatie. Functie-eisen.
Kandidaten dienen aan de volgende functie-ver-

In samenwerking met het huidige hoofd zal eisten te voldoen:
functionaris worden belast met: - diploma HBO-V, dan wel het diploma verpleeg-- personeelsbeheer omvattende onder meer het kunde A, beide opleidingen aangevuld met aan-

samenstellen van dienstroosters en het toepas- tekening coronary care/intensive care
sen en uitvoeren van hiermee samenhangende (het diploma verpleegkunde B strekt tot aan-
rechtspositionele regels, het concipiëren van beveling) dan wel een door kennis en ervaring
richtlijnen en instructies alsmede het toezien op verkregen gelijkwaardig niveau;
de naleving van (werk) instructies; - een aanvullende managementopleiding bijvoor-- technisch beheer betreffende onder meer het beeld een recente kaderopleiding gezondheids-
toezicht op het onderhoud en het juiste gebruik zorg.(een NZI-cursus roosterplanning strekt tot
van materialen en het mede adviseren over aanbeveling);
aankopen; - aantoonbare managementkwaliteiten;- administratief beheer betreffende onder meer - relevante werkervaring opgedaan bij een zieken-
het zorg dragen voor een juiste administratieve huis of bij een ambulancedienst;
verweking van gegevens; - goede contactuele eigenschappen alsmede een- het mede initiëren van nieuwe ontwikkelingen; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-- het deelnemen aan diverse overlegstructuren; vaardigheid;- het vervangen van het hoofd van de afdeling bij - rijbewijs B-E
diens afwezigheid. - bereidheid tot vestiging in een straal van 5 km

rondom het dienstgebouw en de bereidheid om
in onregelmatige diensten te werken;

- leeftijdsindicatie: 35-40 jaar.

Arbeidsvoorwaarden.
Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Het functieniveau dient nog middels
functiewaardering te worden vastgesteld. De rechtspositieregeling voor overheidspersoneel is van
toepassing.

Informatie en procedure.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer Th.E.P. Vullers, interim hoofd afdeling
Ambulancevervoer (telefoon 045-712611 tst. 137).
Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 10 dagen worden gezonden aan de Directeur van de
GGD Oostelijk Zuid Limburg, de heer R.G.P. Hagenouw, arts, postbus 155, 6400 AD Heerlen onder ver-melding van vacaturenummer 271. Een medisch en (eventueel) psychologisch onderzoek maken deel

\T" J

__ ___■ i
in Nederland en is uitgegroeid tot één van de een opleiding op HBO of minimaal MBO
bekendste brouwerijen ter wereld. Onze niveau en bent 25-30 jaar. U beschikt over
brouwerijen in Nederland maken bieren niet voortreffelijke contactuele vaardigheden en
alleenvoor deNederlandse markt, maar ook vasthoudendheid. Daarnaast zijn financieel/
voor vele exportniarkten. Ons bier is ver- juridisch inzicht en commercieel/admini-
krijgbaar in meer dan 150 landen. Dit maakt stratieve ervaring voor deze functie beslist
Heineken Nederland tot een uniek bedrijf noodzakelijk. Met het oog op onze rayon-
binnen de landsgrenzen. Bij ons nog steeds indeling moet u bereid zijn zonodig binnen
traditionelebrouwproces maken we gebruik Limburg te verhuizen.
van de modernste technieken. Want kwali-
teit staat bij Heineken hoog in het vaandel. Wat biedt Heineken? Voor u definitief
En dat geldt ook voor onze medewerkers. een rayon krijgt toegewezen, verzorgen wij

eerst een goede, uitgebreide theoretische en
Voor onze verkooporganisatie in Limburg praktische opleiding. Hiertoe zult vin de
zoeken wij een startfase als Groothandelsvertegenwoordi- .

ger in Noord-Limburgwerkzaam zijn. Van-
Juniorvertegenwoordiger (m/v). uit deze functie kunt u doorgroeien naar de t

Voor onze horecarelaties in uw toekomstige functie van Brouwerijvertegenwoordiger. t(
rayon, variërend van part-time kantine- Naast een goede salariëring wacht u tevens £
houders tot managers van vooraanstaande een aantrekkelijk pakket secundaire arbeids- §

hotels bent u primair de gesprekspartner voorwaarden waaronder premiespaarrege- z'
namens onze brouwerij. U ondersteunt met ling, pensioenvoorziening enz. .
raad en daad in hun ondernemersschap. ,
Continuering en uitbouw van derelatie zijn Solliciteren. Voldoet u aan bovenstaand r
hierbij de sleutelwoorden. profiel? Dan verzoeken wij u binnen 10 da- J
Ook het zorgen voor nieuwe relaties en ver- gen na het verschijnen van deze advertentie
kooppunten behoort tot uw taak. schriftelijk te solliciteren bij Heineken
Als brouwerijvertegenwoordiger beweegt u Nederlands Beheer BV, Personeelszaken 'zich gemakkelijk in de horecamarkt en de Commercie Bier, ter attentie van de heer
hierbij betrokken instanties zoals banken, H. Bonthuis, Postbus 530, 2380 BDZoeter-
overheden, makelaars e.d. woude. :
!
!

Wij zoeken een vertegenwoordiger
die weet wat een goede relatie

met de klant betekent.

777^
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KASTEEL LIMBRICHT
is een complex in de gemeente Sittard, bestaande uiteen kasteel,
een kerkje en een voorburcht. In de voorburcht wordt een
exploitatie gerund met als onderdelen een party- en
bowlingcentrum, een a la carte restaurant, een theetuin, enkele
dinerzalen, een exlibrisgalerie en tien hotelkamers.
Op korte termijn is er plaats voor een

administratief
assistent(e)/receptionist(e)

Het gaat hier om een tuil-time job, waarbij
* dinsdag, woensdag en donderdagtijdens kantooruren de

administratie wordt gedaan en tevens de telefoondienst wordt
waargenomen voor het boekenvan reserveringen en geven van
inlichtingen;

* vrijdag- en zaterdagavond de gasten vanuit de receptie worden
ontvangen, alwaar tevens de rekeningenadministratie wordt
geregeld.

Profielschets van de ideale
sollicitant:- horeca-opleiding op middelbaar niveau;- enige jaren relevante werkervaring;- flexibele, gastgerichte instelling;- administratief inzicht;- goedekontaktuele en kommunikatieve vaardigheden.
Belangstellenden kunnen nadere informatie opvragen bij de
bedrijfsmanager, dhr. H. Muda (046-514444).
Schriftelijke sollicitaties inklusief levensbeschrijving en pasfoto te
richten aan:
Party- en Bowlingcentrum Kasteel Limbricht B.V.
Postbus 5444, 6130 PK SITTARD o»»

Heftruck-
chauffeur m/v

Voor een frisdrankenfabrikant in Hoensbroek zijn wij
regelmatig op zoek naar ervaren heftruckchauffeurs. De
werkzaamheden zijn in 3-ploegendienst. Ervaring en
stressbestendigheid zijn vereist.
Informatie bij Truus Rutjens, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Elektronica-
monteur m/v

Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard zoeken wij een
elektronicamonteur voor dereparatie van kleurentelevisies en
video-apparatuur. Heeft u ervaring en kunt u zelfstandig
werken, reageer dan snel!
Informatie bij Ingrid Kuypers, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

~ir randstad uitzendbureau

Sittard- Heerlen ~ Venlo -Maastricht I
Gevraagd:
voor onze afdeling electra

+ m_P ELECTRICIËNS
s voornamelijk voor het aansluiten

Ivancentrale verwarmingsketels
en regelinstallaties

Sollicitaties: Dom v/d Bergh, Voorstad 25, 6131 CP Sittard, 046-510630

>———'j
J*Ss^- OPLEIDINGSINSTITUUT "■>s£,

Binnenkort start het rijkserkende ■*"—= ./f^TrYTiHj) '^^ffopleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgeving met de -^^^. |l I) lp Ifm ~~T'
volgende mondelingeopleidingen: "s^^*^ JJ-*'

BEVEILIGINGSBEAMBTE j^//||\\\^
Basisdiploma: 21-28 maart te Sittard 'II
Vakdiploma: medio april/mei te Sittard
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

BASISMILIEUCURSUS: medio ap i
I Coupon:
" Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermeldeopleidingen. Stuur mij meer ;
" informatie over de cursus
" (slechts 1 cursus vermelden)
j Naam: :
j Adres: ;
: Postcode: ;
t Woonplaats:
! Telefoon:
; Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:

OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8.
: Postbus 609 :
: 6130 AP Sittard \

"******** * * ****** '„,63*
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Sittard en Geleen gaan nu hand in hand
DOOR HAN BRINKMAN

EN ERIC VAN DORST

Limburgers klitten, zodra ze buiten de
Provinciegrenzenkomen, aan elkaar als plaksel. Staankng niet zo open voor 'vreemde'contacten als de zeer
toegankelijke Hollanders. Toegegeven, het zijn wat
generaliserende stellingen. En misschien is de
Limburger wat vrijer en onbevangenergeworden
togenover zijn - voormalige? - aartsrivaal,dn"Hollander. Wat voor de verhouding Limburg-Holland
geldt of gold, is ookvan toepassing binnen Limburg
*elf. Steden als Maastricht en Heerlen zetten zich aftogen elkaar of tegen hun omgeving. En binnen de
Westelijke Mijnstreek vlogen Sittard en Geleen elkaar
b-j voortduring in de haren. Te pas en te onpas dook dejjvaliteittussen beide steden op in politieke discussies.
Jjen nasleep van een ooit gevoerde strijd om de titel van
Mijnzetel van de Westelijke Mijnstreek'? Een strijd die
*" ruim een decennium na het sluiten van dekolenmijnMaurits - tot een climax steeg, aan de vooravond vande herindeling van Zuid-Limburg. Wie zou als grootste
gemeente uit de arena komen? Ofzou het toch een fusievan Sittard en Geleen tot één stad met meer dan 60.000
"^Woners worden? Gekscherend wordt nog altijd
gesproken over de 'waereldsjtad' Geleen, maar Sittardheeft qua inwonertal haarzuiderbuur al lang de sporen
*&ten zien. Dik tien jaarna de herindeling is het de tijd
j^neen balans op te maken, via een tweegesprek met deburgemeesters van beide gemeenten. Zij trekken
dezelfdeconclusie: de sporen van derivaliteit zijn
ü*tgewist. Jac. Tonnaeren Hans Lurvink strijden hand
jj-hand. De meningsverschillen worden met de mantel
der liefdebedekt. Vroeger werd Geleen nog eens
falend omschreven als defietsenstalling van Sittard.Maar Tonnaeren Lurvink zul je daar niet over horen: zij
binden dat beide gemeenten complementair zijn, elkaara&nvullen.

" De burgemeesters Tonnaer (links) en Lurvink, op de grens van Geleen en Sittard. Vroeger gingen de gemeentebesturen hun eigen weg, bestreden
ze elkaar zelfs. Maar van die rivaliteit is geen spoor meer te bekennen. Foto: PETER ROOZEN
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Hetnieuws over de b*e-
noeming in maart 1975
van Jac. Tonnaer tot
burgemeester van Sit-

**rd sloeg in als een bom. Hij was de
Jerste niet-KVP'er die in Limburg
"j?ze post kreeg. Een verontwaar-
digd CDA, onder andere gevormd
r*t het vroegereKVP, noemde deer>oeming van Tonnaer 'een slag
vnder de gordel. Hoe groot de onte-redenheid destijds was, hoe weinig. is overgebleven. ZeventienJ
vaa* zit denu 60-jarige Tonnaer ste-
v*B in het Sittardse zadel en hij is
ast van plan in galop derit uit te zit-

let dat hij dereputatie heeft vliegens-
lug dezaken af te handelen. Zijn ver-bande bemoeienis tot veel meer dan

dm fn de hoofdzaken, wekt eerder de in-, rük hetreactievermogen van het stads-muur en het ambtenarenkorps te ver-, agen. Maar een gedegen aanpak kan
'cm niet ontzegd worden.
0 ook in decontacten in deregio. Vier-

de derivaliteit tussen Sittard en Geleen
"»J zijn komst in 1975 nog hoogtij, tegen-
woordig valt er alleen nog maar in de
J-arnavaleske sfeer watvan te bespeuren,
-"onnaer moet ook niets hebben van het

van tegenstellingen; hij is de"nan van de compromissen.
>>net was een regelrechte concurrentie-trijd," bevestigt Tonnaer. „Sittard eneleen ontliepen elkaar in omvang nau-elijks. Het was eigenlijk een volstrekt
j?vruchtbare vorm van navelstaren,

jekunt jetoekomstbeleid natuur-Jk niet laten afhangen van wat de ander
°et. Je moet oog hebbenvoor je sterkePunten."

Tonnaer in Sittard kwam, was de
in Zuid-Limburg al in?arig gezet - ook al zou het nog dertien

ty durenvoordat het plan definitief
l r̂d. Hij noemthet nu nog steeds eenenndelingsspook, dat destijdsrond-

In Geleense politiekekringenerd een enkeleactie ondernomen omn meerderheid tevinden voor een fusie
st

ssen Sittard en Geleen, maar dieuiter-
Poging om derivaliteit tussen de

f Urgemeenten in de kiem te smoren,

he" 1»3er is er niet rouwiS om. Sterker, hij. Jtdefusiegedacnte altijd afgewezen.
sWi °°k n*et twee gelijkwaardige
srf samenvoegen-Dan plaats jede
ba nmgen over naar net nieuwever-
tie t 'met net r*s*co net bestuur onmach-
tief ma"*en- Bovendien, als jetweerela-

' grote steden bijeen brengt, is dat eenWonderlijk complexe operatie, dienog

drieofvierjaar devolledige aandacht
zou opeisen."

Met andere woorden: deWestelijke Mijn-
streek was het meest gebaatbij een her-
indelingwaarbij een van de steden als
grootste uit debus zou komen. En aldus
geschiedde. Sittard is - hoewel Tonnaer
enLurvink in koor uitroepen dat beide
steden complementair zijn - de onbe-
twistekoploper van de regio. Niet alleen
koploper in inwoneraantal(nu dik
46.000), ook in aantrekkingskrachtvoor
het winkelend publiek(de stad wordt in
één adem met het monumentale Maas-
tricht genoemd) en voor met name parti-
culierewoningbezitters.
Maar Tonnaerzul jeover dezeverschillen
niet horen.Wie is nu dominant, Sittard of
Geleen? „Ik denkniet in die termen," zo
reageert hij kortaf. Diplomatiek als altijd,
roemt Tonnaer de sterke punten van Ge-
leen. Onder het mom 'Als Geleen iets
tekort schiet, schietde streek tekort. Al-
leen op het gebiedvan onderwijs is Ton-
naer wat stelliger: Sittard accepteert de
koppositie van Geleen alsverschaffer
van werkgelegenheid; Geleen accepteert
diepositievan Sittard in het mbo en hbo.
Is hij soms bang om onaardige dingen
over Geleen te zeggen? Tonnaer gebaart
van niet. „Decennia lang is het niet goed
gegaan tussen beide. Wij moeten ervoor
waken om niet terug te vallen, dat zou
zeer onverstandig zijn (...) Over en weer
geldt: er zijn veel meer zaken dieons bin-
den dan scheiden."
Natuurlijkzijn er wel eens meningsver-
schillentussen beide gemeentebesturen,
maar die houden ze graag voor zich. Nee,
Sittards eerste burger laat lieverzien dat
eendrachtige samenwerking tot een
krachtige positie leidt. Terwijl Lurvink
nog altijd de wonden moet likken van het
feit dat DSM zijn grootste kantorencom-
plex (1.000 werknemers) aan Sittard gun-
de, zet Tonnaer zich lieveraftegen het
Limburgse provinciebestuur.
Gedeputeerde Staten onderschatten de
potenties van deWestelijke Mijnstreek,
zo is zijn overtuiging. Vooralaan de sti-

mulenng van de werkgelegenheid en de
economischeontwikkelingmoet de pro-
vincie meer doen. Niet datTonnaer met
afgunst naar Oostelijke Zuid-Limburg of
deregio Maastricht kijkt. „Ik heb begrip
voor de prioriteit voor deOostelijke Mijn-
streek, depositie daar is ook slechter.
Maar ik zeg wel tegen de provincie: hier
liggenkansrijke ontwikkelingen."
Als voorbeeld komt Tonnaerterug op de
woningbouw. „Bij herhaling was er spra-
ke van een schrale woningtoewijzing, die
in de jaren '75 tot '85 heeft geleid tot ern-
stige stagnaties. Het pleidooivan de Wes-
telijke Mijnstreek om dieaanzienlijke
achterstanden in te lopen, was aan dove-
mans oren gericht."
Ander voorbeeld: deprovincie schoof in
de jaren '80 Landgraaf als lokatie voor
een nieuwe gevangenisnaar voren. Justi-
tie hadechtereen voorkeur voor Sittard,
vooral vanwege de gunstige ligging
(dichtbij NS-station). Tonnaer: „De
staatssecretaris zei: Sittard, of niet.De
provincie zei: Landgraaf, of niet. We zou-
den als provincie de gevangenis nog mi-
slopen ook! Maar los daarvan: niemand
in deWestelijke Mijnstreek beklaagt zich
erover dat het ABP naar Heerlen is ge-
gaan. Als jede zaak echter gaat forceren,
dan zeg ik dat menverkeerd bezig is."
Nu heeft deWestelijke Mijnstreek ook
niet zo gekveel meer redenen om tekla-
gen. Het was deze regio waarin zich na de
eerste mijnsluitingenook deeerste nieu-
we bedrijvenvestigden, dievoor vervan-
gend werk moesten zorgen: Hatéma in
Sittard en Daf (Volvo, Nedcar) in Bom.
En DSM vormde deMaurits in Geleen
om tot het immense chemische complex.
Dat Limbricht, even buiten Sittard, de
Limburgse draf- en renbaan misliep (ten
gunste van Schaesberg), daar hoor je-
zeker nu - niemand meer over.
Tonnaer wil ook weer niet de indruk
wekken, dat deWestelijke Mijnstreek
zich hetverongelijkte kind van Limburg
voelt. „We gaan nooit bij de pakken neer-
zitten. Besturen is attent zijn op de ont-
wikkelingsmogelijkheden die zich voor-
doen."
En hij onderstreept nogeven met cijfers
hetbelang van 'zijn' regio: 60.000 arbeids-
plaatsen zijn er in deWestelijke Mijn-
streek, op een bevolkingvan 164.000
mensen. Oostelijk Zuid-Limburg telt
265.000 inwoners en heeftruim 70.000 ba-
nen. Veel mensen uit Oostelijke Zuid-
Limburg, zo is de overtuigingvan Ton-
naer, verdienen hun brood in de Westelij-
ke Mijnstreek. Dat zal zeker tot het jaar
2000 zo blijven, voorspelt hij.Als dat
geen argument voor de provincie is om
deWestelijke Mijnstreek tekoesteren!
Tonnaer formuleert het zo: „Dit is een zo-
danigeconomisch belang dat de provin-
cieons natuurlijkvoor vol moet nemen.
We zullen ook niet nalaten daarop te wij-
zen."

'Er zijn meer
zaken die ons
binden dan
scheiden'

" "» E J e zullen dat dossier
M/M/ maar eens lichten."
Mf Wf Met herkenbaar gevoel
■ ■ voor dramatiek grist

Geleens burgemeester Hans Lur-
vink drie a-viertjes uit de stapel pa-
perassen die voor hem op zijn werk-
tafel ligt. Een facade van nota's,
kaartjes en brieven, de ene keer nut-
tig om het antwoord op ongewenste
vragen te omzeilen, de andere keer
om een persoonlijke visie te schra-
gen.

Collega Tonnaer zei eerder in deweek
dat zijn komst in 1985 het moment was
geweestwaarop de bestuurlijke rivaliteit
tussen Geleen en Sittard ten grave gedra-
gen werd. „Dat is echt teveel eer. Hij en
ik hebben daarwel invloed op gehad.
Maar eigenlijkkwam er een einde aan
met het streekplan 1986, waarin wij met
Sittard in deze streek samen een primaire
functie kregen."
In Sittard - ook in hogerekringen -
leefde echter nog sterk het idee dat die
gemeente in deWestelijke Mijnstreek de
boventoonmoest voeren.
„Het gemeentebestuurvan Sittard heeft
zich toen naar buiten toe harder opge-
steld, hoewel Tonnaeren ik dezelfde
pening hadden."

Tevreden grijnzend toont Lurvink de
brief, die hij op 11 februari 1987 schreef
aan de CDA-Statenfractie.Daarin onder-
streepte Lurvink hetbelangvan intensie-
ve samenwerkingop basis van gelijk-
heid. „Geleen moet nietproberen ook
een schouwburg of een nationaal sport-
centrum te bouwen en Sittard doeter
onverstandig aan nog een buitenijsbaan
of een tropisch zwembad aan te leggen",
vat hij de strekking samen.

Lurvink isvoor zijn doen ongebruikelijk
voorzichtig. „Geen persoonlijke vragen,"
grinnikthij herhaaldelijk.In Geleen ging
vorig jaarhet hardnekkige gerucht dat
hij ijverig solliciteerdein andere gemeen-
ten en dat hij wellichtniet meer herbe-
noemd zou worden. Een geruchten-
stroom dievoedingkreeg na een periode,
waarin denu 51-jarigeDoetinchemmer
enkele malen in opspraak was gekomen.
Dat kwam zijn gezag als bestuurder be-
paald nietten goede.

Buiten de gemeentegrenzen van Geleen
was al eerder aanleiding om te gniffelen
over Lurvinks optreden. In een periodiek
pleitte deburgemeestervoor wat grens-
correcties aan dekant van Munstergeleen
en Schinnen. Geleen moest er grond bij
krijgen om in de grote woningbehoefte te

kunnen voorzien. Tonnaer zweeg na pu-
blicatieals het graf, maar collega Frans
Loefen van Schinnen toonde zich ver-
baasd overLurvinks voorstel. Hij heeft er
nooit met mij over gesproken, reageerde
Loefen licht aangebrand.

„Loefen had eigenlijkwel gelijkmet zijn
reactie. Maar hoe meer men over mijn
ideeënnadenkt, hoe beter bespreekbaar
ze worden. Ook hier intern. Er is een
groeiend besef datals jeGeleen met de
huidige omvang en ambities in standwil
houden, daarookeen bepaald draagvlak
bij hoort. Dat dreigen we te verliezen
dooreen gebrek aan nieuwbouw. Daar-
doorraken we jonge mensen, koopkracht
en organiserend vermogen kwijt aan om-
liggende kernen," aldusLurvink, die
laatst in Sweikhuizen zag hoe deGeleen-
se 'top' buitenshuis een gezellig schut-
tersfeest organiseerde.

„Mijn idee is zo slecht nog niet, maar het ,
is devraag of jegrenscorrecties bestuur-
lijk en politiek aandurft. Ik zeg het alle-
maal maar gewoon al hardop, net als len
Dales vaak doet.Die ziet ook wel hoe er
vervolgens gereageerd wordt."
Tonnaer zweegvorig jaarin alle talen.
„Ja, maar die is wijs genoeg zich niet in
zon wespennest te steken.Hij heeft het
zelfook niet nodig. Sittard heeft ruimte
en verschillendewoonklimaten genoeg.
Tonnaer heeft niets aan een broeder-
strijd, maar heeft er in verband met onze
gezamenlijkepositie in Zuid-Limburg
wel belang bij dat het ook met Geleen ,
goed gaat. Fuseren doe jeuiteindelijk
vanuit een evenwaardig krachtige posi-
tie."

Het filosoferen en in hogere torens lob-
byen ten spijt, weet ookLurvink drom-
mels goed dat samensmeltingvan ge-
meenten nietenkel binnen bestuurska-
mertjes tot stand gebracht wordt.
„Bij een fusie horen ook deburgers, het
verenigings- en het bedrijfsleven. De be-
volking maakt uit of gemeenten samen

moeten gaan.Aanzetten zie je al. Net zo
goed alsvanuit Geleen mensen naar For-
tuna gaan kijken, zie jeSittardenaren
naar Glanerbrook komen als het goed
gaat met deMeetpoint Eaters."

In de aanloop tot welke samenlevings-
vorm danookzullen Sittard en Geleen er
in elk gevalvoor moeten zorgen dat de
Westelijke Mijnstreek haar huidigewerk-
gelegenheidspositiebehoudt in Zuid-
Limburg en wellicht zelfs binnen deEu-
regio. Dat beseft ook Lurvink, die tege-
lijk ziet dat de steun van de hogere over-
hedenvoor deze regio afneemt, en forser
dan dievoor deandere mijnstreek.
„Wat ze in de Oostelijke Mijnstreek goed
verstaan, is zieüg doen.Maar wij moeten
niet mauwen, wantwe roepen al een tijd
dat het ons goed gaat.En het gaat ons
ook goed. Maar als we de smidsevan
Limburg willen blijven, danzal deOost-
westbaan er moeten komen en zullen we
bereid moeten zijnde Graetheidevol te
bouwen met redeüjk zware industrie."
Lurvink denkt datGeleen deeerste zicht-
bare aanzet tot een echterelatie met Sit-
tard binnen niet al te langetijd kan ge-
ven. „In het Middengebied zou een aantal
voorzieningen kunnenkomen dat voor
beiden van belang is. Dan denk ik aan
gemeenschappelijke diensten, kantoren
en sportvelden. Alle clubs krijgen het op
den duur moeilijk door het enorme aan-
bod aan sport en recreatie. De beide hoc-
keyclubs praten al over samenwerking."
Opnieuw graait Lurvink tussen dering-
bandjes. Hij overlegt een artikel over
dubbelstedenin Nederland, geschreven
door landelijkekopstukken op het ge-
bied van ruimtelijke ordening. Ze heb-
ben het functioneren van acht stedelijke
tweelingen beoordeeld.De dubbelstad
Geleen/Sittard scoort hoog. Een van de
voorwaarden dievoor een goed samen-
gaan worden opgesomd, past haarfijn op
Lurvinks visie op het Middengebied. 'Als
deruimte tussen twee kernen als ge-
meenschappelijk wordt ervaren en/of
reeds een duidelijkefunctie voor beide
plaatsen vervult, zal ereerdervan samen-
gaanen samendoen sprakezijn, dan
wanneer het tussengebied onherberg-
zaam of nog onbenut is.

Resteert devraag wie straks aan hetroer
van die dubbelstadzal komen te staan.
Tonnaer gaat in 1997 met pensioen. Lur-
vink kan nog tot 2005 mee. Wil hij? „Wie
kan er in detoekomst kijken. Als ik nu
zeg dat ik dit of datwil, danzegt ieder-
een: hij heeft het hele verhaal voor zich-
zelfgehouden. Ik heber geenbehoefte
aan mijn eigen positie te creëren. En ik
denk dat dit - ondanks alles - ook niet
nodig is."

'De bevolking
maakt uit

of gemeenten
samengaan'
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DE LIMBURGSE Wff PERSONEELSGIDS

_J Holland Haag B.V. in Gouda (80 werknemers) is een snel
K groeiende verkooporganisatie op het gebied van woning- M\
W textiel (vloerbedekkingen en gordijnstoffen). Kenmerkend WW

voor Holland Haag is dat zij kwalitatief hoogwaardige
produkten levert tegen een redelijke prijs. De collectie
onderscheidt zich door exclusiviteit en een moderne lijn.
Internationale ontwerpers werken voor Holland Haag de
kleuren op kleurgedachte (alle woningtextiel op elkaar
afgestemd naar kleur en dessin) steeds verder uit. Een
enthousiast team van 20 vertegenwoordigers presenteert
deze collectie bij de afnemers. Voor het gebied Limburg
zoeken wij een m/v

I VERTEGENWOORDIGER I
De baan:
Na uw introductie in het bedrijf krijgt u een grondige
opleiding op het gebied van produktkennis en markt-
benaderingen. Hierna krijgt u de verantwoordelijkheid voor
uw eigen klantenbestand. TJ presenteert de collectie van
Holland Haag in uw regio. TJ adviseert en begeleidt
bestaande relaties. Ook legt u contacten met nieuwe relaties.
TJ wordt ondersteund door uw verkoopleider en door een
actieve binnendienst.
Wij vragen:

- Een actieve commercieel ingestelde man of vrouw, die
gemakkelijk contacten legt en onderhoudt op verschillende
niveaus.- Een vertegenwoordiger met een servicegerichte instelling,
die verkoopresultaten behaalt dankzy zijn/haar eigen inzet,
een uitstekende collectie en een degelijk advies.- Ervaring in een commerciële functie.■ - Opleiding op HAVO-niveau, leeftijd 25 - 30 Jaar.
Wij bieden:- Een zelfstandige baan in een goed georganiseerd en
groeiend bedrijf.- Een afwisselende baan, waarin eigen initiatief wordt
gewaardeerd.- Een goed vast salaris met goede secundaire arbeids-
voorwaarden (waaronder een auto van de zaak).

M Bent u geïnteresseerd in deze baan? Schrijf dan uw brief kW
naar Holland Haag, t.a.v. de heer N.P. van Elsland. kW

_w CENTRUMVOORW\\3J HOLLANDHAAG S
KampenrLngweg 44, 2803 PE Gouda. Postbus 344, 2800 AH Gouda

Kil B.V. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ5J JANSSEN & DE JONG
WEGENBOUW HORST/LANDGRAAF

Ter versterking van ons uitvoeringsteam zijn wij op zoek naar een

ERVAREN
UITVOERDER GWW

Deze zal in hoofdzaak belast worden met de uitvoering van onze wer-
ken in Midden- en Zuid-Limburg.

Gedacht wordt aan iemand met een opleiding op MTS-nivo met een
ruime ervaring en die beschikt over organisatievermogen en inventivi-
teit.

Ons bedrijf heeft uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Voor inlichtingen omtrent deze funktie kunt u kontakt opnemen met
dhr. H. Cuppen, direkteur,
telefoon: 04709-86363 kantoor en 04709-83607 privé.

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet op het
adres: Postbus 6014, 5960 AA Horst.
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ZUIDNEDERLANDS INSTITUUT
VOOR GEMEENTEPOLITIE-OPLEIDING

Binnen het Instituut is momenteel een vacature voor defunctie van:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

De medewerk(st)er zal voornamelijk worden belast met:- het verwerken van inkoopopdrachten, deverificatie en het coderenvan
daarbij behorende facturen;

- het maken van interne overboekingen;
- het maken van financiële overzichten;- het applicatiebeheer van de geautomatiseerde financiële administratie.

Daarnaast zal de medewerk(st)er andere voorkomende administratieve
werkzaamheden verrichten.

Van demedewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij:- in het bezit is van een diploma op HAVO/MBO-niveau;- goedecontactuele eigenschappen bezit;
- geïnteresseerd is in automatisering;- de werkzaamheden in teamverband kan verrichten.

Leeftijd maximaal 30 jaar.

Aanstelling geschiedt maximaal in schaal 6, afhankelijk van opleidingen
ervaring.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Indien u belangstelling hebt voor deze functie en meent aan de gestelde eisen
te voldoen, kunt u uw sollicitatie binnen 2 weken schriftelijk richten aan de
directeurvan het Zuidnederlands Instituut voor Gemeentepolitie-Opleiding,
van Waningweg 50, 6416 GL Heerlen.

Postbus 1295 De MTB heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dienstverlener
6201 BG Maastricht ln ac meest brede zin van het woord. Een partner in kwaliteit en
622T1NW Maastricht betrouwbaarheid voor een groot aantal bedrijven en instellingen. De
Telefoon 043-636300 aktiviteiten van de MTB zijn verdeeld over een concern en twee divisies.
Fax 043-635299 Een binnendivisie, waar een breed skala aan industriële aktiviteiten wordt

ontwikkeld en uitgevoerd.
Een buitendivisie, die verantwoordelijk is voor de realisatie van diverse
aktiviteiten als bouw, groenvoorziening, detacheringen en externe dienst-
verlening.
Een concern, waar invulling wordt gegeven aan het financieel/ekonomisch
beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het formuleren van het
ondernemingsbeleid.

Binnen de sociale werkvoorziening zijn veelal mensen werkzaam met een
zekere beperking oplichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal terrein.
Voor de vervulling van vakatures binnen de sociale werkvoorziening
kunnen wij niet vrij werven op de arbeidsmarkt.

In dit kader kunnen wij momenteel voor de navolgende vakatures moeilijk
geschikte kandidaten vinden:

Afdeling Bouw. i

- meewerkende voorlieden bouw

- vaklieden metselaar/voeger/stukadoor
- timmerlieden

Afdeling Civiel

- meewerkende voorlieden bestratingen

- vaklieden bestratingen

Voor bovenvermelde vakatures zijn wij op zoek naar zowel vrouwelijke als
mannelijke kandidaten, die in het verleden in het vakgebied hebben
gewerkt, (partieel) arbeidsongeschikt zijn verklaard en zich nu wederom
in staat voelen om onder aangepaste omstandigheden te gaan werken.

De Stichting Maastrichtse Tevens zoeken wij geïnteresseerde (partieel) arbeidsongeschikten die
Toeleveringsbedrijven is voor deze vakante funkties opgeleid willen worden.
belast met de uitvoering

Werkvoorziening in de Indien U serieuze interesse heeft in één van bovengenoemde funkties kunt
gemeenten Maastricht, U kontakt opnemen met de heer A. Huveneers, personeelsfunktipnaris.
Margraten, Meerssen en te| 043-636300, tst. 310.
Zij teheertdaarvoor binnen Deze zal U 'nformeren omtrent de mogelijkheden en de te volgen
een divisiestruktuur een sollicitatieprocedure.
aantal industrieel, kuituur-
civieltechnische en Uw schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na heden worden
eT^l7a7rbt^rkgcc" «erichl aan: Stichting Maastrichtse Toeleveringsbedrijven t.a.v. het
legenheid aan meer dan hoofd Personeel en Organisatie de heer L.D.G.P. Coninx,
1200 medewerk(st)ers. Postbus 1295, 6201 BG Maastricht.

f"l Stichting Ziekenzorg
f jpUZ) Westelijke Mijnstreek

'm 9 Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden)
*—J " Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg, Sittard (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

fJ Voor de afdeling Anaesthesie op de lokaties Sittard en Geleen zoeken wij
kontakt met belangstellenden voor de funktie van

operatie-assistent j*-****»
Vakaturenr.: RS 23

funktie-informatie: " assisteert bij de inleiding van de patiënt vóór de operatie en controleert
de patiënt;

" begeleidt op diverse plaatsen de anaesthesie tijdens de operatie;
" tevens vindt assistentie en begeleiding plaats bij lokale anaesthesie en

worden na de operatie de vitale funkties bij de patiënt bewaakt.

Het betreft een full-time dienstverband voor onbepaald tijd, dat direkt
kan ingaan. Van de nieuwe assistent wordt verwacht dat hij over beide
lokaties heen kan werken. Incidenteel zal ook in de weekenden gewerkt
moeten worden.
Afhankelijk van de woonplaats zal men bereikbaarheids-, danwei
aanwezigheidsdiensten dienen te verrichten. De werktijden zijn
voornamelijk tijdens kantooruren.

funktie-eisen: diploma verpleegkundige-A of HBO-V en/of NZR-opleiding anaesthesie-
assistent.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats conform de CAO-Ziekenhuiswezen. De maximale
uitloop bedraagt ’ 4824,- bruto per maand. Ook de overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Nadere inlichtingen kunt u telefonisch inwinnen bij dhr. H. Notermans,
hoofd Operatiekamers, telefoonnummer 046-597880.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden._Zm /

GEMEENTE fög|S| MAASBRACHT

Voor deperiode van 1 mei tot 15 september 1992 (of gedeelten daarvan)
zoeken wij

TIJDELIJKE medewerkers en enkele
oproepkrachten als

BADMEESTER-TOEZICHTHOUDER M/V
voor de gemeentelijkezwem- en sportaccommodaties.

De werktijden bedragen 38 uren per week, uit te voeren in wisseldienst
(ook in het weekend).

Geïnteresseerden dienen in het bezit te zijn van een E.H.8.0. diploma en
een diploma ZWEMMEND REDDEN. Ook zij die deze diploma's niet hebbed'
maar denken voldoende ervaring te bezitten voor een goede uitoefening val
de functie, worden uitgenodigd te solliciteren.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Geïnteresseerden dienen binnen 14 dagen hun sollicitatie te sturen naar het
College van Burgemeester en Wethouders van Maasbracht, Postbus 7000,
6050 AA. Op enveloppe vermelden: "Sollicitatie"

Voor nadere informatie kunt U terecht bij de personeelsfunctionaris
Dhr. H. Janssen. Tel.: 04746-9224.

Echter Kase aus Holland. J|l

Das Niederlandische Büro für Milcherzeugnisse Aachen -
De Duitse vestiging van Het Nederlands Zuivelbureau- ist
verantwortlich für diekollektive Reklame und diePromotion-
Aktivitaten für Kase und Butter aus Holland in der
Bundesrepublik Deutschland.

FürdieAbteilung MARKETING COMMUNICATIONS
suchenwireine

Sekretarin/Sachbearbeiterii 1
Voraussetzungen sind die Beherrschung der deutschen und
niederlandischen Sprache in Wort und Schriftsowie EDV-Keni'
nisse. Bewerberinnen mit Berufserfahrung aus demWerbe- unc
Mediabereich haben Vorrang.
Wir bieten einen interessantenArbeitsplatz mit leistungs-
bezogenerDotierung undattraktivenRahmenbedingungen.
Reizt Sic eine Aufgabe, bei der Ihre Selbstandigkeit und Ihr
Engagement gefragt sind? Darm solltenwir uns kennenlernefl-
Über weitere Details zum Unternehmen und zur Aufgabe
mochten wir uns gerne mit Innen im persönlichen Gesprach
unterhalten, daswir kurzfristig vereinbaren werden.
Ihre Bewerbungsunterlagen mittabellarischemLebenslauf,
Lichtbild und Zeugniskopien richten Sic bitte an:

-^ NiederlandischesBürofür Milcherzeugnisse,
F b\ z.Hd. Herrn H.D. Nießen, Markt 45-47, D-5100 Aachen,

* -T Telefon0949/241/4464-121

eémM Gemeente

Gulpen is een aantrekkelijke centrumgemeente, centraal gelegen in het Heuvel
en telt ruim 7.300 inwoners. ê
De gemeentelijkeorganisatie bestaat uit drie afdelingen: Burgerzaken, Financief'
Grondgebiedzaken. De afdeling Burgerzaken bestaat uit de buro's Bevolking, r"
mene Zaken/Welzijn en Sociale Zaken.
Wegens pensioneringvan een medewerker kan op de afdelingBurgerzaken wof^
geplaatst:

MEDEWERKER SOCIALE ZAKEN
(m/v) voor 20 uren per week

Functie-informatie:
De part-time medewerker Sociale Zaken zal belast worden met:- behandeling van zaken met betrekking tot RWW, lOAW, lOAZ en BZ; .*

- intake, onderzoek, rapportage en advisering, spreekuur voor cliënten en verf
ten van heronderzoeken;- verhaal ABW; m- behandeling bezwaarschriften en beroepschriften, bijwonen van beroepsproceü

res bij diverse colleges;- overige op de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
- Een relevante opleiding op HBO-nivo of via ervaring verkregen gelijkwaardig

(voor de vacature Sociale Zaken);- Ervaring met de werkzaamheden van buro Sociale Zaken;
- Ervaring met de werkzaamheden van buro Sociale Zaken;
- Goede contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden;- Collegiale samenwerking;- Enthousiasme voor en affiniteit met het werken bij de overheid.

Salaris: -
Afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding vindt inschaling plaats in sc^en.
vooruitlopend op een FUWA-onderzoek dat de definitieve inschalingzal vastste

Nadere informatie: r
Voor nadere informatie over deze functie kan contact worden opgenomen me
M. Verbeet, hoofd afdeling Burgerzaken (telefoon: 04450-9292). n
Belangstellenden kunnen binnen 10 dagen hun sollicitatie richten aan: college
burgemeester en wethouders van Gulpen, Postbus 56, 6270 AB Gulpen, onde
melding van "vac. SZ" in linkerbovenhoek van de brief.



Referendum
DOOR SANTE BRUN

Waar zullen we nu eens eenfl
referendum over houden?jj

Plan C, dat is een voor dehandjj
liggendemogelijkheid.»

Bijvoorbeeld: we laten de*
inwoners van Landgraaf kiezenj

tussen ditPlan C en Plan D. Plan»
C: we laten de stoepranden geel op»

deplaatsen waar niet geparkeerd}
mag worden; Plan D: we verven ze}

lichtblauwmet een pimpelpaars*
randje.s

Of anders: ik houd bij mij in dej
straat een referendum. Oftoch*

niet? Het lijkt me, alweer?
bijvoorbeeld, niet debeste manierï

om de door mij hartstochtelijk*
gehate coniferen (puntbomen*

zetpillen) uit de buurt weg teS
krijgen. Want de meesteburenj

vinden die dingen mooi. Aha: als jej
eenreferendum wilt houden moefl

jedus vrijwel zekerkunnen zijrfi
van de uitslag. Let wel. de door jouj
gewenste uitslag, natuurlijk. In alia
andere gevallen is een referendums

een verwerpelijk middelj
Dus, als we een referendurrl

houden over Plan E en Plan F, danj
weet ik al wat de uitslag zal zijn: üm

stemgerechtigden kiezen massa»
voor Plan E. Plan E is namelijk: vv

geven alle over 1991 betaalde
belastingpenningenaan de

rechtmatige eigenaren terug.
Honderd procent opkomst,

honderd procentkiest voor Plaa
E. Zonder zich zelfs maar af 11

vragen watPlan F inhoudt»
Als ik te mijnen huizeeea

referendum zou houden over h£menu voor het avondeten danweet
ik zeker dat hetplan G. wordt:

frieten met wondvocht (ee3T
mengselvan mayonaise mei-

ketchup). De kinderen hebben
weliswaar samen maar vijftig

procent van de stemmen, maar ze
vinden dat ik te partijdig ben om te
mogen meestemmen. Dus houden
we dat referendum niet. Daardoor
staat het mij nu vrij oesters te eten

en daarbij een fles Sancerre te
drinken. Over devraag wie het zal

bekostigen hoeven we geen
referendum te houden, of het

moest zijn om er alsnog Plan E
door te jassen.

Dit soort eenvoudige feiten des
levenszijn in Amsterdam niet

bekend. Althans niet bij iedereen
die daar iets in de melk te

brokkelenheeft en dus referenda
organiseert. Zeventig procent van

de mensen daarheeft het
weliswaarwel in de gatenen is zo

verstandig om niet door al dat
weer de straat op te gaan; die

hebben duseen soort referendum
gehouden over devraag of er

referenda moeten worden
gehouden. Antwoord is hopelijk

duidelijk: nee, dus; voor je het
weet maakt het referendum school
en wordt er om de tien minuten in

elke stadsbus in Nederland een
referendum gehoudenover de

vraag of de chauffeurPlan H zal
uitvoeren(links af), dan welPlan-i.

(rechtsaf) ofeen variant op dat
laatste, Plan 11, stoppen en een

poosje stil blijven staan alvorens
rechtdoor te karren.

Van de kleine dertigprocent die
wel meedeed - een wereldrecord

lage opkomst, daar kunnen ze zelfs
in Maastricht niet aan tippen -

was weliswaar meer dan de helft
voor het gevreesde meest

verstrekkende plan (auto's
halveren en in de grachtkieperen,

dacht ik), maar het absolute
percentage was daarmeezo laag

dat het punt nu ongehinderd kan
worden geregeld op deplaats waar

het thuis hoort, namelijk de
gemeenteraad.Waarvan de leden

gewoon gekozen zijn op de
gebruikelijkerelevante gronden:

ze zaten er al zo lang in, ze zaten er
nog nooit in, ze zijn vrouw ofze

hebben een sympathiek
aandoende snor. Daar weten ze

van wanten op het gebied van het
regelen van alle mogelijke soorten

verkeer.

Want jekunt wel volhouden, dat
volgens jeblinde-mollenprincipes

de meerderheid van de geldige
stemmen voor dat radicale plan

was, je schaartje sinds kort op die
manier danwel achter de duistere

gedachtegangenvan een land waar
ze, zacht gezegd, de democratie

niet uitgevonden hebben.
t

Want was het niet in Zuid-Afrika
dat ze na een referendum nu de wil

gaan uitvoerenvan de
meerderheid van de uitgebrachte

stemmen, zijnde enkele procenten
van de totale bevolking.

Schertsend zou jehet
gevangeniswezen een groeisector
bij uitstek kunnen noemen. Want

terwijl de overheid op andere
zaken drastisch bezuinigt, neemt

het aantal cellen fors toe: van 3600
in 1982 tot ruim 7600 nu. In 10 jaar
is dat aantal dus verdubbeld. Eind
jaren '80 was het cellentekort fors
in de aandacht bij politici, die een

toename van de (harde)
criminaliteit bespeurden. Het grote
publiek morde omdat steeds vaker

berichten in de pers verschenen
over verdachten die moesten

worden vrijgelaten omdat er geen
cel vrij was. Dat resulteerde in de

versnelde bouw van een aantal
nieuwe gevangenissen, optimaal

beveiligd en uitgerust met de
modernste technieken. Inmiddels

is duidelijk dat 'nieuw' niet
automatisch 'beter' betekent. Ook

de nieuwe cellenblokken bleven
niet van ontsnappingen

gevrijwaard. Dat komt volgens
Geerhorst-directeur J. Gorissen
mede omdat bij de bouw op de
beveiliging is bezuinigd. In elk

geval zorgden de soms
spectaculaire ontsnappingen voor
de nodige onrust bij omwonenden
en ander publiek. Daardoor neemt

deroep om meer en strengere
beveiliging toe. Een door het

ministerie van Justitie ingestelde
commissie moet de beveiliging

onderzoeken en zich buigen over
devraag waar de ethische grenzen
van de detentie liggen. Want staat

al die beveiliging niet op
gespannen voet met de rechten van

de gevangene?

werk als PlW'er in 'De Geerhorst.
De privacy is ook wat betreft Van
Venrooij tever doorgeslagen.
Ook het beklagrecht brengt
nadelen met zich mee. „Allerlei
mensen bemoeien zich met mijn
werk. Dat is niet goed. De
voorzitter van de beklagcommissie
en allerlei advocatenkomen mij
hiervertellen hoe ik moet werken.
Maar ze weten niet wat het werk
inhoudt," vindt Van Venrooij.

door

GEERTJAN
CLAESSENS

In 'De Geerhorst' lijkt de EBI
inderdaad verdacht veel op de
isoleer-afdeling.Een nauwe gang
herbergt twee groepenvan zes
cellen. Op beide afdelingen zit een
'teamkamer' waarin de PlW'er
bijeen zitten. De tussendeur tussen
beide gangen wordt bewaakt
vanuit een glazenkamertje, waar
altijd iemand zit.
Aan de overkant van de gang ligt
de isoleer-afdeling. Het enige
verschil is dat de cellen hierkaler
zijn en kleiner lijken. Meubilair
ontbreekt, er is slechts een
zit-kubus en 's nachts een matras.
Opsluiting hier heeft niets
menselijks meer en gebeurt dan
ook slechtsin het uiterste geval.
Op termijn ligtvoor de BWO het
'abolitionisticheperspectief open;
alle gevangenissen mogen op
termijn worden afgeschaft. Van de
strafwordt geen mens beter, de
maatschappij moet dus iets doen
aan deoorzaken van de
criminaliteit.

Volgens de wet mag iedereen 10
minuten per week bellen.
In 'De Geerhorst' kan de
gedetineerdetelefoonkaarten
kopen en bellen zoveel hij wil, mits
hij daar geen misbruikvan maakt.
Telefoonverkeer wordt selectief
afgeluisterd. Als men het
vermoeden heeft dat iemand via de
telefoon louche zakenregelt, grijpt
de directie in. Er zijn al uitbraken
geregeldvia een babbelbox.
Maar de controle heeft ook een
schaduwkant. In het 'bajesboek'
(handboek van deBWO) wordt
gesteld dat gevangenisdirecties
maaral te vaak contacten met
media verhinderen. De wet stelt
daarvoorzeer ruime gronden.
Want hoewel iedereen (ook
gedetineerden) recht heeft op
vrijheid van meningsuiting, mag
een gevangenezijn grieven niet
tegenover de pers uiten als de
directeurdat in strijd acht met de
goede gang van zaken, de orde en
de veiligheid in de inrichting. Zelfs
als iemand kritiek heeft op de straf
op zich, zou de directeur mogen
ingrijpen.

Hij spreekt uit ervaring. Als er
problemen dreigenzal de
bewaarder snel geneigdzijn die te
onderdrukken. Dat weet ook Peter
Porters, PlW'er bij 'De Geerhorst'
en belangenbehartiger voor
Limburgse bewaarders in de
Abva-Kabo.
„De waarde van het produkt
detentiewordt bepaald aan de
hand van ordeverstoringen,
ontsnappingen, zeik in de tent en
of de tent financieel dezaken op
orde heeft," weet Porters.
Incidenten bepalen het beeld. De
directeur is erbij gebaat dat alles
rustig is. Hij kan geen troubles
gebruiken. Want hij moet zich
daarvoor verantwoorden bij
Justitie.

ontsnappingsgevaarlijke
gevangenen om het halfjaar
(onverwacht) moeten verkassen
naar een volgend cellencomplex.
Veel gevangenen draaien dol in dit
zogeheten carrouselsysteem.
De Roermondse advocate A. Carli
tekende beroep aan tegen de
overplaatsingvan gedetineerdeD.,
daags nadat hij een interviewhad
weggegeven. Een aantal advocaten
richtte een bijstandsteam op, om
gedetineerden bij te staan. Met
name vanwege de 'structurele
problemen' in 'De Geerhorst. En
dan is ernog ex-gedetineerdeP.
Vleeming, diena zijn vrijlating de
Nederlandse Belangenvereniging
Gedetineerden (NBG) oprichtte en
'De Geerhorst' met protestacties
bestookt. Deze maand wilde hij
een protestmars naar de inrichting
organiseren, maar die gaat niet
door in afwachtingvan een
gesprek met de directie. Intussen
wil deNBG nauw gaan
samenwerken of zelfs fuseren met
dieanderebelangenbehartiger van
gevangenen: deBond van
Wetsovertreders (BWO).
Gorissen en adjunct-directeur N.
Plitscher zijn het op opvallend veel
terreinen eens met deBWO.
Beiden vinden dat een humane
behandeling van de gedetineerde
voorop staat. Dat daarbij de BWO
meer de nadruk legt op derechten
en de directie ook nadrukkelijk op
de plichtenwijst is nogal logisch.
Gorissen wijst erop datookveel
querulanten misbruik maken van
het beklagrecht. Maar Erik van der
Maal van de BWO vindt dat die
mensen eveneens recht hebben om
teklagen. Het komt al te vaak voor
dat bewakers dreigen met
represailles tegen klagers, vindt
hij.

De PlW'er moet niet alleen zorgen
voor rust en orde, maar af en toe
ook eens vragen of alles naar wens
is. Het contact met de
gedetineerden is belangrijker: het
doel van de gevangenschap is hem
of haarvoor te bereiden op een
voorspoedige terugkeer naar de
maatschappij. Resocialisatie heet
dat. Dat doelwordt niet bereikt
met straffe maatregelen en
isolement van de gevangene.
In de moderne gevangenis
(inrichting) mag de 'bewoner'
veelvuldig bezoek ontvangen,
redelijk vrij telefoneren en tven
radio 'op cel' hebben. Er is een
ontspanningsruimte op de
afdeling, men kan er aan sport,
fitness en handvaardigheid doen
en er is een winkelen een
bibliotheek. Deuren en ramen naar
'de maatschappij'zijn, figuurlijk
gesproken, wijd opengezet.
Het zou te gemakkelijk zijn te
zeggen dat een verblijfhier veel
weg heeft van een
drie-sterrenhotel. Gedetineerden
en PlW'ers zijn tot elkaar
veroordeeld. Binnen de
gevangenismuren hopen de
problemen zich op. Zo zitten er
steeds meer zware criminelen uit
de georganiseerdemisdaad, zijn
(hard-)drugs niet buiten de muren
te houden en neemt het aantal
psychisch gestoorden achter
tralies toe.

Vroegerhad een bewaker het
gemakkelijk: de gevangenezat de
hele dag achter de deuren de enige
taak was te zorgen dat hij daar
bleef. Nu heet de bewaarder
officieel Penitentiair Inrichtings
Werker(kortweg PlW'er). De
'maatschappelijk ontspoorden' die
aanzijn of haar zorg zijn
toevertrouwd zijn mondiger,
hebben meerrechten en stellen
hogere eisen aan hun
verblijfplaats.

Van der Maal verschilt, alle
eensgezindheid ten spijt, grondig
van mening met de
Geerhorst-directie over het nut van
deextra beveiligde inrichtingen.
Gorissen, die ookvoorzitter is van
de landelijkeoverleggroep voor
deze inrichtingen voor
vluchtgevaarlijken(van wie er
maximaal 12 in 'De Geerhorst'
terecht kunnen) rechtvaardigt de
'strenge opvang. Die is juist
bedoeld om andere gedetineerden
te vrijwaren van een strenger
regime, omdat er toevallig één
'wegloper' op deafdeling zit.
Maar Van der Maal noemt de
nadelen groter dan devoordelen.
Hij bevindt zich met zijn kritiek in
gezelschapvan deCoornhert-Liga,
een organisatie voor
strafrechthervorming.Die vindt
dat de EBl's veel weg hebbenvan
isoleerafdelingen. Op enkele
bewoners zitten de hele dag
minstens evenveel bewakers.
Contacten zijn nauwelijks
mogelijk, 'er is gebrek aan bijna
alles wat nodig is om de detentie
zo weinig mogelijk schadelijk te
maken.

Alternatief
Dat verre ideaalkan op korte
termijn volgens Van der Maal
dichterbij komen door meer
alternatievestraffen op te leggen
en door drugs uit de illegaliteit te
halen. Ruwweg dehelft van de
gedetineerden 'zit' voor
drug-related crimes, strafbare
feiten diemet drugs te maken
hebben. Dat laatste is, verrassend
genoeg, voor adjunct-directeur N.
Plitscher reden om te vinden dat
men 'op zijn minst devoor- en
nadelen van legaliseringop een
rijtje zou moeten zetten.
Qua gezondheid vindt hij het zeker
geen groot risico: alcohol is
immers ook schadelijk. Plitscher
trekt een parallel met de
drooglegging in deVerenigde
Staten in de jaren '30. Door de
illegale (en dus lucratieve)
drankhandelkwam de
georganiseerde misdaad in de
States in dieperiode tot grote
bloei.
Plitscher is het hierinweer oneens
met directeurGorissen, diefel
tegen legalisering is. Zo is
duidelijkdat de leiding in elk
geval niet één lijntrekt.

Regime
Van een strengerregime sinds de
ontsnappingen is volgens Gorissen
geen sprake. De directieheeft
maar weinigruimte om de detentie
zelfin te richten. De meeste regels
liggen vast in de wet. Het
specifiekeregime van de
inrichtingwordt bepaald door de
huisregels. Daarin geeft de directie
invullingaan bepaalde rechten
zoals bezoek, vrije tijd, telefoneren.

De omslagnaar 'de grote
openheid'heeft rond 1975
plaatsgehad. Voor dietijd lag de
nadruk oprust, orde enregelmaat
in de bajes. Binnen zes maanden
moest het personeel wennen aan
een nieuw beleid. Een praatje metde gevangene was nu ineens niet

Orde

De Sittardse advocaatH. Petersspande een kort gedingaan tegen
het systeem in deExtra Beveiligde
Inrichtingen (EBl's), waardoor

Opgeruimd
De directeurvan 'De Geerhorst', J
Gorissen, lijkt dat niet veel zorgen
te baren. Hoewel hij zeker na de
laatste ontsnapping medio januari
aardig watkritiek te verduren
heeft, maakt hij een opgeruimde
indruk.Na dieontsnapping zou
een aantal gevangenen
beperkende maatregelen te
verduren hebben.

verkeerd; interactie diende juist
bevorderd te worden.
Het nieuwe beleid verlangt wel
meer van degene diehet moet
uitvoeren: dePlW'er. Dat moet een
ware duizendpootzijn: geduldig,
alert, voorkomend maar ook(nog
steeds) streng doch rechtvaardig.
Dat kan niet goed gaan, zou je
zeggen. De bewaarder krijgt dan
ook denodige kritiek en agressie
teverduren. Mede daarom is het
ziekteverzuim onderPlW'ers
hoog: het ligtrond de 20 procent.
Cor van Venrooij werkte ruim
twintig jaar als bewaker (later als
PlW'er) in de gevangenissen in
Roermond en Maastricht. Sinds
ruim een jaar'geniet' hij devut. Hij
vergelijkt het werk met de
zorg-sector. Er is éénverschil: daar
staat één personeelslid voor 6 tot 8
mensen, terwijl in 'de bak' een
bewaarder voor 12en soms wel 24
gedetineerdenstaat.
Dat is niet goed, ook niet voor
degene achter detralies. „Als ik
geen tijd heb, plak ik hem gewoon
achter de deur," zegt Van Venrooij.
Hij is geen man van de oude
stempel. Integendeel, hij vindt het
nieuwe beleid een verbetering.
Maar het is te ver doorgeslagen.
Door deverregaande invoering
van het beklagrecht en hetrecht
op privacy van gedetineerden is
hetcontact met de PlW'er
moeilijker.
„Als een gedetineerdevroeger iets
deed dat debewaker nietbeviel,
ging hij zonder pardon oprapport.
Dat betekende altijd straf, er was
geen discussie over mogelijk,"
vertelt 'ome Cor', zoals collega's
hem vaak noemen. Tegenwoordig
gaateen gedetineerde net zo
gemakkelijk in beklag tegen de
PlW'er. Dat betekent voor de
laatste steevast een onderhoudmet
de directeur.
Ook de privacy heeft zo zijn
nadelen: „Om half acht gaan hier
de deuren open. Vanafdietijd
zwermt iedereen uit over de
afdeling en derest van het
gebouw.De één gaatnaar de
winkel, deander naar de recreatie,
een derde gaat de was doen of
sporten. Je hebt er als bewaker
totaal geen controle op, tot 's
avonds de deurenweer op slot
gaan,"zo schetstPeter Porters zijn
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ander-zijdsRust, orde en regelmaat tegenover resocialisatie achter de tralies

Wie bewaakt de vrijheid
van de gevangene?

Limburgs dagblad vrijuit
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ZUIDNEDERLANDS INSTITUUT

VOOR GEMEENTEPOLITIE-OPLEIDING
Binnen het Instituut is momenteel een vacature voor de functie van

P.C.-SYSTEEMBEHEERDER m/v
(20 uur per week)

De medewerk(st)er zal voornamelijk worden belast met:- het installeren en implementeren van nieuwe hardware (ruim 60 p.e.'s) en
software;- het begeleiden van gebruikers bij voorkomende problemen m.b.t.
apparatuur en programma's;- het zoveel mogelijk voorkomen en/of het verhelpen van storingen;- het maken van back-ups en het nemen van beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast zal de medewerk(st)er een adviserende taak hebben. In
voorkomende gevallen zullen ook werkzaamheden in een
VAX/VMS-omgevingverricht moeten worden.

Van de medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij:- in het bezit is van een diploma MBO informatica;- goed kunnen samenwerken met collega's;- goede contactuele eigenschappen bezitten;- kennis hebben van DOS 5.0, systeembeheer WP 5.1, PCSA.
Leeftijd maximaal 30 jaar.

Kandidaten met ervaring genieten devoorkeur.

Aanstelling en salariëringnader overeen te komen, afhankelijk van opleiding
en ervaring.

Indien u belangstelling hebt voor dezefunctie en meent aan de gestelde eisen
te voldoen, kunt u uw sollicitatiebinnen 2 weken schriftelijk richten aan de
directeur van het Zuidnederlands Instituut voor Gemeentepolitie-Opleiding,
van Waningweg 50, 6416 GL Heerlen.

Lichf-Studio
vraagt

VERKOOPSTER
Als grossier in verlichting zoeken wij een jongedame
ter 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
6412 AA Heerlen.

Wietor
ART SERVICE, LETTERING & SIGNS

heeft werk voor:
een vakbekwame
produktiemedewerker.
Wij vragen:
- kennis van het reklamevak- kennis van machinale bewerking van kunststoffen- ervaring in lak- en verftechnieken
Wij bieden:- uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-

waarden- een perfekte kollegiale sfeer
- en zeer afwisselende job
Alle sollicitaties uitsluitend schriftelijk naar:

II .j^lj.,,. Antwoordnummer 5151111 PI \wT 6400 WC HeerlenW I OlUI (postzegel hoeft niet)

kuriiln
Kuron Europe B. V. maakt deeluit van het JapanseKuron-concern met vestigingen in Japan, USA Mexico Taiwan en MaleisiëKuron ontwikkelt en produceertremote controls (RC's) voor audio en video en printed circuit boards (PCBs) voor eigen gebruiken diverse afnemers. Belangrijke afnemers van Kuron zijn o.a. Sony, Mitsubishi en Toshiba. Vanaf maart 1991 is deproduktie-plant in Heerlen operationeel. In Heerlen richt men zich op deproduktie van RC's en PCB's dezeproduktie vindtplaats op zowel handmatige als semi-automatischeproduktielijnen. Tevens beschikt Kuron Europe B V over een afdeling voorhet plaatsen van chips en diskrete componenten. Om te kunnen voldoen aan degroeiende vraag naar onze produkten willenwij de organisatie uitbreiden met:

1 LIJNLEIDER M/V
2 PART-TIME MEDEWERKERS

HUISHOUDELIJKE DIENST M/V
De functie: lijnleider Defunctie: medewerker huishoudelijke Kuron biedt-Tot de werkzaamheden behoren onder dienst _ een resultaatgerichte internationaleanaere- - verrichten diverse huishoudelijke werkomgeving;- het sturen en controleren van een werkzaamheden; - een bij het bedrijf en zijn ontwikkelingproduktielijn; - het zorgdragen voor het passend arbeidsvoorwaardenpakket;- het eventueel verrichten van reparaties; kantinegebeuren. - gedegen interne opleiding.- administratieve verwerking dagelijkse

produktiegegevens. Kuron vraagt. Degenen die aan de gestelde eisen
Kuron vraagt: - opleiding op LBO-nivo; a^06"' kunnen hun sollici,atie rich,en

- een adequate technische opleiding op
_

leeftijd 25 jaar;
MBO-nivo; - representatief voorkomen. Kuron Europe B.V.- sociale vaardigheden, (bege)leiding Postbus 2595
kunnen geven aan 15 personen; 6401 DB Heerlen- leeftijdongeveer 30 jaar; Sourethweg 11

- minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke 6422Pc Heerlen
funktie;- de bereidheid zich in de omgeving van
Heerlen te vestigen. Naderetelefonische informatie bij personeelszaken, 045-427337.

" MTC Interieurs te Maastricht zoekt
kandidaten voor de

functie van

Stafmedewerker Verkoop m
v»" " "

m-^*\ U kunt solliciteren indien u voldoet aan de
* volgende eisen:

b-
ruime verkoopervaring

- commercieel ingesteld en servicegericht
- goede contactuele vaardigheden
- aantoonbare leidinggevende capaciteiten
- opleiding MEAO, MDG of gelijkwaardig
- leeftijd tot 40 jaar
- representatief optreden
- kennis van en ervaring met automatisering
- spoedige indiensttreding

Indien u belangstelling heeft voor deze
functie verzoeken wij u schriftelijk te

Gamma-Hoiding-Gwep met solliciteren. Uw brief met daarin de)e vestiging te Maastricht,
iedt werk aan ± 30Personen. verwoording van uw persoonlijke kwaliteiten
iburg een toonaangevend bedrijf kunt u binnen 2 weken richten aan:
ichting. De producten zijn
rdijnen, zonwering, matrassen mtt*
vers zijn partikulieren en Mil* Interieurs,

Punterweg 46, 6222 NW Maastricht.

mra ra n\ ircmaraiisa

REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING ZUID-LIMBUJ'
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 de regionale arbeidsmarkt.

Welke vakman/vrouw brengt onze cursisten
CV-installatietechniek bij ? 1j

Uw taken als instructeur keiijk van opleiding en ervaring, maximaal
U geeft onze cursisten les in de CV-installatietech- ’ 4.408,- bruto per maand (schaal 8), op basis van
niek en begeleidt ze bij praktijkoefeningen. Verder een 38-urige werkweek,
helpt u mee met het samenstellen van opleidings-
doelen, -pakketten en lesstof. In geval van studie- Wij streven naar een groter aandeel van vrouwen
problemen (of eventueel persoonlijke problemen) en minderheden in ons personeelsbestand,
staat ude cursisten bij met raad en daad. Daarom krijgen zij bij gelijke geschiktheid de

voorkeur.
Wat wij vragen en bieden
U heeft tenminste vijf jaar ervaring als all-round Belangstelling?
vakman/vrouw. In die tijd heeft u zich op de Voor meer informatie kunt u bellen met de heer
hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen in F. Reinierkens, directeur Centrum Vakopleiding
uw vakgebied. U bent in het bezit van een Heerlen, telefoon 045-720494.
diploma MTS-installatietechniek en diploma Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10
autogeen lassen AD3. Of u beschikt over een dagen richten aan het Regionaal Stafbureau
combinatie van arbeidservaring en vakdiploma's Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, t.a.v. mevrouw
primair en secundair leerlingstelsel (SOI). Een G.H.C. Roumans, personeelsadviseur, Stokstraat
aanvullende opleiding en ervaring in het vakge- 41, 6211 GC Maastricht, onder vermelding van
bied GAWALO strekt tot aanbeveling. In ieder vacaturenummer ZL 1992/1O/LD.
geval kunt u goed^et mensen omgaan en weet u
zich helder en begrijpelijk uit te drukken.

4js>'i&

Wij bieden u een tijdelijk contract in verband met ARBEÏDS \/OORZIENING
een langdurig zieke. Uw salaris bedraagt, afhan- * I1 \
8.0.UW.

Het bureau voor Bouwkundige
Ondersteuning en Uitwerking

Het Bureau Bouwkundige Ondersteuning en Uitwer-
king, kortweg Bureau 8.0.UW., is een facilitair be-
drijf dat diensten verleent op bouwkundig gebied aan
derden.
Op korte termijn hebben wij plaats voor een

ERVAREN
BOUWKUNDIG TEKENAAR
De kandidaten dienen aan de volgende voorwaar-
den te voldoen:
- opleiding op M.T.S. - niveau- leeftijd ca. 24 jaar
- ervaring in het uitwerken van woningbouwplannen
- bereidheid tot het volgen van CAD-cursussen
Zij die menen voor deze functie in aanmerking te
komen, worden uitgenodigd hun uitvoerige, schrifte-
lijke sollicitatie binnen 7 dagen te zenden naar:
Bureau voor Bouwkundige Ondersteuning
en Uitwerking
Bredestraat 25
6211 HA Maastricht
T.a.v. de directie
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Bejaardencentrum Dr. Ackenshuis
Willem Beekmanstraat 2
6271 CZ Gulpen
Tel. 04450-1542
In het bejaardencentrumDr. Ackenshuis te Gulpen bestaat momenteel de
volgende vacature:

KEUKENASSISTENTE m/v
(50% dienstverband)

Voor deze functie zijn devolgende eisen van toepassing:- in het bezit zijn van diploma voedingsassistente of gelijkwaardige opleiding;- bereidheid bezitten om afwisselend in de weekenden te werken;- bij voorkeur enige ervaring hebben opgedaan in instellingskeuken.
Werktijden in principe van 10.00 tot 14.00 uur.
Salaris conform CAO bejaardenhuizen.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij chef-kok dhr. P. Buck of dhr..
J. v. Schijndel, Hoofd civiele dienst, en sollicitaties dienen vóór 10 april a.s.
gericht te worden aan de directeur, dhr. J.M.G. Silvertand.

I I
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NCIX

woiiinncorpora,/es

Het NCIV. koepel voer woningcorporaties, is een landelijke organisatie van instellingen, werkzaam ten
behoeve van de volkshuisvesting. Binnen de organisatie werken ongeveer 450 medewerkers aan de
belangen van de ruim 400 aangesloten leden. Diensten worden verleend op bouwtechnisch, financieel-
administratief en algemeen-organisatorischterrein.

i

Uw toekomstige werkomgeving is het NCIV-regiokantoor Limburg te Heerlen. Dit regiokan-
toor bestaat uit ongeveer 140 medewerkers die met elkaar de dienstverlening verzorgen voor
de 70 aangesloten woningcorporaties in de provincie Limburg. De verschillende diensten
worden verleend vanuit de Accountantsdienst, Technische Dienstverlening en Algemene
Dienstverlening.

Wij zoeken contact met belangstellenden voor de full-time functie van

decentrale Personeel & Organisatie-functionaris (m/v)
met als standplaats Heerlen.

Als decentrale P&O-functionarJs ressorteert u rechtstreeks onder de regiodirecteur Limburg Taakomschrijving
en heelt u een functionele lijn naar het hoofd P&O in De Bilt, u neemt deel aan de vergade-
ringen van het regionaal managementteam en aan het (centrale) P&O-overleg.

U adviseert de regiodirecteur en diensthoofden met betrekking tol de uitvoering van het per-
soneel- en organisatiebeleid binnen het regiokantoor. Voorts adviseert u de regiodirecteur en- via het centrale P&O-overleg - het hoofd P&O met betrekking tot de ontwikkeling en for-
mulering van het personeel- en organisatiebeleid, zowel op decentraal als centraal niveau.
Tot het takenpakket behoort verder hel toepassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid (CAO)
en interne regelingen, het behandelen van rechtspositionele aangelegenheden, personeels-
planning, werving, selectie, introductie, uitvoering promotie- en mutatiebeleid, opleidings-
en loopbaanbeleid, hegeleiding systeem functioneringsgesprekken en functieverandering,
voorbereiding en begeleiding organisatieveranderingen en -ontwikkeling, bevordering van
communicatie en informatie, personeelszorg (begeleidend/verwijzend).

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde opleiding Sociale Academie PW, dan Functie-eisen
wel HBO AP/PB en aantoonbare ervaring In een all-round personeelsfunctie.
Uiteraard beschikt u over goede contactuele eigenschappen en zijn schriftelijke en monde-
linge vaardigheden onontbeerlijk.

Het NCIV heelt een eigen CAO, waarbij voor deze functie een salariëring geldt van ’ 3.829,- Arbeidsvoorwaarden
tot ’ 5.595,- bruto per maand..
Daarnaast bieden wij 8% kerstgratificatie, 8% vakantie-toelage en 7,5% arbeidsduurverkor-
ting, alsmede goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden lot de huidige functionaris, mevrouw J. Hamers, Nadere informatie
telefoon (045) 72 78 78.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan NCIV bv, regiokantoor Sollicitaties
Limburg, Postbus 40, 6400 AA Heerlen, ter attentie van mevrouw J. Hamers, personeels-
functionaris.
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Milieu-ridders Graetheidecomité 'gaape' vijftien jaar tegen 'bakovens'

DOOR GEERTJAN CLAESSENS Met een lange adem tegen
de eeuwiffe rotzooi

De geschiedenis van
het Graetheidecomité

Zekwamen in de jaren '70,
vonden hun erkenning in de
jaren '80 en blijven knokken in
de jaren'90. Ze bestaan nog:
mensen diegeloven dat het nut
heeft het op te nemen tegen de
windmolens van de het voor-
uitgangsdenken. Die niet moe
worden te wijzen op de nade-
len van onze welvaart en dete
grotevoet waarop wij leven. Ze
werden tien jaar geleden nog
uitgescholden en weggehoond,
maar intussen is het tij ge-
keerd. Milieu is 'in' en iedereen
zegt er wat aan te doen. Milieu-
clubs hebben de wind in de
rug, maar het blijft devraag
hoe ze het groeiende milieube-
wustzijn in resultaten om kun-
nen zetten.

Eén van de organisaties die dat
probleem ondervindt is het Graet-
heidecomité. Opgericht op 21 ja-
nuari 1981, timmert het comité al
weer ruim tien jaaraan de weg.
Daarvóór leidde de club al vijfjaar
een bestaan als actiegroep en be-
schermervan het natuurgebied
Graetheide, groot220 hectare, gele-
gen tussen Sittard, Geleen en
Bom.

Aan dewiegvan hetcomité stond
het verzet tegen de plannen voor
een olieraffinaderij, beginjaren '80.
Hans op deCoul (nu bij Omroep
Limburg) was er in het begin bij.
Met name door de gangvan zaken
rond de DSM-plannen heeft Op de
Coul zijn vertrouwen in depolitiek
verloren. „Het gaat daarinniet om
argumenten, maar om ruilhandel.
Dat heeft mij ontzettendgefrus-
treerd."

" Van links naar rechts: voorzitter Hub Bemelmans, vice-voorzitter Zefvan Bilzen en secretaris Dré Cleop-
has van het Graetheidecomité. Foto: peterroozen

rij: „Rotzooi is eeuwig,kwaliteit
moet bevochtenworden." Dat laat-
ste doen de leden dan ook.

" Begin jaren '70: Plan voor olieraffinaderij op Graetheide: de eerste
acties.

" November '76: Onderzoek naar mening bevolking wijst uit dat 72
procent tegen vestiging DSM op Graetheideis (onderzoek n.a.v.
voorontwerp-streekplan Zuid-Limburg waartegen behalve diverse
gemeenten ook het Graetheide-eomité protesteert).

" 8-1-77: Manifestatie 'Graetheide moet groen blijven' in Sittardse
schouwburg.

" 21-1-81: Oprichting 'Stichting Graetheide Comité', met als stand-
plaats Bom. 'De stichting heeft ten doel de agrarische bestemming
van het gebied 'Graetheide' voorshands te behouden en daarmee
de leefbaarheiden het welzijn in degebieden rond het Graetheide-
terrein te bevorderen in de ruimste zin van het woord en speciaal
in relatie tot dezich in de nabijheidvan de woonplaatsen bevinden-
de vestigingvan industrieën.'

" Januari '81: Bij herindeling wordenDSM-terreinen bij gemeente
Geleen ingedeeld.

" Februari'Bl: Eerste Graetheidekrant.

" 30-11-81: Protest tegen geheimhoudingrapport van Provinciale
Waterstaat over vervuiling grondwater, gericht aan staatssecretaris
voor Milieu. Geen reactie.

" Begin '82: Uitgave eerste Graetheide Kalender (500 exemplaren, la-
tere edities krijgen een oplage van 1250).

" 12-2-'B2: Hoofdartikel Nieuwe Revu over vervuiling drinkwater,
(onder meer in Sittard) met medewerking van Graetheidecomité.

" 6-2-'B2: Graetheidecomité naarRaad van State met bezwaar tegen
gipsdeponieDSM in Meulenberg-groeve.

" 1-10-'B2: Presentatie lp 'Gaape taege eine bakoave' van Herman
Veugelers (oplage 1.000 exemplaren), ten bate van het comité.

" Medio '83: Protest tegen herziening streekplan Zuid-Limburg,
waardoor industrie op Graetheide mogelijk wordt. Provincie houdt
behandelingvoorlopig aan, maar het comité zal dit gevecht verlie-
zen. Het terrein heeft nu de bestemming reserve-bedrijventerrein
voor DSM.

" 6-2-'B4:Protest bij reclamecodecommissie tegen blad 'DSM-infor-
matie' d.d. november '83. Klacht niet-ontvankelijk verklaard. Wel
erkenning datblad geen 'onafhankelijk journalistiekprodukt' mag
heten.

" Januari '84: Comité naarTweede-Kamercommissie Milieu voor ge-
luidszonering rond DSM.

" September '84: DSM begintmet aanbrengenvan folie onder gips-
stort in Meulenberggroeve. Dat moet naeen uitspraak door Raad
van State na bezwaren van onder meer Graetheidecomité.

" Begin '85: Comité brengt lekken cyaan aan DSM-terrein (Koestraat
Geleen) naar buiten. Volgens DSM 'nulkomma nul procent
nieuws.

" 25-11-'B6: Protest tegen nieuw ontwerp-streekplan Zuid-Limburg.

" Begin '90: Laatste Graetheide-kalender.

" 16-3-'9O: Bezwaar tegen hinderwetvergunning containeroverslagbe-
drijfBarge TerminalBom.

" 26-6-'9O: Kroonberoep tegen zuurteervijver DSM. Ook dit gevecht
verliest het comité.

" Eind '90: Gemeente Bom vraagt comité om lidadviescommissie
milieu te leveren.

" 30-12-'9l: Raad van State vernietigt hinderwetvergunningBarge
Terminal Bom. Zaak aangespannen door comité en milieu-inspec-
tie Limburg.

Het Graetheidecomité groeideuit
toteen geduchte tegenstander
voor diversebedrijven met grootse
plannen in deregio. Vooral omdat
de club de actiewapensvan detoe-
komst hanteert: vaak langdurige
'papieren' juridischeprocedures
rond milieu-effectenrapportages,
hinderwetvergunningenen be-
zwaarschriften. Daarbij komt de
druk van publiciteit.De chemische
industrie erkent dat ze last heeft
van haar slechteimago. En actie-
voerders maken daaruiteraard
gebruikvan.
„We willen signalen geven dat het
zo niet langerkan. Dat heeft suc-
ces. Steeds meer mensen beseffen
dater iets moet veranderen," vindt
Hub Bemelmans.

Actiewapen
„Je merkt nu dat het vaak een zaak
van de lange adem is," zegt D.
Cleophas, secretaris van het Graet-
heidecomité. „Zaken waar jetien
jaargeleden mee bezig was, zie je
later weer terug komen." Maar
eensgezindverklaart de club dat ze
niet moe wordt van het eeuwige
gevecht. „Het is echt niet zo datwij
altijd met sombere gezichten rond
detafel zitten. Er wordt bij ons be-
hoorlijkwat afgelachen," vertelt
vice-voorzitter Zefvan Bilsen.
Behalve de onderlinge contacten
heeft hetcomité ookbanden met
tal van andere milieuclubsen -or-
ganisaties. De belangrijkste daar-
van is de Milieufederatie Limburg,
een overkoepelende organisatie
waarbij op dit moment 85Lim-
burgse milieuclubszijn aangeslo-
ten. Stafmedewerker hier is Hub
Bemelmans,.tevens voorzittervan
het Graetheidecomité.

Lange adem

Dat is niet altijd zo geweest: de ge-
schiedenisvan het Graetheideco-
mité looptparallel met de geschie-
denis van het actiewezen. Vroeger
was actievoeren 'gewoon leuk': de
tegenstellingen lagen helder en
scherp.
De 'eeuwige tegenstander' van het
Graetheidecomitévormt de
chemiereus DSM. Dat bedrijf
kocht het terrein al in de jaren '60,

Kwajongens

om het geschikt te maken voor in-
dustrie. Het terrein staat al ruim
vijftien jaarte boek alsreserve-
bedrijventerrein voor DSM en
voortdurend hangt de dreiging in
de lucht datDSM het bedrijf gaat
'ontwikkelen.
Er volgden bezwaren tegen de uit-
breiding van DSM, tegen storting
van gips in de Meulenberg-groeve,
tegen de opslag van vliegas en de
'zuurteervijver', een soort 'laatste
rustplaats' voor een cocktail vah
gemeen afval waar DSM verder
geen raad meer mee weet. Verder
worden allerlei (illegale) lozingen
door het comité in de openbaar-
heid gebracht.
De strijd om degunst van debur-
gerwerd niet alleen gestreden met
feitenkennis en een scherpe pen,
maar ook met de nodige humor.
Met kwajongensachtig genoegen
zetten de ledenvan het comité de
argumentenvan DSM en overheid
vóór het bebouwen van Graetheide
te kijk.
Zo liep het comité een keer mee in
decarnavalsoptocht in Geleen,
met de leus 'Gelaen haet 't, en veer
wille 't neejt' (Geleen heeft het, en
wij willen hetniet). Dat was een
verwijzing naar een uitspraak van
de toenmalige burgemeesterTh.
Elsenburg, dievond dat wie het
niet eens was met het beleid maar
beterkon verhuizen. Tegenover
die 'carnavalswijsheid' plaatste het
comité een citaat van GerritKom-

Daarnaast kunnen ze voor allerlei
zaken een beroep doen op veel
deskundigen, soms zelfs op men-
sen die bij DSM in dienst zijn.
Kenmerkend voor de grotere ac-
ceptatie is ook dat depolitiek de

Deskundig

Het ledental van het comité is vrij-
wel steeds bescheidengebleven:
het schommelt tussen de tien en
vijftien leden. Dat komt, denktBe-
melmans, omdat het vooral gaat
om 'taai werk; rapporten doorspit-
ten, zaken bestuderen. Daar krijg
je geen grote groep voor bij elkaar.
Verjongingvan het ledenbestand
zou welkom zijn, stelt het laatste
jaarverslag.Maar de vraag is hoe
dat te bereiken.
De mensen kijken op tegen deacti-
viteiten. Ze hebben het idee dat
daar wel veel know-how voor no-
dig is. Tegelijkertijd is er ook ge-
makzucht: „Die jongensregelen
het wel." Maarals er iets in je ach-
tertuin gebeurt moetje daarzelf
tegen in actiekomen, zo wil
Bemelmans de mensen duidelijk
maken.
„Als er weer zaken gaan spelen,
komen de mensen vanzelf op de
been," verwacht hij. Hans op de
Coul is daar aanmerkelijk somber-
der over. „Het Graetheidecomité is
het slachtoffer van de eigen gede-
genheid en goede naam. Hetheeft
zoveel kennis opgebouwd, dat het
bijna professioneel bezig is. Daar
stapje als leek niet zomaar in. Ik
vrees wel dathet comité het actie-
middel van detoekomst in handen
heeft. De maatschappij dwingt je
tot hetvoeren van eindeloze proce-
dures. Maar dat helpt jeniet aan
een brede steun vanuit de bevol-
king."

deskundigheid van het comité ont-
dekt heeft en in Bom 'mag' een lid
zitting nemen in de milieu-advies-
commissie. Voor een voorlich-
tingsfilm van het comité waren
zelfs directeur Geerards van DSM
en Geleens burgemeesterLurvink
bereid tot een interview. De scher-
pekantjes zijn er duidelijk af.
Soms slaatdan ook de vertwijfe-
ling toe. „Eigenlijk doen we werk
dat de overheid zou moeten doen,"
vindtHub Bemelmans. Maar in
weerwilvan die bevinding wil het
comité geen subsidie aanvragen.
Alleen bij de start werd er dooreen
viertal gemeenten in totaal 2.000
gulden bijgedragen.De activitei-
ten zijn in het verleden bekostigd
uit deverkoop van stickers, Graet-
heidekalenders, en de lp 'Gaape
taege einebakaove', met liedjes
van 'strijdlied-troubadour' Herman
Veugelers. Bemelmans noemt het
comité een 'rijke actiegroep'; op de
bankrekening staan nog steeds de
10.000 gulden die de lp heeft opge-
bracht.
De titel van de lp is symbolisch
voor de acties: een bekend Lim-
burgs gezegde luidt: 'De kènst
neejt gaapetege eine bakaove' (je
kunt jemond niet open trekken te-
gen een (grote) bakoven. De jon-
gens met de lange adem zijn nog
langnietvan plan hun strijd tegen
kortzichtig puur economisch den-
ken van chemiereuzenen andere
bedrijven op te geven.

perspoor

Hete zomer voor NS
en reizigers in '95

terstaat heeft een bedrag van 2,5
miljard gulden begrootvoor de
aanlegvan de Betuwelijn tussen
Rotterdam enDuitsland. Daar mag
sindskort nog ongeveer een mil-
jard gulden bij worden opgeteld,
omdat minister Maij-Weggen er-
mee heeft ingestemd dat de nieu-
we spoorverbindingtussen de
Waalhaven en de Maasvlakte in
Rotterdam officieel tot de Betuwe-
lijnwordt gerekend. De minister
voelde zich gedwongen tot deze
'concessie', nadat Duitsland zich
bereid had verklaard dekosten te
dragenvan de aansluitingop het
Duitse spoorwegnet.
Aan devoorbereiding van deze
verbeteringen wordt momenteel
hard gewerkt. Volgens E. van Son,
rayonmanager Vervoer Haven bij
de NS in Barendrecht, zal nogvoor
de maand mei de eerste spade de
grond ingaan.

Rail 21

" Minister Maij (Verkeer) vindt de
beoogdeversnellingvan de uit-
breidingsplannenvan de Neder-
landse Spoorwegen 'illusoir' wor-
den als er niet meer geld bij komt.
Volgens Maij is het 'duidelijk' dat
zonder extra geld deversnelde rea-
liseringvan het NS-toekomstplan
'Rail 21' niet gehaald wordt. Dat
ligt in deeerste plaats aan de plan-
nen van de NS zelf, dieén sneller
en uitgebreider moeten, én volgens
de ramingen duurderuitvallen.
Maar ook de Tweede Kamer treft
blaam: zij had volgens Maij extra
wensen,zonder echter definancie-
ring erbij te leveren. Wegens het
gebrek aan geld heeft deNS voor-
gesteld de intercity-treinen langza-
mer te latenrijden dan oorspron-
kelijk de bedoeling was: geen 200
kilomter per uur, maar 'slechts' de
bestaande 160km/uur. Daarmee
hoopt de NS 2 miljard gulden te
besparen. Maij geeft uitdrukkelijk
te kennen nog niet ingestemd te
hebben met deze beleidswijziging.
Op een deugdelijke onderbouwing
van de NS wacht zij nog, laat Maij
deSenaat weten.

voor de leveringvan 250kaartver-
koopautomaten. Met de transactie
is een bedrag van 16 miljoen gul-
den gemoeid. De automaten, die
vanafbegin volgend jaar opruim
honderd stations in Nederland
worden geïnstalleerd, moeten de
lokettengaan ontlasten, waardoor
de wachttijden verkort zullen wor-
den. Zij zullen worden gekoppeld
aan de verkoopcomputers van de
stations, waardoor deNS'ers wijzi-
gingen snelkunnen doorvoerenen
het beheer aanzienlijk wordt ver-
eenvoudigd.
De automaten verkopen alleen
'eenvoudige' vervoerbewijzen (en-
kele reizen, retours en 5-retour-
kaarten). De reiziger kan er ook
voor een strippenkaart terecht. Op
kleine stationskomen apparaten
diekaartjes voor tussen de 15-en
20-kilometer-bestemmingen afge-
ven. De automaten op grotere sta-
tions leverenvervoerbewijzen voor
alle bestemmingen in Nederland.

Loketten
0 De Nederlandse Spoorwegen
hebben een contract afgesloten

" Twee stoomlocs bij het hoofdstation van NewDelhi on-der stoom. In India rijden op dit ogenblik nog 2.815 stoom-
treinen op hoofdlijnen. Nog voor het jaar2000 zijn ze voor
altijd verdwenen. Het is de bedoeling dat enkele exempla-
ren behouden blijven voor zogeheten museumlijnen. AP

landse spoorwegnet. Ongeveer
veertienhonderdtreinen verwer-
kener dagelijks 150.000 passagiers.
Al die treinen zitten elkaar flinkin
deweg. Bij het binnenrijdenen
vertrekken moeten ze voortdurend
eikaars sporen kruisen. Vieren-
veertig zogenoemdeconflictpun-
ten zijn er. Als één trein vertraging
heeft werkt dat direct doorop an-
deretreinen en dus op de hele
dienstregeling.
NS is al een tijdje geleden begon-
nen met het aanpakken van dit
probleem. Ten noorden van
Utrecht CS, waar de sporen uit
Gouda, Amsterdam en Amersfoort
samenkomen, moeten ongelijk-
vloerse kruisingen komen. Dan
kunnen treinen onafhankelijkvan
elkaarbinnenlopen en weer ver-
trekken. Betonnen fly-overs zijn in
de maak. De sporen naar Amers-
foort liggen inmiddelsverdiept,
zodat dienaar Amsterdam en Gou-
da eroverheen kunnen. Ook wor-
den nieuweopstelsporen aange-
legd.
Volgens de planning moeten de
spoorwegverdubbelingin 1996 en
de aanpassingenten noorden van

Utrecht CS in 1998 gereed zijn.
Maar onlangs werd bekend dathet
hele project in 1996klaar kan zijn.
De Exploitatiedienst van de NS,
verantwoordelijk voor de dienstre-
geling en dus het comfort van de
reizigers, kwam (naar Duits voor-
beeld?, red.) met het ideevoor
operatie 'GroteKlap', diehet sluit-
stuk moetvormen van het project
'Utrechtvan knelpunt weer knoop-
punt.

„Het vervangen van de wisselstra-
ten is een klus waarvoor in de
planningeenjaar nachtwerk is uit-
getrokken. De dienstexploitatie
voelt er nietveel voor om een jaar
lang hinder te ondervinden. Ze
heeft danliever gedurendedrie
maanden flinke overlast en een
aangepastedienstregeling," zegt
projectvoorlichterFransen.
Door gedurende de maanden juni,
julien augustus 1995 zes dagen
lang 24 uur per dag te werken
wordt minder overlastveroorzaakt
voor de omgeving. Bovendien be-
sparen wekosten, omdater min-
der nachtwerk is. Dat voordeel
moet welweer worden wegge-

Hanzelijn

" De Nederlandse Spoorwegen
streven er naar in 1994 te beginnen
met de aanleg van de spoorlijn tus-
sen Lelystad en Zwolle. NS hech-
ten veel waarde aan de aanlegvan
deHanzelijn, gezien het omvang-
rijke achterlanden deverbinding
metDuitsland (Bremen). Dat deze
spoorwegverbinding prioriteit
krijgt betekent volgens NS niet dat
dezogenoemde Zuiderzeespoorlijn
(Lelystad-Leewarden) in het ver-
geetboekterecht komt. Ook de
aanlegvan deze lijnwordt van be-
lang geachtvoor deNederlandse
infrastructuur.
De meestekans - van devier -heeft het tracé dat vlak langs Kam-
pen gaat en parallel aan deauto-
snelwegA5O naar Zwolle loopt.

" Utrecht is al jareneen van de
grootsteknelpunten in het Neder-
landse spoorwegnet. Met man en
macht wordt momenteel gewerkt
om allerlei hindernissenvoor het
treinverkeer weg te nemen. Opera-
tie GroteKlap moet ditproject
versnellen, zodat in 1996 allepro-
blemen van debaan zijn. Voor de
reiziger wordt het in dezomer van
1995 driemaanden behelpen.
Een geplanderotzooi. Dat is wat
detreinreiziger te wachten staat
als deNederlandse Spoorwegen in
dezomermaanden van 1995 opera-
tie Grote Klap gaan uitvoeren. Wis-
selsen rails op het emplacement
bij het station Utrecht Centraal
worden vervangen, met als gevolg
dat het spoorwegknooppuntmaar
zeer beperkt bereikbaarzal zijn.
Een nooddienstregelingmoet uit-
komst bieden.Nu al staat volgens
voorlichterWil Fransen van het
project 'Utrecht van knelpunt weer
knooppunt' vast dat HET HELELAND degevolgen ervan zal on-
dervinden.
UtrechtCS heeft zich de laatste ja-
ren ontwikkeld tot een van de
grootste knelpunten in hetNeder-

schrapt als jebedenkt datwe een
grote hoeveelheidkapitaal eerder
nodig hebben.De schatting is dat
de kosten van een versnelde uit-
voering niethoger zullen zijn."
Het zou de NS zeer goed uitkomen
als het plannetjevan deexploita-
tiedienst voor een versnelde uit-
voeringvan dewerkzaamheden in
Utrechtkan doorgaan.Fransen:
„In 1996willen we beginnen met
het drie-treinensysteem. Er komt
daneen nieuwe dienstregeling
waarin onderscheid wordt ge-
maakt tussen een Eurocity-/interci-
tynet (snelheden van 160 tot 200
kilometer per uur), een interregio-
snelnet(140 tot 160kilometer per
uur) en een agglo-/regionet(120 tot
140kilometer per uur). Invoering
van dit nieuwe systeem is alleen
mogelijk als dewerkzaamheden op
hetknooppunt Utrecht zijnvol-
tooid."

" De hoogtevan het bedrag dat
uiteindelijk nodig is voor de aanleg
van de nieuwe Betuwespoorlijn, is
volledigafhankelijk van de tracé-
keuze en de milieu-investeringen
die moeten worden gedaan. Van
het bedragvan 3,5 miljard gulden
dat nu beschikbaar is, kan de Be-
tuwelijn worden aangelegd. Maar
deuiteindelijke plannenvan de
minister kunnen het projectook
veel duurder maken.
Dit zegt directeurH.L.A. Bakhuis
van de afdeling Goederenvervoer
van deNederlandse Spoorwegen.
Hij reageert hiermee op berichten
dat de nieuwe goederenlijnnaar
het Oosten wel eens zeven miljard
gulden zou kunnen gaan kosten.
„Waar dat soort bedragen vandaan
komen, is me een raadsel. Nietvan
mij in elk geval," aldus Bakhuis.
Het ministerie van Verkeer en Wa-

Betuwelijn
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OVING-DIEPEVEEN- O-D-S BOUW is leverancier van kwalitatief hoogwaardigebouw-
STRUYCKEN B.V. technische produkten. Tot hetrelatiebestand behoren architekten,
is een vooraanstaande aannemers, konstruktiebedrijven, ramenfabrikanten en installateurs,
handelsonderneming De produktgroepKONSTRUKTIES verzorgt deverkoop van o.a.
met eigen voorraden van Jansenraam- en deurprofielen,RHS warmgewalste buisprofielen en
en/of aaenturen in Space-frames-koudgewalste profielen. Naast deze kwalitatief hoog-. . 9 waardige produkten bieden wij onze klanten een overeenkomstige
f . " dienstverlening op het gebied van de technische know-how.buizen, M a

bouwtechnischeprodukten, Wij zoeken met spoed een
meetWenregelapparatuür, teCtllliSCh COlTimerCieel
spoormateriaal, . . ■■■ ■■ ■

Ë£ren medewerker buitendienst m/v
pompen, voor de buitendienst in hetrayon Limburg,
gieterijbenodigdheden, _

_~ . , ~.,

procesmachines e vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het commerciële
non-ferro halffabrikaten resultaat binnen zijn rayon. Hij houdt zich bezig met promotionele en
en a'rondstoffen adviserende aktiviteiten.De relatiekring van de vertegenwoordiger

* ' bestaat uit adviesburo's, architektenburo's, beleggingsmaatschap-
De onderneming is pijen, ingenieursburo's en de bedrijven die onze produkten verwer- .
gevestigd in moderne ken. De vertegenwoordiger is deverpersoonlijking van onze dienst-
bedrijfscomplexen en biedt verlening en als zodanig stellen wij hoge eisen,
werkgelegenheid aan ruim Voor deze zelfstandige, verantwoordelijke jobzoeken wij een
600 werknemers. enthousiaste man ofvrouw die in staat is om op alle nivo's relaties op

te bouwen en onze dienstverlening te vertalen naar dezerelaties.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over een
grote affiniteit met debouwwereld, ondersteund door een technische
opleiding. Een goede beheersing van de Duitse en Engelse taal is
noodzakelijk.

inH et otar ein n aroncto n
Naast een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden bieden wij een

mausineierrein uierenstein gedegen opleiding, zowel op ons kantoor te Barendrecht als bij onze
Donk" leveranciers in Zwitserland en Engeland.
Postbus 69
2990 AB BARENDRECHT Belangstellenden wordt verzocht om een schhtelijke sollicitatie in te zenden
Tel.: 01806-40911 t.a.v. onze afdeling Personeelszaken.

O'D'S BOUW

BBOUHUYS Verwarmingsindustrie B.V. Geleen
TraCT!imtil,UlJlJß*W«HU:miliUi.^

Ü^ Hofdwarsweg 20 Postbus 1200 Telefoon
6161 DD GELEEN 6160BE GELEEN 046-746557

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden
zoeken wij voor spoedige indiensttreding

- servicemonteurs cv.- c.v.-monteurs
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan
dhr. Bouhuys.
Telefoneren tijdens kantooruren.

zoekt voor haar nieuwefiliaal in
Aken, Adalbertstr. 32

jongedynamische
verkoopster
37,5 uur per week.

Schriftelijke sollicitatie of
persoonlijk aanmelden:

HAWETEX-
MODEHANDELS-GmbH

z. Hd. Herrn Herbord
Postfach 228
5100 Aachen

i^mM mtII
Postbus 1295 De MTB heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dienstverlener
6201 BG Maastricht in fe meest brede zin van het woord. Een partner in kwaliteit en
622Tnw Maastricht betrouwbaarheid voor een groot aantal bedrijven en instellingen. De
Telefoon 043-636300 aktiviteiten van de MTB zijn verdeeld over een concern en twee divisies.
Fax 043-635299 Een binnendivisie, waar een breed skala aan industriële aktiviteiten wordt

ontwikkeld en uitgevoerd.
Een buitendivisie, die verantwoordelijk is voor de realisatie van diverse
aktiviteiten als bouw, groenvoorziening, detacheringen en externe dienst-
verlening.
Een concern, waar invulling wordt gegeven aan het financieel/ekonomisch
beheer, bestuurlijke informatievoorziening en het formuleren van het
ondernemingsbeleid.
De MTB is nu bezig met het afronden van een omvangrijke organisatie-
verandering, waarbij onder meer invulling wordt gegeven aan een nieuwe
administratieve organisatie.
Wegens interne verschuivingen roept de MTB voor het concern
sollicitanten op voor de funktie van:

hoofd Salarisadministratie M/V
Deze is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan een moderne en
geautomatiseerde salarisadministratie

De funktie omvat:- implementeren en applikatiebeheer van een nieuw salaris- en personeels-
informatiesysteem- zorgdragen voor:
- een salarisberekening en uitbetaling hiervan- ziekengeldadministratie
- een juiste overdracht van premies naar bedrijfsvereniging, belasting-

dienst, pensioenfonds, ziekenfonds en pensioenverzekeraar- interne/externe informatieverstrekking en advisering- samenstellen van overzichten en statistieken voor belanghebbenden

Wij zoeken hiervoor kandidaten met:- een opleiding en ervaring op HBO-nivo- uitstekende kennis van de Sociale Verzekeringswetgeving en een goed
inzicht in de administratieve organisatie van een grote organisatie- ervaring met een komplex geautomatiseerd systeem- goedekontaktuele vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid in woord en
geschrift

Wij bieden:
- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring

De Stichting Maastrichtse - opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Toeleveringsbedrijven is . goec|e sekundaire arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O.
vofTde'vvét Sociale*""8 " ziektekostenverzekering bij 1.Z.A.-Limburg
Werkvoorziening in de
gemeenten Maastricht. Een psychologisch en medisch onderzoek maken deel uit van de selektie-
Morgroten, Meerssen en procedure.

zfbeheert doorvoor binnen Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer H.M.G. Daemen,
een divis/estruktuur een administrateur of de heer J.A. Dassen, controller, telefoon 043-636300
aantal industrieel, kaltuur-
cmettechnische en Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na heden worden gericht
en"eXdaorb</ we'rtye" aan: Sticntinf Maastrichtse Toeleveringsbedrijven, t.a.v. het hoofd
legenhekj aan meer dan Personeel en Organsiatie, de heer LD.G.P. Coninx, Postbus 1295,
1200 medewerk(st)ers. 6201 BG Maastricht

Int«DE LIMBURGSE
**'|fPERSONEELSGIDS

V i

W ÊM È Junior
y sales representative A

W professionele A
WfffSffm W haarcosmetica (m/v) A

Indola Cosmetics Nederland is een vooraanstaande Am
V verkoopmaatschappij met een complete lijn professionele Ém
V haarverzorgmgsprodukten voor gebruik in kapsalons. Het fl
V marktaandeel van Indoia Nederland - zelfstandige dochter Êm
V van het Amerikaanse concern Alberto Culver Co. - stijgt Êm
H en dat vraagt om een alerte buitendienst. Enerzijds om de km
H contacten met onze huidige relaties op hoog niveau te fl
B onderhouden, anderzijds om nieuwe relaties aan de juiste fl
■ informatie en passende offertes te helpen. fl
V Een afwisselende, veeleisende en zelfstandige functie, Êm
V waarvan het garantie-inkomen en de arbeidsvoorwaarden fl
V prima zijn en een wagen van de zaak vanzelfsprekend. Èm

Wij stellen de volgende voorwaarden: commercieel in- Am
gesteld en interesse in het vak, representatief, flexibel en Am

ambitieus, leeftijd tussen 22-30 jaar. U bent daar waar AM
MW nodig inzetbaar. AM

\\W Heeft u belangstelling? Stuur uw sollicitatiebrief met cv. _M
en pasfoto binnen één week naar Indola Cosmetics _U

Nederland 8.V.. t.a.v. de heer R.A.P.W. Feenstra, aMW Iffßßi^r Postbus 40,2280 AA Rijswijk, tel. 070-3906620. BfflSlfffißH

MET WOllOn WERKEN I
AAN WONEN IN MAASTRICHT I

De Maastrichtse woningbouwvereniging BETER WONEN exploiteert bijna 5000 verhuureenheden in de sociale I
huursektor. De werkorganisatie telt circa 55 medewerkers, verdeeld over vier afdelingen waaronder de tech- I
nische dienst. De technische dienst bestaat uit de sektoren bedrijfsburo, projektburo en onderhoud. Als I
gevolg van een groei van de werkzaamheden willen wij graag in kontakt komen met personen die geïnteres- I
seerd zijn in de volgende funkties: . I

MEDEWERKER BEDRIJFSBURO «, I
De lunktionaris is hoofdzakelijk belast met technisch-adminlstratieve werkzaamheden op het gebied van I
beheer en onderhoud zoals:
- maken van onderhoudsbestekken en begrotingen:- opvragen en beoordelen van offertes:
- bijhouden van een registratie- en een planningsysteem voor gebouwbeheer, waaronder een kartotheek.
Profielschets kandidaat:- in bezit van diploma MTS.-bouwkunde:- enige jaren ervaring met het maken van aannemersbegrotingen of de werkvoorbereiding;- kennis en ervaring met automatisering;- goed in teamverband en zelfstandig kunnen werken;- in staat zijn kort en bondig te rapporteren.

OPZICHTER ONDERHOUD «/« I
De lunktionaris wordt geplaatst bij de sektor onderhoud. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:- toezicht op vooral grotere onderhoudswerkzaamheden;- het uitvoeren van inspekties van het gebouwenbestand;
- het onderhouden van kontakten met bewonersvertegenwoordigers.
Profielschets kandidaat:- in bezit van diploma M.T.S.-bouwkunde aangevuld met een opzichtersopleiding;
- ervaring als opzichter of inspekteur;- kwaliteits- en klantgerichte werkhouding;
- kennis en ervaring met automatisering;
- beschikken over een goed analyserend vermogen en in staatzijn geheel zelfstandig rapporten te schrijven.- in het bezit van rijbewijs en auto.
Arbeidsvoorwaarden:
De CAO. voor personeel in dienst van woningcorporaties is van toepassing. De salariëring is afhankelijk van I
leeftijd en ervaring en ligt tussen:- medewerker bedrijfsburo ’ 3.113- en ’ 4.136,-;- opzichter onderhoud ’ 3.608,- en ’ 4.817,-.
Sollicitatieprocedure:
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Belangstellendenvoor een I
lunktie worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen een week na het verschijnen van dit blad te I
richten aan de Maastrichtse woningbouwvereniging Beter Wonen, Postbus 3104, 6202 NC Maastricht. I
Graag in de linkerhoek van de enveloppe vermelden: sollicitatie. Dit is een herhaalde oproep. Deze ad- I
vertentie is reeds 14 dagen geleden gepubliceerd in het dagblad De Limburger. Reakties op die adverten- I
tic worden bij de selektie meegenomen. Informatie over deze vakatures kan worden ingewonnen bij de I
heer G. Huisinga, hoofd technische dienst, tel. privé 043-622938, tel.werk 043-254488. 0«23 I

tempo-team
uitzendbureau

KANTOOR J
Secretaresse m/v
voor een relatie in Heerlen. Werktijden: maandag tot'
met vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur. U hebt een Be»- i
college of soortgelijke opleiding en enige jaren werk'
ervaring met bijvoorkeur een personeelsadministratie
of op een directie-secretariaat. Leeftijd: circa 30 jaaf
Informatie: 045 - 71 83 32, Marie-Cécilevan den N^
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat

Secretaresse m/v
voor een relatie in Heerlen. Naast allevoorkomende
secretariëlewerkzaamheden verricht u ook recept!?
werkzaamheden. U hebt een afgeronde MEAO-
secretarieel of soortgelijke opleiding. Het betreft een
full-time baan.
Informatie: 045 - 71 83 32, Adriane Keulen
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat _,
Tekstverwerker m/v
voor bedrijven in Sittard en naaste omgeving.
Wij hebben regelmatig leukebanen voor ervaren
kandidaten. Er zijn zowel part-time als full-time
mogelijkheden.Kunt u werken met WP 4.2/5.0 en/of
5.1, neem dan maandag contact met ons op.
Informatie: 046 - 52 20 80, Edith Sormani
Sittard, Rosmolenstraat 4 J
Secretaresse m/v
voor een relatie in Sittard. Het betren all-round
secretarieel werk, zoals onder meer tekstverwerken *
de correspondentie in de Engelse en Duitse taal.
Vanwege de zelfstandige aard van de functie zoeke"
wijkandidaten op MBO-/HBO-niveau, diezelfstancW
kunnen functioneren, eigen initiatief tonen en een
flexibele instelling hebben. Leeftijd: 24 tot 35 jaar.
U gaat enige maanden full-time werken en later word
deze baan part-time.
Informatie: 046 - 52 20 80, Edith Sormani
Sittard, Rosmolenstraat 4

INDUSTRIE ]
Bakker m/v
voor een groothandel in Nuth. U werkt 36 uur per w«*
"n de werktijden zijn zeer gunstig. Deze baan biedt
goede toekomstperspectieven.
Informatie: 045 - 27 38 38, Karin Poelman
Brunssum, Lindeplein 15 ,
Loodsmedewerkers m/v
voor een groot overslagbedrijf in Roermond.
Met behulp van een orderlijst maakt u debestelling*ll
verzendklaar. Na een inwerkperiode gaat u zelfstan<"
en efficiënt werken. Wij zoeken enthousiaste
kandidaten. Een diploma is niet vereist,ruime ervariré
met een heftruck echter wel. Deze afwisselende ba*1
is in dagdienst. De mogelijkheid tot een vast
dienstverband is niet uitgesloten.
Informatie: 04750 - 3 36 49, HennyWolters
Roermond, Wilhelminaplein 10 ,
Medewerker stadsverzorging m/v
voor het ophalen van huisvuil en grof vuil in de
gemeente Heerlen. U werkt uitsluitend op maandag
van 8.00 tot 16.30 uur. Leeftijd: vanaf 16 jaar.
Studeert u nog of wilt u slechts 1 dagper week
werken? Bel ofkom langs. De verdiensten zijn goed'
Informatie: 045 - 71 83 66, Mariëlle Muijlkens
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat y

Bakkerij-medewerker m/v
voor een brood- en banketbakkerij in Kerkrade. U vf|
richt inpak- en/of stapelwerkzaamheden. Het werk "in dag- en/ofploegendienst. Zoekt u werk voor 1 of
meerdere weken, neem dan maandag contact op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling
Kerkrade, Grupellostraat 35 .
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in Sittard en omgeving.
Wij hebben regelmatig werk voor u. Het betreft werk'
zaamheden in zowel dag- als ploegendienst, voor
korte en langere projecten. Bent u bij voorkeur in h«'
bezit van een LBO-dipioma of hebt u veel produktie'
ervaring? Kom dan maandag direct langs.
Informatie: 046 - 51 42 22, Jeanette Vaessen
Sittard, Rosmolenstraat 4 y

Sorteerders/inpakkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Geleen. U sort*^
brieven en pakketten. Bent uvoor langere tijd
beschikbaar en wilt u direct aan de slag. kom dan
maandag langs of bel ons.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

SCHOONMAAK
Schoonmakers m/v
die direct aan de slagwillen, voor diverse bedrijveniri
Geleen. U gaatkantoren en andere lokalen schoon'
houden. I '<?werktijden zijn vooral in de avonduren.
Informatie: 046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

mm unitedIHI TECHNOLOGIEShkm-A PRATT & WHITNEY
Pratt & Whitney Overhaul andRepair Center - PWORC-E maakt deel uit van United Technolo- Eisen die wij aan de kandidaten stellen:Europe B.V. (PWORC-E) is gespecialiseerd in de gies. Deze Amerikaanse multinational biedt werk - diploma LTS-metaal, VBO-draaier/frezer (ofrevisie en reparatie van componenten van aan ongeveer 200.000 medewerkers. Op grond een gelijkwaardige opleiding);vliegtuigen, zoals brandstofpompen, van de aard en het niveau van de werkzaamhe- - een goede beheersing van de Engelse taal;

brandstofregelaars, propellersystemen, den, kan PWORC-E aangemerkt worden als een - het vermogen om vooral zelfstandig maar ookelektronische regelsystemen etc. Het bedrijf is high-tech bedrijf. Het werk wordt uitgevoerd in in teamverband te kunnen werken;
sinds 1981 gevestigdop Maastricht Airport. opdracht van klanten die gevestigd zijn in Euro- - enige jaren ervaring in draaien, frezen, slijpen,

pa, het Midden-Oosten en Afrika. Momenteel honen, leppen en kotteren.
werken er 165 medewerkers. De gemiddelde
leeftijd is 30 jaar. Het bedrijf heeft in de periode Bent u iemand diegraag zelfstandig werkt,
van 1981-1991 een voorspoedige ontwikkeling problemen analyseert en oplost en het werken in
gekend. een high-tech bedrijf een uitdaging vindt, dan

nodigen wij u uit om te reageren.
De afdeling Machine-Shop voert diverse verspa-
nende bewerkingen uit aan een grote verschei-
denheid van komponenten en onderdelen van
vliegtuigen. Binnen deze afdeling werken mo-
menteel 5 medewerkers. De toleranties waarbin-
nen gewerkt wordt liggen op de grens van het
haalbare. De bewerkingen worden dan ook ver-
richt door hoogwaardig gekwalificeerde vakmen-
sen, die de modernste apparatuur tot hun be-
schikking hebben.

Voor déze afdeling zijn wij op zoek naar kandida-
ten voor de funktie van: T

, , „ ,Telefonische informatie kunt u inwinnen bij de
rcDccncru abck*«i/rn » neer J- Weijers, telefoon 043-664343.QERccDSCIIArSMAIvEn m/v Sollicitaties, voorzien van een uitgebreid

Curriculum Vitae, kunt uvoor 13 april 1992
In deze funktie moet u zelfstandig speciale ver- richten aan Pratt & Whitney Overhaul an Repair
spanende bewerkingen uitvoeren aan diverse Center Europe 8.V., Postbus 269, 6190AG
vliegtuigkomponenten en u dient tevens speciale Beek, ter attentie van mevr. E. v.d. Schoor,
gereedschappen te vervaardigen. afdeling personeelszaken.



Alzheimervereniging

Wie meer wil weten over
allerlei vormen van

dementie, kan terecht bij
de Alzheimer-vereniging

regio Oostelijk
Zuid-Limburg. Nadere

informatie is te
verkrijgen bij de

voorlopige voorzitter
J. Mastenbroek

(045-714991) en secretaris
J. Francois (045-453988).

Dementie is het snelst oprukkende ziektebeeld van de jaren negentig

Leven in de nevelen
der vergetelheid

„Ze fietste doodleuk over de autoweg tegen het
verkeer in. Gelukkig had de politie het snel in de
gaten en haalde haar van de weg. Eenmaal thuis zei
ze: „Maar ik fiets toch altijd over de zwarte weg naar
huis?" Ze was helemaal terug in haarDuitse
kindertijd. Omdat ze maar bleef ontsnappen en
ronddwalen, moest ze uiteindelijk opgenomen
worden," vertelt de 86-jarige Leo Deckers gelaten.
Samen met zijn vriend en lotgenoot Pierre Corten,
bezoekt hij elke dag zijn dementevrouw in de
St.-Janskliniek in Geleen. Geduldig voeren ze
geprakte banaan aan hun echtgenotes die vaak alleen
nog met de ogen kunnen knipperen.

door

ANGELI
POULSSEN

deer datgene wat de dementerende
nog aanspreekt. Haal met behulp
van oude voorwerpen of foto's de
verleden tijd weer naar boven. Je
zou versteld staan wat een oude
mijnlamp teweeg brengt bij een
ex-'koempel'."

Niemand kan zich wapenen tegen
deze aantasting van de hersenen.
Onderzoekers zijn driftig op zoek
naar hersendonoren, om uit te vin-
denwaarom de ene 90-jarige nog
een cryptogram kan oplossen, ter-
wijl de andere niet meer weet hoe
hij zijn broek dicht moet maken.
Noch geheugentraining, noch het
wondermiddel Ginkgo of andere
trucs helpen.Alleen door gezond
te leven, niet te roken of te drinken
en zo weinig mogelijk klappen op
je hoofd tekrijgen of narcoses te
ondergaan,kun jeaftakeling van
de hersenen misschien beperken,
zo was de uitkomstvan een onder-
zoek naar hersenfuncties van de
RL.

Wanneer dementiezich echter aan-
dient, is het een onomkeerbaar
proces. Binnen een tijdsbestek van
10 tot 12 jaarkan een vergeetachtig
mens veranderen in iemand die
zelfs zijn eigen partner niet meer
herkent. Het geheugen gaatstaps-
gewijsachteruit. Een mooie test
daarvoor is de vraag 'wie is deko-
ningin van Nederland?' In het be-
ginherkent menBeatrix nog als
koningin, daarnazweert men bij
Juliana, dan weer Wilhelmina en in
het allerlaatstestadium spreekt
men van Emma. De demente
maakt een mooie cirkel terug naar
zijn vroegste jeugd.

„Als het echt dementie iskan de
arts de familieleden in elk geval
voorlichten over hoe ze met hun
dementerendeoudere om moeten
gaan. De zorg voor deze mensen
komt toch voornamelijk terecht op
de schoudersvan departner of
kinderen. En dat is een taak die
nogaleens wordt onderschat. Een
dementerende bejaarde moetje na
meiijk 24 uur per dag in de gaten
houden. Ze lopen weg, draaien het
gas open en weten vaak niet meer
hoe ze van de wc af moeten ko-
men," vertelt Van derAa.

Pierre Corten kan ditbeamen. „Ze
kon opeens haar handtekening
niet meer zetten. Wist gewoon niet
meer hoe ze haar naam moest
schrijven. Ze was toen net 55 jaar

Toen mijnzoon afstudeerde, had
ze al geen benul meer wie hij was
Zijn vrouw en dekleinkinderen
kent ze niet."

oud. Binnen eenjaar gafze achter
eenvolgens haar favoriete hobby
en het huishoudenop. Op het mo-
ment dat ze me om negen uur 's
ochtens uit de tuin riep voor de
warme hap, dieze overigens hele-
maal niet klaargemaakt had, be-
greep ik dat het tijd was om de
hele zorg maar over te nemen.

" Dementen vragen veel verzorging. Als defamilieleden het niet meer aankunnen, is een
verzorgingstehuis een dure, maar noodzakelijke oplossing. Foto: peter ROOZEN

Juist informatie uit de kindertijd
blijft het allerlangst hangen."

„In het begin wordt jekwaad. Je
vraagt jeaf of het echt is ofdat je
voor degek wordt gehouden.Er
ontstaan hele discussies, omdat ze
onwaarhedenvertelt of gewoonzes
keer hetzelfde achter elkaar. En op
een gegeven moment besef jedat
er ietsgoed mis is. Datje actie
moet ondernemen. Maar dat mo-
ment wordt heel lang uitgesteld.
Want het is heel moeilijk te accep-
teren dater zoiets met jevrouw
gebeurt," vertelt Pierre Corten.

Mijnlamp
Mastenbroek, vroeger afdelings-
hoofd bij het Riagg, vervolgt:
„Wanneer de dementie in een
vroeg stadium is kun jehet best
proberen om de dementerendenog
zoveel mogelijk bij het heden te
betrekken. Dus tienkeer op een
dag herhalen waar oma zich be-
vindt, welke dag het is en hoe je
zelfheet. Als hetrealiteitsbesef
echter snel vermindert, is het vol-
gens onderzoekers beter om als
verzorger zelf in de wereld van de
bejaarde patiënt te stappen. Waar-

Spuitje
gaanvan wat er nogwél in zit."

„Verander ook zo weinig mogelijk
in de omgeving.Alles wat nieuw
is, kunnen ze niet meer aan. Als je
ziet dat iemand richting dementie
neigt, kun jebij wijze van spreken
al beter tweekoffiezetapparaten
kopen. Zodat hij straks niet meer
aan een nieuw apparaat hoeft te
wennen. Veel dementerende be-
jaardenweten zelfs niet meer hoe
dedouche werkt of het scheerap-
paraat. Maar met een simpele lam-
petkan of ouderwets scheermes
kunnen ze wel weer uit devoeten.
Bij dementieis hetnamelijk zo dat
je datgene wat jehet laatst hebt
geleerd, heteerst weer vergeet.

J. Mastenbroek, voorzitter van de
Alzheimer-vereniging i.o. in Ooste-
lijk Zuid-Limburg. Deze vereni-
ging beoogt diegenen, die in nabije
kring met dementerende mensen
te maken krijgen, voor te lichten
over de juiste gedragswijze. „Je
moet ze niet onder druk zetten
door steeds uitspraken te corrige-
ren en te testen wat ze nog kunnen.
Jekunt ze beter zoveel mogelijk
hun gang laten gaan, terwijl je hen
onopvallend controleert. Schelden
ofverwijtende opmerkingen ma-
ken in de trant van 'Nee mam, ik
ben niet Jan-Henk, ik ben jezoon
Peter', helpen niet. Hoe kwetsend
het ook is als iemand je niet meer
herkent, je moet steeds uit blijven

Schelden
„Ruzie of verwijtende opmerkin-
genzijn funest voor een dementie-
patiënt. Dan zetje hem onder druk
enraakt hij in paniek. Dat veroor-
zaakt een averechts effect," aldus

Boksen

Dementie wordt de epidemievan
detoekomst. Meer dan 300.000 Ne-
derlanders lijden er inmiddels aan.
Een op de drie gezinnenkrijgt er
binnenkort mee te maken. Tegen-
houdenkun jehet proces niet,
maar een goede begeleidingen
verzorging kan het ziekteverloop
veraangenamen en misschien zelfs
vertragen.

„Dementie is eigenlijk geenziekte,
maar een gedragsstoornis," licht dr
van derAa, klinisch geriater van
het Maaslandziekenhuis, toe. „De
belangrijkste kenmerken zijn ver-
geetachtigheid in ernstige mate,
het minder goedverwerken van
nieuwe informatie, het verkeerd
beoordelen van situaties en het af-
nemen van bepaalde functies,
zoals de taalvaardigheid. Boven-
dienkomt het vaak voor dat de-
menterende mensen van karakter
veranderen omdat ze bijvoorbeeld
bepaalde remmingen verliezen. Li-
chamelijk kan dementie zich op
een gegeven moment uiten in een
bepaalde stramheid in de bewegin-
gen, valneigingen en controlever-
lies over de ontlasting. Je wordt er
overigens nietblind, doofof ver-
lamd van."

„De ziekte van Alzheimer, waar
meer dan dehelft van de demen-
tie-patiënten aan lijdt, is op zelf
niet dodelijk. Uiteindelijk leidtde
ziekte wel tot een zodanig geeste-
lijken lichamelijkverval, dat de
kans om te sterven als gevolgvan
complicaties via er groter doorwordt. Een 'stuurloos' lichaamin
natuurlijkveel minder weerbaar.
Een andere oorzaak van dementie
is hetkrijgen van een aantal kleineherseninfarctjes achter elkaar.Bij
deze 'multi-infarct dementie', ishet ziekteverloop minder snel dan
bijAlzheimerpatiënten."

„Na het laatste stadium sterven ze
ook in defoetushouding," vertelt
Mastenbroek. „Ze keren echt hele-
maal terug in de allervroegste
baarmoedertijd. Als jehelemaal
mee zou gaan in de belevingswe-
reld van de dementen, zou jehen
in een soort enorme roze peer moe-
ten leggen, die drijft in warm wa-
ter. Met een bonzende hartslag als
achtergrondgeluid, voelt de pa-
tiënt zich in dit stadium helemaal
thuis en zal gelukkig sterven. Maar
de maatschappij is misschien nog
niet zo ver dat we dit soort verzor-
ging acceptabelvinden. Het is
gewoon een kwestie van verande-
rende waardepatronen. We zullen
toch moeten leren omgaan met de-
ze steeds groter groeiende groep
mensen. Zij zijn voor een deel af-
hankelijk van de mantelzorg. Als
kinderen of partners in de toe-
komst niet meer bereid zijn deze
zware taak te verrichten, dan gaan
we misschienrichting 'spuitje.
Het is namelijk financieel onmoge-
lijk om iedere demente volledige
professionele verzorging te bie-
den," aldusMastenbroek.

„Als wij hen niet elke dag zouden
bezoeken, dan zouden onze echtge-
notes het bed niet meer uitko-
men," vertelt Leo Deckers. „Nu
worden ze nog aangekleeden op
de gang gezet," vultPierre Corten
aan. „Ik vind het fijn dat mijn
vrouw nog leeft. Als ze de ogen
open doet, heb ik het idee dat ze
zich toch verheugt op mijnkomst.
Zolang ze nog goed eet en er rede-
lijk gezond uitziet, heb ik er zo wel
vrede mee. Ik heb elke dageen
doel en ontlast daarmee ook de
verpleging. Nu hebik tenminste
nog een deelvan haar, misschien is
dat morgen afgelopen. Want de
dood komt als een dief in de
nacht," besluit dezorgzame bejaar-
de.

Zenuwachtigkijkt hij op zijn hor-
loge. Het is half vijf.Beide mannen
haasten zich naar de eetzaal, waar
ze hapje voor hapje het gepureerde
diner in de mond van hun in de
nevelen van vergetelheid levende
vrouwen schuiven.

" Hoe iemand
veroudert is
mede
afhankelijk
van de
verzorging
vanaf het
allervroegste
begin.
Bejaarden-
specialist Geert
van derAa
omringt zijn
pasgeboren
dochter dan
ookmet de
grootste zorg.

Foto:
JANPAULKUIT

„Een kleine derdegroep demen-teert als gevolgvan virussen, ande-
re ziekten ofteveel herhaalde her-
senbeschadigingen. De ziekte vanKorsakov, veroorzaakt dooreen
gebrek aan vitamine in combinatie
met enorme hoeveelheden drank,
is bijvoorbeeld een oorzaak van
hele vroege dementie. Maar ook bij
boksers dieteveel klappen hebben
moeten incasseren, blijken de her-
senen al snel af te takelen.Denk
maar aan Mohammed Ali," aldus
de Sittardsebejaardenspecialist.

..Dementie is een welvaartsziekte.Onder de 65 jaarkomt ze zelden
voor. Maaromdat de mensen te-
genwoordig zo oud worden, zien
we dat het een van de snelst
groeiende medische problemen is.Eén op de vijfbejaarden boven de
tachtig dementeert.Als de omge-
ving merkt dat iemand vergeetach-tig wordt of andere symptomen
van dementievertoont, is er niet
altijd reden tot paniek. Ga in elk
geval met debejaarde naar de dok-
ter. Vaak iser een lichamelijke
oorzaak voor de symptomen, of
komt het voort uit een depressie.
Dan kan de dokter nog behoorlijkhelpen."
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STANDPLAATS:

Amsterdam

Thea van Beek

Gluren
Van huis-uit zijn wij Nederlanders.,

een volkjevan gluurders. We
gluren nietalleen zelf, maar vinden^het ook heerlijkbekeken te

worden. Nergens staan de
gordijnenzo wijd open of'

ontbreken diezelfs helemaal.En',j
zeg nou zelf, het hééft toch iets, jé°

te vergapen aan al die
huiskamertafereeltjes?'

Nietalleen onze huiskamers staan...
open en bloot tekijk. De filosofie.:

heeft ook diep wortel geschoten bij;
bedrijvenen de overheid.Waar je,

ook rondkijkt op nieuwe
bedrijfsparken, het is al glas wat er'

telt. Ofneem het nieuwe gebouw-
van deTweedeKamer. Menig -politicus diezich al bezorgd maakt

over al dat glas. Straks geen-
onderonsjes meerachter de groene.

gordijnen. Nee, deburger moet
zien hoe onze

volksvertegenwoordigers zich
gedragen.

Zo ook op hetAmsterdamse
stadhuis. Ook daar schuwt men,

het inkijken niet. De raadszaal, op,
debovensteverdieping biedtvia'

de grotevensters een boeiend^
schouwspelop de stad. Jammer;':

maar de burger mist hiervanaf de"
straat het politieke gekrakeel»

Nee, leukerzijn devergaderzalen^}
Die liggen op debegane grond*

met uitzicht op de
Zwanenburgwal. Het stukje gracht -heeft nog een uitloper van de'

Waterloopleinmarkt. Kraampjes
metkleding, boeken, huisraad en

andere curiosa: Dat levertnieü
alleeneen stroom passanten, maar
gezienvanuit zon zaaltje ook een

boeiend schouwspel op.

Nu leveren debijeenkomsten van
de gemeenteraadscommissies die>',

hier vergaderen, zelden spetterend^
vuurwerk op. Het-

'sprankelgehalte' van onze
hoofdstedelijke bestuurders laat

nogaleens te wensen over. Een
reden te meerde blik terichten op

het 'buitengebeuren'. Wat daar
passeert is uitermate boeiend.

Buiten die glazen wanden trekt
een dwarsdoorsnede van de wereld-",

aan hetoog voorbij. Mannen met
grote, opkrullende snorren,kleine^moustaches ofkale bovenlip.»

Hoofden met daaropmutsen^petten of soms extravagante
hoeden. Leren jekkies,snelle_

sportpakken, zuiver scheerwol of
bont.

Innig omstrengelde verliefd*
paartjes, kibbelaars, sjacheraars^
patsers en snuffelaars. Toeristen^

volslanke Amsterdamse
volksvrouwen, mannen met fors

vooruitgestoken buiken,
kunstenaars, zwervers en

studenten. Mensen met haast en
slenteraars. Sjouwend met

huisraad, kleding, of balancerend
met een stapel boeken. Als jede

woordenstroom binnen wegdenkt,
zitje hier op eenriant terras.
Omgekeerd is hetook 'apies
kijken' en dat is minstenszo

vermakelijk. Daar schuifelt een
groepje dertigers voorbij.

Halverwege deruiten, stopt een
van hen, kijkt naar binnen, sleurt
zijn makkers terug en wijst naar

binnen. Je ziet hem letterlijk
zeggen: „Kijknou, de

burgemeester. Verhip, depolitie
zit er ook al bij." Van Thijn en de

drie hoofdcommissarissen van
politie ontgaat alles van dit fraaie

schouwspel. Hun plaats in de
vergaderzaal is met derug gekeerd

naar Amsterdam.
Het groepje stopt, kijkt langdurig

naar binnen, wijst, loopt een stukje
dooren keert vervolgens weer

terug. Alsof het om een generale
repetitie gaat, herhaalt deze

voorstelling zich een keer of drie.
Binnen praat men intussen over

een 'al dan niet gewijzigd
standpunt inzake burgerwachten.

Stelt men vragen over het
'mondialevoedselprobleem', dat
nietveel meer blijkt in te houden

dankibbelen over welkekoffie de
gemeente schenken moet.

Buiten passeert vrolijk zwaaiend
een gehaaste wethouder.

Vervolgenskijkt een jongeman
met een zweem van interesse naar
wat daarbinnen gebeurt. Hij houdt
het al snelvoor gezienen vervolgt
schuifelend zijn weg. En terwijl de
marktkoopman met brede gebaren

te kennen geeft 'voor de
verdommenis niets meervan de
prijs te willen laten vallen', gaat

het binnen over buitenlandse
reisjes.

Want dat mochten ze toch eens per
vier jaar?En waarom gaan andere

raadscommissies vaker en waarom
met zovelen? En waar zouden we

zelf naar toe willen? New Vork
misschien? Ofmisschien heeft de
hoofdcommissaris wel een aardig

idee? Dan grijpt de voorzitter in en
wordt het binnen tóch nogeven

leuk: „Als jullienóu niet stil zijn,
roep ik de politie."

""■"«']' i. "■ m. uuw P,f-W»W^^^^^!^

limburgs dagblad vrijuit
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Automobielbedrijf Kompier is ruim 20 jaareen begrip in Zuid-Limburg, waar
service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met de cliënten heeft
automobielbedrijf Kompier een hechte band. Om deze band te continueren
en verder uit te bouwen, zoeken wij voor onze vestiging te Heerlen een

AUTOMOBIELVERKOPER m/v
Funktie-inhoud:
* de verkoop van de topmerken SAAB en LANCIA nieuwen gebruikt;
* auto's taxeren en inruilen;
* werken met een klantenbeheerssysteem;
* bewerken van dezakelijke markt.
Gevraagd wordt:
* leeftijd tussen 25 en 35 jaar;
* middelbare opleiding; IVA-opleiding gewenst;
* commerciële ervaring binnen de autobranche is een vereiste;
* kennisvan leasing;
* een degelijke en vertrouwenwekkende werkwijze;
* goede contactuele eigenschappen;
* groot verantwoordelijkheidsgevoel;
* kwaliteitsgerichte instelling;
* zelfstandigheid en creativiteit.
Geboden wordt:
* werk bij een gerenommeerd bedrijf met topmerken als SAAB en LANCIA;
* een zelfstandige en veelomvattende funktie;
* een prima rayon met uitstekende groeimogelijkheden;
* salariëring overeenkomstig kennis en ervaring;
* goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
* de beschikking over een auto van deze topmerken is vanzelfsprekend.
Als basis voor de uitoefening van deze funktie hoort een evidente training.
Spreekt de funktie u aan, reageer dan schriftelijk binnen 10 dagen aan
de heer H.J.M. Kompier, Akerstraat 150, 6417 BR Heerlen.1 J

Voor het verder uitbouwen van onze franchiseketen, zoeken wij
contact met een jong ondernemend (echt)paar om als

zelfstandig ondernemer
op franchisebasis

een modern en herkenbaar cafetaria met een gemiddeld
omzetniveau van ’ 700.000,- te runnen.
Wij bieden een perfekte locatie, een succesvolle bedrijfsformule,
een aantrekkelijk assortiment, een goede prijs/kwaliteitsverhouding
door inkoopvoordelen en managementondersteuning op diverse
gebieden.
U bent minimaal 25 jaar en heeft diploma's en/of ervaring in de
horecabranche. Klantvriendelijkheid, ambitie en werklust zijn een
must om, samen met ons, van uw „eigen" zaak een succes te
maken. Inbreng van een eigen vermogen van ’50.000,- is.
noodzakelijk.
Interesse?
Schrijf dan naar: S.E. Mij B.V.

Postbus 5046, 6202 WD Maastricht

■ ■
Een van onze relaties - een van Nederlands grootste
organisaties op het gebied van bouwmaterialen met
showrooms in verschillende plaatsen in Nederland -
zoekt voor haar vestiging in Zuid-Limburg een

die binnen de moderne en goed geoutilleerde
showroom kliënten op een verantwoorde en
deskundige wijze in hun keuze weet te adviseren, i
Funktie eisen:
- opleiding op middelbaar niveau;
- ervaring in een soortgelijke funktie;
- kommerciële instelling;
- goede representatieve eigenschappen en

kontaktuele vaardigheden.

Geboden wordt:
Een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrije
pensioenregeling en een dertiende maand.

Solliciteren:
Geïnteresseerden wordt verzocht hun schriftelijke
sollicitatiete richten aan reklame-adviesbureau
Sigma 10 bv, Postbus 155, 4600 AD Bergen op
Zoom. Op de enveloppe s.v.p. vermelden: allround
keukenverkoper. Uw reaktie wordt uiteraard
vertrouwelijk behandeld.

■ ■

*«^* stichting welzijnszorg
V^^^fc dienstverlening ten behoeve van mensen met een

■UH^BMMI BBÉMBIHi verstandelijke handicap in Oostelijk Zuid-Limburg

De Stichting Welzijnszorg verzorgt de semi- en extramurale zorg voor
verstandelijk gehandicapten in de regio Zuid-Oost Limburg. Onder de
Stichtingressorteren o.a. 9 gezinsvervangendetehuizen, 4 dagverblijven
voor ouderen, 1 kinderdagverblijf en deSociaal Pedagogische Dienst.
Binnen de gezinsvervangende tehuizen de Heerenhof te Mechelen en de
Wissel te Nuth bestaat een vacature voor de functie van:

h00fd....
in volledig dienstverband

Voor de sollicitatieprocedureworden kandidaten opgeroepen, die

" bij voorkeur enige ervaring hebben in een leidinggevendefunctie, zo
mogelijk binnen een gezinsvervangend tehuis;

" naast ervaring binnen de zwakzinnigenzorg ervaring hebben opgedaan in
de psychiatrie;

" beschikken over een emancipatorische visie op de zorg en het werken
daarbinnen;

" ruimte willen en durven geven aan de eigen verantwoordelijkheidvan de
medewerkers;

" beschikken over ruime communicatieve vaardigheden;

" in staat zijn om, naast het werk binnen de voorziening, een ruime bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van het algemeen beleid van de gehele
stichting;

" tenminste 30 jaarzijn.
Bij gelijke geschiktheid wordt in beide voorzieningen de voorkeur gegeven
aan de aanstelling van een vrouwelijke kandidaat.
Voor GVT de Heerenhof geldt aanvullend dat het wenselijk is dat het hoofd
in de regio woonachtig is of bereid is zich daar te vestigen.
Het salarisvoor dezefunctie bedraagt min. ’ 4.363,35 en max. ’ 5.657,01
per maand.
Voor de benoembaarheidseisen en overige arbeidsvoorwaarden zij verwezen
naar de CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten.
Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor verdere inlichtingen over defunctie, de voorziening of de procedure kan
contact worden opgenomen met Dhr. van Sambeeck, directeur,
tel. 045-714944.
■

Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk donderdag 9 april in het bezit te zijn
van de sollicitatiecommissie, p/a Ruys de Beerenbroucklaan 9,
6417 CC Heerlen.
Gelieve in debrief duidelijk aan te geven op welke voorziening de sollicitatie
zich richt. n»s

I St^r8 I Gratis scholing
is eenvan de 28 %J
Xdtlorienings- en erote kans op een vaste baan
organisatie» in *-* " 1 tNederland, die tot taak ttt rif rir»tv»/""'l
heeft de vraag naaren ul ut "UiCUI
het aanbodvan
arbeidskrachten Het Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg en Regionaal
reeïciaaraïg opelkaar Bureau Onderwijs, bieden u een oriëntatie- en
af te stemmen. schakelcursus in de horeca aan met daarna de
Met dit doel voorogen vakopleiding horeca van de SVH.. werken werkgevers,
werknemereen U komt in aanmerking voor de opleiding wanneer u:overheid nauw samen
m het Regionaal . werkzoekende bentBestuur voor de . .... .
Arbeidsvoorziening - in de leeftijd van 18-40 jaar
(R-BA)- - een vooropleiding heeft op maximaal

MAVO niveau- ingeschreven staat bij het arbeidsbureau

De cursus start:
27 april 1992

duurt tot 17 julien wordt verzorgd door het

Overmaas College
(afdeling KMBO)

Holleweg 34, 6131 AB Sittard

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met:

ARBEIDSBUREAUS
OOSTELIJKE | atflsmijnstreek Kr^rSluhlJutgraaf2lo LJLvM)
6411 GT Heerlen " ****-*-—9*
Tei. 045-71 48 45 Regionaal Bureau Onderwijs
westelijke Rijksweg Zuid 10, Sittard
MIJNSTREEK tel. 046 - 58 07 12
Rijksweg Zuid 28 en vraag naar Toos van der Mark
6131 AP Sittard

Arbeidsbureau Arbeidsbureau
Arbeidsvoorziening Oostelijke Mijnstreek Westelijke Mijnstreek
Zuid-Limburg

SwfLZ" ARBEIDs'AfoORZIENING
Tel. 043-21 84 47

L _~, 1 Zuid Limburg
—»&■■■-'-■■■

GEVRAAGD
voor orthodontiepraktijk te Sittard

TANDARTSASSITENTE
Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen
richten aan:
M.M.H. IN DE BRAEKT
Bergstraat 3. 6131 AY Sittard mtr*— |

LAAT- A n . „„,,:..„..CARAPATIENTEN
NIET stikken
Astma23Fonds

*-*. r-rrruzrrUITO DOUOD
bank 70.70.70.120

"

Ij
Wij zijn op zoek naar: Wij vragen:

Wkvriendelijkheid, persoonlijke \ $\ ' ' en,housiaste mensen tussen de 20 en 24 ■■■* '"*■*gastvrijheid en een hoog comfort van belang *ltf*v. 'aar oud
vindt, voelt zich thuis bij Bastion. Een snel wfo- A ' 1_ 1_ "in bezit van diP|oma Middelbare Hote|- k —\\
groeiende internationale keten van economy M /\ CCI Cl OTI T SCh°°' °f 9el'Jkwaardi9e opleiding,
hotels met een eigentijdse opzet. Modern, ]\j alsmede rijbewijs B
helder en voorzien van alle gemakken, afge- I ervaringkun je bij ons opdoen!
stemd op gasten die hoge eisen stellen. En dat il |
voor een zeer vnende- /J^X 11Oi CTI C\Y\ Wi' bieden:
lijkeprijs.Kenmerkend f |U YJCLO LIV/ 1" een veelzi)dl9e job binnen een sukses-
voor de keten is de l_l I U volle hotelketen
vaste prijs/prestatie- MIJ | [.Lfl 1 f - een meer dan uitstekend salaris
verhouding. Bastion \\/\ OlY} 2l CTQIPQ ' een "Bas,ion Mana9ers College "-
heeft inmiddels Jl 1V jLCLJ Ld t*vil D opleiding, waarin je kennis maakt met
14vestiging— verspreid door nedNeder- r/% il O " de ms en outsvan het Bastion concept.
land. Daarnaast zijn andere vestigingen in j 1 1, Mi
een vergevorderd stadium van voorbereiding «l H* die samen met de Bastion Managers Informatie en sollicitatie:
en is tevens begonnen met de realisatie van »ï^*ïJ" invulling geven aan het gastvriendelijke Geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatie-
hotels in België. Bastion kent korte en directe ffl^ management van een Bastion Hotel. brief, voorzien van cv. naar:
communicatielijnen. Kortom: een dynamisch Bastion Hotels Nederland BV
bedrijf met een grote mate van "stuwkracht". , [i Wii zoeken mensen die snel van Postbus 3014

start kunnen gaan, voor onze nieuw te 2280GA RIJSWIJK (Z-H)
openen Bastion Hotels in Heerlen en Tav. Marije Duijf

LI Geleen.
Ook hebben wij functies op termijn beschik-
baar, in verschillende regio's. -^_r

il BASTION HOTELS
tl VRIENDELIJK, BETROUWBAAR EN BETAALBAAR

Op korte termijn zoeken wij voor ons kan-
toor een:

ADMINISTRATIEF
MEDEWERK(ST)ER

Funktie-inhoud: * Verrichten van administratieve werk
zaamheden.

* Bediening telefoon-mobilofoon en fax.
* Correspondentie d.m.v. tekstverwerking

en schrijfmachine.
Funktie-eisen: * MBO/MEAO-opleiding.

* Goede typevaardigheid.
* Ervaring met tekstverwerking.

Arbeidsvoorwaarden: * Salariëring en arbeidsvoorwaarden af
hankelijk van opleiding en ervaring con-
form UTA-CAO Bouwnijverheid.

Tevens vragen wij:

MACHINIST
RUPSGRAAFMACHINE

Funktie-inhoud: * Het zelfstandig verrichten van alle werk
zaamheden verband houdende met het-
bedienen en dagelijks onderhoud.

Funktie-eisen: * Ervaring gewenst.
* Bezit van rijbewijs B-E.

Arbeidsvoorwaarden: * Salariëring en arbeidsvoorwaarden con-
form CAO-Bouwnijverheid.

SOLLICITATIES: Een schriftelijke sollicitatie
voor 6 april a.s. te richten aan:

Direktie Wegenbouw NOVO b.v.
Postbus 18
6460 AA Kerkrade.

Groepspralctijk fysiotherapie
vraagt:

FYSIOTHERAPEUT(E)
voor minimaal 20 uur per week

Regio Heerlen.
Sollicitaties br.o.nr. HK 194,

LD. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen

Hoofdagent VOLVO - bedrijfsauto's

L.A.S.-GELEEN
De Limburgse Automobiel Service B.V. te Geleen voed
het onderhoud uit van het totale wagenpark van
internationaal transportbedrijf A.L. Langen B.V.
Wij zijn druk doende metkwaliteitszorg en zoeken
daarom op korte termijn:

AUTOMONTEURS
Wij vragen van u behalve een vakgerichte opleiding
vooral een flexibele en service-gerichte instelling,
alsmede de bereidheid om in een
tweedienstensysteem en op zaterdag te werken.
Wij bieden van onze kant een uitdagende werkkring en
een uitstekend salaris.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de
heer W. de Jong, personeelsmanager, tel. 046-788639-
L.A.S., Borrekuilstraat 70,6163 AE GeleenI -M

-M

Een greep uit onze voorraad
Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum, telefoon 045-229080

merk J bwj. p"r
Renault 25 TX. 1e eig '90 23.7*
Renault 25 V6. aulom. 1e eig., 50.000 km 89 30-2Renauil 19GTR,GTXi, leeig '89va 17i*
Renaull2l GTSNevada. leeig 88 16.7»
Renaull 21 TS/GTL '8789 va. 9.WJVolvo 740GL combi. 1eeig m. 87 21.7»
Volvo240 DLcombi, 1e eig '88. . 22.5JVolvo440 GLGLT ...88-89 va. 18J»
Volvo 480 sport '87 20.2
Volvo 740GLE '84-'BB va. 10.7>
VW Passat 1.8 CL, 1eeig 89 23-7»
VWPassat turbo dieselcombi '87 17JJ
Audi 80 S/80D, 1e eig 88- 89 va. 19.7»
BMW 524 turbo diesel. 1eeig '89 42.5JOpelVeetra 1.8GL Hatchback, 1eeig 89 23.5*
Opel Kadett 1.7D combi, 1eeig '89 18J*
Opel Kadett 1.7D combo, 1eeig '90 14.7»
Ford Scorpio 2.0i.2.4i/2.9i '85-'9ova. 10.*JFord Siërra 2.0isedan '88-'9O va. IS.*;
Ford Siërra 2.0/2.3 Dcombi '84-90 va. S.SJFord Escort 1.4CLi combi. 1eeig '89 15JJJCitroen AX 11 E, leeig '88 9.7»
Citroen BK 14.16/16 break 83-89 va. 4.0JFiat Tipo i.E., 1eeig 90 17.0JPeugeot 405 GR GRi 1.9.1eeig 88-90 va. 16.5»
Peugeol 205 GTi '85 11.7»
Peugeot 205 XLD. Ie eig '89 14.7»
Peugeot 309 GTi 1.9.1eeig 89 22.5J]
Honda Aereodeck 2.0 88 19.5JMitsubishiGalant GL Hatchback, 1eeig '89 19-5JSaab 9000 turbo '86-89 va 19.7»
Mazda 626 GLXGLXD '88-90 va 14.5»
Hyundai Sonata 1.8GLi. 1eeig '89 16.7»
ToyotaCelica '83-'9ova 6.7»
Nissan Patrol turbo diesel '85 19.5JSuzuki Jeepzomer- enwmterkap '84 9.2»
Honda 600 XL olf the road. 10.000km 88. . 6.*"

-M

Tijdelijk aanbod met
blijvende allure -vanTopform!
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Maar eigenlijk praat hij liever niet over het verleden.
En zeker niet over heimwee naar familie, vrienden en
zijn vroegere woonplaats Lagos. Akpata praat liever
over het heden. Over zijn toekomst in Nederlanden
over zijn tijdschrift Time Out dat hij maandelijks on-
derasielzoekers verspreidt. Vorig jaar december
kwam het eerste nummeruit.
„Door Time Out te maken blijf ik bezig met mijn vak.
Als ik ooit in Nederland als journalistaan de slag wil
komen, moet ik bovendien laten zien wat ik in mijn
mars heb. De meeste artikelen die ik in Nigeria
schreef, heb ik daar achter moeten laten."

De 31-jarige Akpata studeerde
in zijn vaderland massacommu-
nicatie en radio- en televisie-
journalistiekaan de Polytechni-
sche Universiteit in Jos. In vier
jaartijd rondde hij zijn oplei-
ding met glans afen kwam hij
bij de staatstelevisie terecht.
„Alle jongerendie in Nigeria
van schoolkomen, moeten ver-
plicht een jaarvoor deregering
werken. Zo kwam ik bij de door
'de regering gecontroleerde tele-
visie terechtwaar ik mij met
het actuele nieuws bezighield.
Daarna ben ik voor tijdschrif-
ten gaan werken. Mijn laatste
werkgever was het business-
magazine TheMirror. Daarvoor
schreef ik achtergrondverhalen
en reportages op economisch
gebied," vertelt Akpata.

De Nigeriaanse journalistheeft
echter nog meer redenen om
zijn tijdschrift maandelijks uit
te geven. „Ik wil deNederlan- -ders laten zien dat wij als asiel-
zoekers niet alleen televisiezit-
ten te kijken en ons vervelen,
maar ook dat wij onze talenten
gebruiken. Sinds ik in decem-
ber met TimeOut begonnen
ben, werkenverschillende be-
woners mee aan devervaardi-
gingvan hetblad. In hetbegin
moesten we alle teksten op de

typemachine tikken maar in-
middels mogen wij van de di-
rectie gebruik maken van de
computer die in de administra-
tieruimte staat. Voor onze opla-
ge dierond de 100 exemplaren
ligt, maken wij een voorbeeld
dat door de kopieermachine
wordt gehaald. Boven de stuk-
ken zetten wij met plakletters
de koppen," zegt hij nietzonder
enige trots in zijn stem.

Ondanks deze primitieve pro-
duktiemethode ziet TimeOut er
opvallend verzorgd uit. Ook de
inhoud liegter nietom. Akpata
laat zowel asielzoekers als
maatschappelijke werkers een
dag uit hun leven beschrijven,
houdt interviews met de direc-
tie, snijdt onderwerpen als
sexuele intimidatieaan en geeft
zijn visie over depositie van de
stadMaastrichtbij het wegval-
lenvan de grenzen. Maar in zijn
tijdschrift is ookruimte voor
geestigecartoons, het aanbeve-
lenvan films, boeken, gedich-
ten en het plaatsen van inge-
zonden brieven. Het hele maart-
nummer is gewijd aan inter-
raciale relaties. Een onderwerp
dat volgens hem door de asiel-
zoekers veel wordt besproken.

Akpata vertelt datonder de be-

DOOR RENÉ DIEKSTRA tactiek ontwikkelden. De mensen probeerden
zo aangepast, zo gewoon mogelijk te levenen
niet in het middelpunt van de aandacht te
staan. Dat beschouwden ze als gevaarlijk."

Economisch belang
Inmiddels zijn we in een tijd aangekomen waar-
in afgunst en nijd de psychologischebrandstof
zijn geworden waarop onze economievoor een
belangrijk deeldraait. Om het consumptie-kapi-
talisme draaiende te houden hebben we nijd
minstens zo hard nodig als investeringen. Zon-
der het gevoel met de anderen - medescholie-
ren, collega's, buren - op zn minst gelijketred
te moeten houden bij de aanschafvan con-
sumptiegoederenen het bij plamuren van ons
uiterlijk, zou ervermoedelijk al lang geen kapi-
talistische marktsysteem meer bestaan.

De Amerikanen drukken dit psychologische
sleutelmechanismevan onze hedendaagse sa-
menleving heel treffend uit met deformule
'keeping up with the Joneses'(zo iets als:vanzn leven nietbij de Janssensachterblijven). De
economische en culturele catastrofe zou een-
voudigweg niet te overzienzijn als wij opeens
zouden besluiten niet meer met de mode mee te
doen, niet meer naar films en tv-programma's te
kijken omdat 'iedereen' ernaar kijkt, nietmeer
naar de ander zouden kijken om te vergelijken
of diesoms geavanceerdere spullen heeft of
'mooier' is danwij zijn. Als we ons zouden kun-
nen bevrijden van het destructieve 'Liever nie-
mand gelukkig (of succesvol 0f...) dan dat het
debuurman zou zijn. Als we dustegen de nijd
van onze tijd 'nee' zouden zeggen.

Maar zoals Kurt Tucholski zei: „Niets is moeilij-
ker en niets vereist meerkarakter danin open-
lijkeoppositie tegen je eigen nijd hardop te
zeggen: Nee!"

'Doe maar gewoon'
Ik denkwel eens dat nijd - en ook de angst on-
de nijdvan anderen op zich te vestigen - er bij
geen volk terwereld zo diep in zit als bij Neder
landers. Uitdrukkingen als 'doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg' en 'alles wat boven
het maaiveld komt, kop eraf zijn in dit opzicht
symptomatisch.

Toen dekunstenaar Kees Verkade in een deze
week uitgezonden televisie-interview doorHar-
ry Vermeegenwerd gevraagd wat hij zou ma-
ken als hem gevraagd werd een typisch Hol-
lands beeld te maken, beeldde hij heel typerend
defiguur uit van een mens diezowel met zijn
linker- als met zijnrechterhand iemandnaar
beneden in het maaiveldterugdrukt.

DE NIJD VAN DEZE TIJD
Van al onze psychologische drijfveren is erver-
moedelijk nietéén diezon grote invloedheeft
op hoe we naar andere mensen kijken als nijd.
We kijken om te vergelijken. Vrouwen kijken
om zich met elkaar te vergelijken. Mannenkij-
kenvaak naar andermansvrouwen en vergelij-
ken haar (onbewust) met hun innerlijke ideaal-
beeld van devrouw.

Als de vergelijkingnaar onze kant ongunstig
uitvalt - we vinden onszelf of onze vrouw er
minder goed uitzien dan die ander - hebben we
de neiging de anderte benijden. Valt de verge-
lijking gunstig uit, dan voelen we ons goed,
iemand die te benijden is.

Schermutselingen tussen benijders en degenen
diebenijd worden, spelen zich elke dagweer
opnieuw in allerleirelaties af, zoals tussen
broers en zussen, mannen-en vrouwen, ouderen
en jongeren, succesvollen en minder succesvol-
len. Soms in alle openheid, maar vaker in het
geniep. Achter roddel, laster, kritiek, agressie
gaat heelvaak nijd schuil. Het is nietvoor niks
dat nijd sinds mensenheugenis als een poten-
tieel zeer gevaarlijkedryfveer wordt be-
schouwd.

Twee stellenpasseren
elkaar op straat. Eerste
vraag: Wie kijkt onder

het voorbijgaan naar
wie? Antwoord: Het

meest waarschijnlijk is
dat de vrouwen naar
elkaar en de mannen
naar eikaars vrouwen

kijken. Tweede vraag:
Waarom is dat zo?

Antwoord: Vrouwen zijn
meer geïnteresseerd in
hoe andermans vrouw
dan hoe andervrouws

man er uitziet. En
mannen ook! Derde

vraag: Waarkomt die
interesse vandaan? Het

(gedeeltelijke) antwoord:
Nijd.

zeven doodzondenverklaard.

Een moderne rechter had in het gevalvan Kaïn
waarschijnlijk tot doodslag besloten - zijn nijd
was immers maar al te begrijpelijk, de afwijzing
door deAlmachtige moest hem wel als uiterst
onrechtvaardigvoorkomen, zijn daad gebeurde
in een opwelling, dus zondervoorbedachte ra-
de. DeKaïn uit debijbel werd, voor zover we
weten, juridisch geen haar gekrenkt, maar wel
moest hij als waarschuwend voorbeeld voor an-
deren met hetKaïns-teken gebrandmerkt ver-
der door het leven.

Dit Kaïnsteken, het teken van de gewelddadige
afgunst, is door deeeuwen heen ookaltijd het
symbool geweestvan de angst voor wat erkan
gebeuren als we de nijdvan anderen opwek-
ken. Die angst is ook het thema van tal van ver-
halen en sprookjes. Een klassiek voorbeeld van
de agressieve nijd ondervrouwen is de konin-
gin-moeder in Sneeuwwitje. Zij vraagt de spie-
gel: 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is
het schoonste in het land?' Enprompt komt het
antwoord: 'U, koningin bent de schoonste hier,
maar Sneeuwwitje achter dezeven bergen bij
dezeven dwergen is nog duizendmaalmooier
danu bent.

De giftige appel is het symbool van hoe de des-
tructieve nijd tot een dodelijke beetvoor iedere
schonereconcurrente in de slagom de gunst
van de mankan worden. Dat dezenijd nog
steeds levend is, werd me weer eens duidelijk
toen ik onlangs een gesprek hoorde onder stu-
dentes over de(mooie) Duitse atleteKatrin
Krabbe, diebeschuldigd wordt van dopingfrau-
de en daardoor het risico loopt op een voortijdig
eindevan haar glanzendecarrière. „Nou en,"
hoorde ik een van de gespreksdeelneemsters
zich min of meergiftig laten ontvallen, „dan
raakt ze haar licentiekwijt, het hoeft haar toch
niet allemaal mee te zitten?"

Hoe psychologisch ingrijpend deNederlandse
nijdcultuur wel is, beschreefeen van mijn
oudere patiënten (afkomstig uit een typisch
Hollands dorp) eens op devolgende manier:
„Afgunst speeldein onze familie een zeer sterke
rol, zij het vooral onbewust. Ik was vaak heel
erg afgunstig op mijn zuster als zij iets kreeg of
als zij iets mocht wat mij verboden werd. Ik
voelde me danontzettend achtergesteld. Maar
omgekeerd was het bij haar ten opzichtevan
mij ook zo. Afgunst was een belangrijk punt
tussen ons, ook al werd het nooit uitgesproken.
In ons dorp speelde overigensprecies hetzelfde
Wanneer iemand een nieuwe tractor of een
nieuwe machine aanschafte, was iedereen af-
gunstig, maar niemand die dat openlijk zou toe-
geven."

Wat was bijvoorbeeld het motief voor de eerste
moord in de(christelijk-joodse) geschiedenis
van demensheid? Waarom brachtKaïn zijn
broer Abel om? Uit nijd. Een ondoorgrondelij-
ke God wees het offer datKaïn hem bracht af
en nam Abels offer welwillend aan. Kaïn rea-
geerdeverbitterd, benijdde zijn broer om het
feit dat hij bij de(goddelijke) vader hogerin de
gunst stond, en sloeg hem dood.De nijdwerd
vervolgens door de kerkvaders tot een van de

Doodzonde

„De nijd uitte zich vooral in devorm van erger
nis: 'Waarom moeten die lui dat nou zo nodig
kopen? Die hebben het opeens ook hoog in de
bol. Geen wonder datalle dorpsbewoners en
ookwij in ons gezineen soort nijdvermijdings
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# Dele Akpata
hoopt in
Nederland
als
journalist
aan de slag
te kunnen.

Foto:
PETER

ROOZEN

woners de angst voor racisti-
sche uitingen meer en meer toe
neemt. Hij maaktzich zorgen
over de opkomst van extreem
rechts. De recente winstvan Le
Penn in Frankrijk bevestigt zijn
bange vermoedens. Maar ook
dicht bij huis, in Spaubeek
waar hij regelmatig boodschap-
pen doet, is niet iedereen even
hartelijk. „Als jeeen winkel

binnen stapt, zie jede eigenaar
attent worden. Bang dat jeon-
middellijk de hele zaak in je
broekzak stopt. Voor mij is
zoiets onbegrijpelijk.Datje
door de kleur van jehuid snel-
lervoor een dief wordt aange-
zien...Bij ons in Nigeria is dat
precies andersom. Als daareen
blankerondloopt, probeert
iedereen uiteen aangeboren

gastvrijheid het hem zoveel mo-
gelijk naar de zin te maken."

Gelukkig nemen volgens Akpa-
ta nietalleNederlanders zon
wantrouwende houding aan.
„Wij zijn met een groepje afge-
lopen zaterdag naar de anti-
racisme-demonstratie inAm-
sterdam geweest. Daar waren
duizenden mensen op de been

en dat heeft mij diep geraakt."
Hij wil zo snel mogelijk Neder-
lands leren schrijven en spre-
ken. Want Akpata is ervan over-
tuigd dat hij alleen dan goed in
de Limburgse samenlevingkan
functioneren. Hij zou ook graag
als journalisthieraan de slag
willen.Bij een internationaal
georiënteerde krant oftijd-
schrift.

„Engels is mijn voertaal. Dat
zou dus in principe geen moei-
lijkhedenmoeten veroorzaken.
Maar mijn probleem is dat ik
hier in Schinnen nauwelijks
contacten maak. Laat staan op
het journalistiekevlak. Ik hoop
dat daar snel verandering in
komt want een baan zou mijn
situatiehier aanzienlijk veraan-
genamen."

denkwijzer

Nigeriaanse journalist maakt eigen tijdschrift

'Ik wil laten zien
dat asielzoekers hun
talenten gebruiken'

De fligeriaanse journalistDele Akpata woont
nu zes maanden in het asielzoekerscentrum Moorheidein Schinnen. In

oktober 19§1 vluchtte hij na een ontsnapping uit de gevangenis naar Ne-
derland omdat Akpata doorzijn politieke activiteiten op het gebied van

de mensenrechten niet meer veilig onder de militaire regering van presi-
dent Ibrahim Babangida in Nigeriakon leven. Hij is fel gekant tegen de
miljoenenlening die hetregime met het Internationaal Monetair Fonds

(IMF) heeft afgesloten. Akpata vindt dat Nigeria de economische proble-
men zelfstandig te lijf moet gaan in een democratische samenleving. Daar

heeft hij over geschreven, campagne voor gevoerd en dat is hem in zijn
vaderland niet in dankafgenomen.

DOOR CATHARIEN ROMIJN

timburgs dagblad _\ vrijuit
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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, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte:’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 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 hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6%BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è 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 daagsvoor 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 plaatsing op 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.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C«tmcoSunmoScanfwi Q79

Vermist/Gevonden Communie
Wie heeft onze hond gevon- Te koop ccxl. COMMUNIE-
den of gezien: zwart, lang- JURK m. alle toebeh., mt.
harig, middelgroot, pluim- 140, ’ 300,-. 045-254792.
staart, reu, geen rashond.
A.u.b. tegen beloning terug Piccolo's in het Limburgs
te bezorgen ZESWEGEN, Dagblad zijn groot in RE-
tel. 045-727453. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mededelingen

Adv. & Serv. v. Pendelaars
bij uitstek - gratis. Jekautz Ass. Linne.

Tel. 04746-2021 b.g.g. 04759-4288

Personeel aangeboden

Bouwtech. 2000
voor bouwtechnisch advies
bij al uw bouwplannen. Van

'bSkiin^^ee?vribfilaesTekvnjDiijvena gespreK.

S 045-245958
Vrouw zkt werk als KOE-
RIERSTER, rijbew. B/E ook
voor lange afstanden. Br.o.
nr. B-1157, LD, Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.

KSed, t& gaeha7d
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.
Vrouw biedt zich
*»" * KINDEROPPAS. Bij
1 è 2 kinderen Nefst omg
Molenberg-Heerlerbaan.
Niet rokend. 045-411443.
Allround BOUWVAKKER
b.z.a. voor alle voorkomen-
de werkzaamheden, ook
lijmwerk. Tel. 04455-2541.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

Statebo
scheidingswanden, systeemplafonds

i.v.m. uitbreiding werkzaamheden gevraagd
erv. wand- en plafondmonteurs
timmerlieden - onderaannemers

S.F.B, verzekerd.
Tel. 043-619141; na 18.00 uur 043-471735.

Wij zoeken per direkt
Metselaars en betontimmerlieden

of
Colonne metselaars en

betontimmerlieden
(3-4 pers.)

Melden bij Bau-unternehmung Gregor Walkenbach,
Zum Würzberg 2, 5131 Gangelt. Tel. 0949-24541208.

In ons bedrijf hebben wij de mogelijkheid om te plaatsen
All-round Timmerlieden

Sollicitaties onder tel.: 045-455118
Timmerbedrijf P. Willems.
Gevraagd

Metselaars
voor het bouwen van

woonhuis in de gemeente
Landgaaf plm 50.000 stenen

Tel. 04499-1293 b.g.g.
04493-2183.

DOHMEN BAU G.m.b.H.
vraagt voor Duitsland

Metselaars
Opperlieden

Duits verzekerd.
Tel. 046-332424

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.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland. Duits verzekerd.
Tel. 045-231200.
Constructiebedrijf vraagt IJ-
ZERVLECHTERS en stei-
gerbouwers. Hoog loon. Tel.
045-726600 ma. t/m vr. van
8-17 uur.
Welke TIMMERMAN wil in
zijn vrije tijd mee helpen aan
het verbouwen van een ou-
de boerderij. Bel na 16 uur
045-721976.
Gevr. IJZERVLECHTERS
voor Duitsland. Duits verze-
kerd. Inl. na 18.00 uur: tel.
045-254058.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Met spoed gevr. all-round
DAKDEKKERS. Loodgie-
ters- en dakdekkersbedrijf
Schins, tel. 045-723174,
tussen 9.00-12.30 uur.
Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Bouwbedrijf zoekt zo spoe-
dig mogelijk BEHEERDER
met aannemerspapieren.
Br.o.nr. B-1126 LD., Post-
bus 2610, 6401 PC, Heerlen
Gevraagd voor direct
GRONDWERKER, Ift. 18-
-21 jaar, i.b.v. eigen vervoer.
045-213789, na 18.00 uur. 'Gevr. erv. METSELAARS. ]
Bellen tijdens kantooruren "045-414594; na 18.00 uur
316383. ,
Euro Bouw vraagt VAK-
BEKWAME Uitvoerder,
metselaars, ijzervlechters,
timmerlui, 043-639710, tij-
dens kantooruren.
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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Chauffeurs

Rompen Transport
Hilleshagerweg 33 Mechelen, Kaalheidersteenweg 184,
Kerkrade. Wij zoeken op korte termijn enkele vaste mede-
werkers wegens uitbreiding van onze activiteiten.

Chauffeurs distributie
standplaats Maastricht of Kerkrade

Chauffeur Kipper 6x6
standplaats Kerkrade. Leeftijd tot 35 jaar, i.b.v. chauffeurs-
diploma. Gevoel voor verantwoording, goede contactactue-
le eigenschappen.

Bijrijders
Leeftijd tussen 18 en 23 jaar. Een medisch onderzoek
maakt deel uit van de selectieprocedure. Geïnteresseer-
den worden verzocht contact op te nemen met de heer
J. Rompen, tel. 04455-1502.

Coca-Cola
zoekt voor spoedige indiensttreding

Jonge Chauffeur
met groot rijbewijs, die tevens zorg draagt voor

verkoopaktiviteit. Indien U intresse heeft voor deze
vakature en de Duitse taal redelijk beheerst, neemt U dan

contact op met Dhr. Rueben, tel. 09.49-2407-57156
om een afspraak te maken.

Coca Cola, Roermonderstrasse 65, 5120 Herzogenrath.
CHAUFFEUR gevraagd Met een PICCOLO in het
voor internat, containerver- Limburgs Dagblad raakt u
voer, leeftijd plusm. 25 jaar, uw oude spulletjes 't snelst
ervaring gewenst. Info tus- kwijt. Piccolo's doen vaak
sen 9.00-17.00 uur. Tel. wonderen... Probeer maar!
045-444510. Tel. 045-719966.

Horeca personeel
Gevraagd:

jonge dame
voor hotel-bar en receptie-werkzaamheden in Kasteel

Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.). Spoedige indiensttreding
onder goede condities. Inl. tussen 17-20 uur: 045-257959

Gevraagd: jonge flexible
Hotel-Manager

met MHS-opl. voor Kasteel-Hotel in Frankrijk (Ned. eigen.)
Spoedige indiensttreding onder goede condities.

Inl. tussen 17.00-20.00 uur: 045-257959.
Hotel Kasteel Bloemendal te Vaals vraagt voor het nieuw te

openen luxe restaurant, per 1 juni 1992:
jonge enthousiaste

leidinggevende kok m/v
Wij denkenaan iemand met enkele jaren 1e klas ervaring

en afgeronde S.V.H, opleiding tot restaurant kok.
Schriftelijke sollicitaties naar:

Hotel Kasteel Bloemendal BV., p/a Terworm 10,
6411 RV Heerlen.

Hotel-Restaurant Prinses Juliana
vraagt voor direct:

Medewerkers afwas m/v
3 a 4 avonden per week.

Indien deze vakature U aanspreekt maken wij gaarne een
afspraak voor een gesprek:

04406-12244
Salaris volgens CAO voor het horecabedrijf, functiegroep II

Hotel-Restaurant Prinses Juliana
Broekhem 11, Postbus 812

6301 HD, 6300 AV
Valkenburg a/d Geul.

Gevraagd zelfstandig wer-
kend KOK m/v. Inl. Lunch-
room/Rest. De Koffiepot,
Grotestr. centr. 37, 6301
CW Valkenburg a/d Geul.
Tel. 04406-12017.
BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21 .OOu. 517402.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Met spoed gevraagd SER-
VEERSTER voor een sfeer-
volle, kwalitatief, hoog-
staande koffie-salon te
Heerlen. Leeft, tot 23 jr. Soll.
met pasfoto naar Parallel-
weg 2, 6176 BK Spaubeek.
Gevraagd FRITUREHULP
vr. met ervaring Cafetaria/
broodjeszaak Marktzicht te
Bom. Tel. 04498-54750.

Hotel Astoria zoekt ONT-
BIJTMEDEW. (6.30-15.00
uur) en serveersters (plm.
17.00-21.00 uur) voor 5 da-
gen p.wk. 04406-12125.
Gevraagd jonge gedipl.
KELNER, fulltime. Steak-
house Eldorado, Heerlen.
Tel. 045-741360. ■■

Gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845

Huish.pers. Oppas
HUISHOUDSTER voor 2-3
dagen p.wk. in Heerlen gevr.
Br.o.nr. B-1144 LD., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Hulp in de huish. gevr. 4 uur
per week, ’ 12,50 p.uur tus-
sen 18.00 en 19.00 uur.
Tel. 045-741065.

Kantoorpersoneel

Import-Export bedrijf
te Brunssum vraagt:

Commercieel medewerker m/v
Kennis van Engels, Duits evt. Frans en WordPerfect vereist

Boekhoudkundig onderlegd.
Alleen schriftelijke sollicitaties:

Kado International b.v., Haefland sa, 6441 PA Brunssum.

S.W.V.- Beheer
vraagt voor haar organisatie werkzaam t.b.v. opleiding in

de bouwnijverheid één (m/v)

- Secretaresse
Eisen

Min. HAVO - MEAO - secr. richting, bij voorkeur met
Schroevers of Bell College.- Werken met W.P.-Enige jaren ervaring.

Aangeboden- Dynamische functie.- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.- Teamwork
Sollicitaties:

Binnen 14 dagen voorzien van CV. en pasfoto's aan
Directie S.W.V.

Kissel 47
6416 AA Heerlen

Medisch personeel
Met spoed gevraagd

Fysiothe-
rapeute)

min. 20 uur per week.
09-49240328978.

Gevr. FYSIOTHERAPEUTE
voor praktijk in Aken. Voor
ml. tel. 09-4924127956 b.g.
g. 045-421414.

Gevr. TANDARTSASSIS-
TENTE te Kerkrade, full-
time en part-time. Br.o.nr.
B-1178, LD, Postbus 2610,
6401 PC 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.

Technisch personeel

Majoor Engineering
als onafhankelijk ingenieurs- en detachteringsbureau

hebben wij op korte termijn vacatures voor:
MACH.BOUW konstrukteur HTS en 5 jr. ervaring

LUCHT technische tekenaars MTS/TWL
(kantoor Amersfoort 033-632944)

ELEKTRO technisch Ontw./Calc. MTS/HTS en 4 jr ervaring
(kantoor Arnhem 085-420355)

ACCV INST. technisch tekenaar AUTOCAD MIT W 1
PIPING designer MTS/HTS en 5 jr. ervaring

(kantoor Maastricht 043-635636)
Schriftelijke sollicitaties aan:

Majoor Engineering B.V.
Afd. PZ. Postbus 784, 3800 AT Amersfoort.

Garagebedrijf Kwarten VOF
Kastanjelaan 148, 6431 GN Hoensbroek.

Wij zoeken een allround
1e monteur met APK-diploma

Sollicitaties van ma. t/m vr. na telefonische afspraak:
g 045-214171.

Gevraagd voor spoedige in- Een PICCOLO in het Lim-
diensttredmg 1e MONTEUR burgs Dagblad helpt u op
met diploma's. Autobedr. weg naar sne| succes. Bel:
HADE, Rijksweg 167, Berg 045-719966en Terblijt. 04406-13700.

Winkelpersoneel

Specialiteiten
Slagerij Scheeren

in het hartje van Weiten, Heerlen
zoekt voor ca. 4 dagen per week een vlotte

verkoopster M/V
liefst met ervaring in een slagerij (afd). De klant staat bij jou
voorop! Je bent een opgewekt type en graag creatief bezig.
Je zoekt een boeiende baan, bel dan Sonja vóór 17.00 uur.

Tel. 045-717483.

u__^_^^^^_
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Voor ons Peek en Cloppenburg filiaal in Heerlen, zoeken
wij een jonge, enthousiaste, flexibele
Full-time verkoper m/v
Part-time verkoper m/v

Na een inwerkperiode heb je bij ons, na gebleken geschikt-
heid de mogelijkheid om door te groeien.

Wij vragen van jou een leeftijd van 18-25 jaar, een gerichte
opleiding op MBO-niveau en een sterke affiniteit met

modieuze kleding.
Heb je belangstelling, schrijf een brief naar Dhr. F. de Smet

Postbus 156, 6400 AD Heerlen. Tel. 045-712341.

("fis <&>&&£ -ht> «5-e«_ Lf&Ts* ,

Werken in Salou/Spanje?
wij zoeken voor hotels:

Animateurs m/v
Functie eisen:

* leeftijd: vanaf 18 jaar
* Sympathiek

" Talen: Nederlands / Duits en Engels.
Ervaring, Frans en Spaans sprekend genieten de vookeur.
Geïnteresseerden kunnen zich presenteren met foto en cv

Hotel Baron de La Station, Stationsstraat 16, Heerlen,
maandag t/m woensdag: 10.00-12.30 uur /15.00-18.00 uur

vragen naar Dhr. Pons

ROODKAPJE,
DOORNROOSJE ...
GELOOFT U IN
SPROOKJES?
Nee, u waarschijnlijk ook niet.
Ook in Nederland zijn wij, als
meubelverkopers, niet gebonden
aan prijsafspraken, en daarom
beslist niet duurder dan België of
Duitsland. Gelooft u niet in deze
fabeltjes. U hoeft beslist niet ver-
der te gaan dan Van Sloun Inte-
rieur. Wij staan garant voor kwali-
teit en lage prijs. Wij leveren
onder Interieur-voorwaarden en
hanteren een uniekeprijsgarantie. f
Van Sloun Interieur Sittard - Val-
kenburg - Roermond. Valkenburg:
's zondags geopend van 13 tot 17
uur.

UNIQUE UITZENDBUREAU ZOEKT
Dataflex programmeur m/v

voor een bedrijf in Hoensbroek. Als je zelfstandig kan pro-
grammeren ben jij de geschikte kandidaat. Een vast

dienstverband behoort tot de mogelijkheden.
Autopoetser m/v

voor een garage in Kerkrade. Ben je enthousiast, snel en in
bezit v. rijbewijs kom dan direkt langs. Déze baan duurt tot

december 1992.
Dakdekker m/v

Voor een bedrijf in Nuth. Heb je al ervaring of ben je handig
en wil je het vak leren, loop dan binnen v. meer informatie.

Emmaplein 2, Heerlen. Tel. 045 - 71 81 70.

__*_m M MMwW~^ * - M' MM *, mm\m\

Bf üi^ w *i—^_^_~__f Wk. mmmm S—
bt &E~«* wÊwAm IL __^__m__m_

B■■-■■
H

JR-7650. Design: Paul J. A. Verhaert.

ew raim
700 gulden voordeel!

___i___fflm
De befaamde Jori relax JR-7650 in prachtig Zelden ziet u een relaxfauteuil met zoveel verstel-

konialeder is uniek om zijn komfort en revolutionair mogelijkheden die daarbij ook nog zo prachtig
mechanisme, waarmee u uiterst gemakkelijk de stand modern van vorm is.
van de fauteuil aanpast aan uw relax-wensen. Of unu Als bijkomend voordeel betaalt u tot 15 mei a.s. bij

lekker languit wil liggen of aktief wilt zitten. ons géén ’ 3.670,- maar slechts / 2.950,-.

| \WM*mXmWmXm\zVm\ 4
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 - 17.00uur. Donderdag koopavond.

Nog Lang
niet uitgeteld?

Pan kun je misschien wel
aan de slag achter de kassa
bij AH Markt 16 in Hoens-
broek. Als je tenminste van
gezelligheid houdt en met
mensen kunt omgaan. Het
gaat om een baan van 16 tot
32 uur per week. Ben je ge-
ïnteresseerd? Bel dan naar
045-212132 (dhr. Poomen).

Of loop even het filiaal
binnen

kassier/kassière_ f

albartheijn

Ben je goed
voor onze klanten?

Gevr. part-time WINKEL-
JUFFROUW. Slagerij Arts,
Porpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VERKOOPSTER gevraagd
voor 38 uur per week. Bak-
kerij Packbier, Nuinhofstr. 9,
Nuth. Tel. 045-241202.
Speciaalzaak in kaas en
vleeswaren zoekt vriendelij-
ke VERKOPER(STER). Tel.
043-214464.

Div. personeel

Kaas- en zuivelgroothandel
te Hoensbroek vraagt part-
time MEDEWERKER voor
magazijn en als bijrijder.
Tel. 045-211704.
Intern, organisatie in financ.
Service vraagt met spoed
MEDEWERKERS m/v vanaf
21 jaar voor telef. acquisitie
en verkoop; Ned./Belg./Dtsl.
Ervaring niet vereist. Moge-
lijkheid tot inwerken. Vereis-
ten: goede inzet, collegiaal,
resultaat gericht. Tel. 09-49.
241.506777Aken.
MEDEWERKERS voor
amusementenscentra in
Oostelijke Mijnstreek gevr.
Papieren vereist. Br.o.nr.
B-.... L.D., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
BARMEISJES gevr. vervoer
gratis. Tel. 045-217407 na
22.00 uur 045-458916.

Continental Executive Services
vraagt voor zakenwereld representatieve dames tot 35 jaar

voor hostessfunktie op NIVEAU. Hoge salariëring gega-
randeerd. Bel 045-716650 of schrijf C.E.S. Postbus 644,

6400 AP in Heerlen.

Mobiele kraan
Machinist

Wij zoeken een machinist voor onze kraan.

Janssen Grondverzet
Terweyerweg 1, Heerlen

S 045 - 21 55 43
Ruime ervaring is vereist.

Pascal Sutherland
Rijksweg Nrd. 33 Sittard.

Groenten- en fruitspecialist in Nettorama vraagt met spoed

Full-time Verkopers M/V
leeftijd 17 tot 21 jaar.

Part-time Verkopers M/V
leeftijd 17 tot 24 jaar.

Dagelijks aanmelden Nettorama Sittard, dhr. P. Sutherland

Hartelijk gefeliciteerd I
met jullie 25 jarig huwelijk H

m-Wk^*a**-Wk-\ __fs ■m\WÊk. BJBert en Marjelle, Raymond en Sonja, Arpad^ BJ
Nit huj mar murgen wirst H

dich 44 joar. _ „ IReageren op I
_ÉA B^ advertenties on# H
£ Bt BRIEFNUMMER I

■ Stuur uw brief (volde* I
f*L gefrankeerd) naar' HaC l**» Limburgs Dagbia', I

■k postbus 2610. 640'; I
Heerlen en vergeet n* H
onder op de envelopP1 BJf 'Bj nummer uit de adve1* Ik^'^^Bßßr te vermelden I

De Slechterie il

Mystery Escort Service I
vraagt met spoed dames. Tel. 06-52820714JM

Kerp Heerlen I
zoekt voor de afdeling VERKOOP BUITENDIENS ■
een ervaren verkoopadviseufll

van electrisch handgereedschall
* leeftijd vanaf 25 jaar I

* minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare furflßJ
* affiniteit met de bouwwereld I

* positieve en enthousiaste instelling I
* goede contactuele eigenschappen I

Een uitstekende beloning alsmede "een auto van deil
vinden wij heel logisch voor iemand die bewijst danßJ
kan scoren! BJ
Heeft u interesse stuur dan uw sollicitatie met CV. a^ I

K^EP b

t.a.v. de Directie, I
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen.

Makro ZBG Nuth I
vraagt met spoed I

een gediplomeerd bakker I
of een in de opleiding vergevorderde I

1 e gezel bakker I
die aansluitend zijn diploma broodbakker wil beha^BAANMELDEN: Schriftelijk, of telefonisch van 9.00 *■17.00 uur een sollicitatieformulier aanvragen en °^jÊ

spoedig mog. na ontvangst volledig ingevuldretourn^B
Makro Zelfbedieningsgroothandel Nuth I

afd. Personeelszaken I
Postbus 22031, 6360 AA Nuth. I

Tel. 045-242222. JÊ
Van der Valk, Motel Heerlen vraagt voor spoedige 'rK*2Btreding voor onderhoud van groenvoorzieningen efl^l

hardingen rondom motel in Heerlen en Vaals: I
all-round zelfstandige I

tuinman/hovenier I
part-time of full-time I

Wij zoeken iemand met aantoonbare ervaring en
kennis die bereid is alle werkzaamheden zelf uit te
en in staat is om de kwaliteit en uitstraling van de gf^l

voorziening te verhogen. Schriftelijke soll. naar
Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen^

Wie durft
Wie een nieuwe uitdaging zoekt in telefonische verWjjeen goed stuk doorzettingsvermogen heeft en voorZ^van een middelbare opleiding belt voor meer infon^

vanaf maandag met:
09-49-211 - 13 38 93. y

Wij zoeken geëngageerde verkoopsters/verkopt
voor ons uniek

Milieuvriendelijk
reinigingssysteem. Goede verdienstmogelijkheden »

vrije tijdsindeling.
Info: ma. di. do. 09.00 - 17.00 uur onder telnr. 045-jgy

Grafische ontwerper m/v
ervaring in zelfstandig ontwerpen van tijdschriftpagirlJi

en/of advertnetie's m.b.v. D.T.P. systeem voor een <*
uniek weekblad.

Schriftelijke sollicitatie richten aan:

Postbus 563
6160 AM Geleen

t.a.v. Dhr. L. Akkermans.

FLEISCHEREI BECK ,
Moderner Fleischereibetrieb in Aachen sucht FachW*

- LADENMETZGER
- FLEISCHEREI-

FACHVERKAUFERINNEN A
Sind Sic zuverlassig und haben Freude am Umganfl

Menschen, darm sind Sic bei uns richtig.
Wir suchen zur Verstarkung unseres Verkaufsteaf"

freundliche Unterstützung. A
Wir bieten eine Dauerstellung bei bester Bezahlung "selbstandiges Arbeiten.

Arbeitszeiten nach Vereinbarung.
J

Informieren Sic sich bei unserer Personalabteilungsl^
Frau Claudia Schmitz

Tel. 09-49 241 501275. S\! - ■ ~J "Video-sexclub in Maastricht
vraagt nog enkele leuke
MEISJES. Ook voor het
weekend. Intern mogelijk.
Tel. 043-211620.
MEISJE gevraagd, een
weekloon, per weekend?
Alleen bij Frimousses, kl.
Gracht 10, Maastricht. Tel.
043-211620.
Classic Club vraagt met
spoed nette attraktieve
MEISJES, werktijden in
overleg, vervoer aanw. Tel.
045-729239 of 0932-
-11718692 na 20.30 uur.

START een import/export
agentschap. Geen kapitaal
nodig, geen risico's. Geves-
tigd sinds 1946 met cliënten
in 120 landen. Goede be-
heersing Engelse taal nood-
zaak. Gratis informatie pak-
ket. NMO, afd. LO-7, Ant-
woordnr. 19392, 1000 WP
Amsterdam, fax-line 020-
-6655349; info-line 01650-
-51694.

Gevr. IJSVENTER
bewijs, goede bijvero'V
Br.o.nr. B-0537, LD.JJbus 2610, 6401 PCjjgg^
Met spoed gevr- A
PRIJFSLEIPER in de f
der/afwerkbranche 'T,|f .<M
dernemersdiploma.
B-1122, LP., Postbus'
6401 PC Heerlen;
Beauty Escorts z^Jcs,
representatieve MtL vj
die het een prettig '^f^den om bij een ot^r^te werken die al I°J?V
staat. Als je het typ*^
dat zelfstandig wl'£f
op beter niveau en Mj^
je tijd in clubs wil ve'bel dan: 077-548887^^BEHEERPER g^,
voor een pand in 1
voorkeur wonende «*
U bent kontaktpersooi *
de huurders bij calam'
Tel. ml. 03404-53880^

Voor Piccolo's
zie verder pagina
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v
e Spoorwegen zijn springle-

.eH alom activiteit.Het is ofI *joor één grote bouwput
Kjt. Maar het is ook een be-
I^Jf waar je met de dood moet

' leven. Die dag is in

' >fdgebouw 2 van deNS Ro-
ij: 'tKool, een zestienjarige
" J»Een, verongelukt. Op de
i rs te dag van zijn stage in de

oU\y verloor hy zijn even-jr^ten viel zestien meter.
bedrijfsongeval.

Il!Mt verderop, in Hoofdgebouw3,
drs Leo Ploeger, de scheidende, van de NS,

stil.De doodwent nooit.En
"wasnog maar een kind.

Zegt de naam Leo Tjebbes u

. re actie komt zonder enige aar-
l>l n- „Hij was wel erg doodhè."

°eger praat zacht, bijnaonver-
' /^nbaar.De ogen zijn geloken.

Sofhij in zichzelfkijkt. „Het was
1 afschuwelijke episode. Ik denk

et dat ik het ooitvergeet."

," Was feest op de dag van de
i°d van de achtjarigeLeo Tjeb-
u!j- De Spoorwegen bestonden

| j Jaar. „De koningin zou naar het
J stterrein komen, waar een soort
'i °°rdorp was ingericht. Er reed

Er was een bergwandeJe kon beklimmen. We hadden
buren, meisjes en jongens

't M e School van Puntenburg,
genodigd. Dat leekons leuk.
Ui dekoningin, een dorp

voor jezelf. Er was goed
J* nagedacht. Dat het feest niet
ji.^nvoor grote mensen moest

II e hadden de openingsceremo-e gehad. Met dekoningin lopen

'k uVer net feestterrein terug naar
ukoninklijke trein. Ik zag die
triWand, een nep alpen ik dacht:

l j^nrotding. Maar er stond een
! i lrüctnce bij en dekinderen

' l den veiligheidslijnenom, zoals
gM^neklimmers.Dat is goed gere-
%"*> dacht ik. Want als NS'er denk
\ het eerst aan veiligheid,
logheid is essentieelvoor ons
L^Jf, onlosmakelijk ermee ver-

fden."
Jaargenoten

e ger isredelijk close met deko-
-lotiln' atk°mt omdat ze jaarge-

Wn ger»oemdkunnen worden.
tje " hij president-directeur van
j^sP°orwegen werd, al weer 12

geleden, werd zij koningin.
L schept, onuitgesproken,een
r^ Nou gaan wij beiden aan iets
jm luJks beginnen," zei hij in een

H^fiew in deVolkskrant. Hoe-
(je. Beatrix en Claus weinig met
f^ rein rijden, zijn ze zeer geïnte-

'n de spoorwegen. Ze
von er"* eUc geva^meer°°8
10rL dan de mensen die deauto totijj""» hebben verheven. Die vanuit
0v lorm denigrerend sprekener openbaar vervoer.
Al
f. nij Beatrix persoonlijknaar de
j sttrein heeft gebracht,*hoorthij
w deklimwand is omgewaaid. Er
Vs^en dode, er waren gewonden.
W k*J de ouders van Leo ge-

St"lk heb ook debeSrafenis
ij^woond. We besloten hetfeest-
jUjT*'n ieder geval tot debegrafe-
Ijji te houden.Aanvanke-
Sn .rs*e een stemmingvan: zo
tHQ

Je toch geen feest vieren, we

'tta ,n maar helemaalsniets

'"bat Uzeert'een lanSe stilte.
£ 0

l was een eerste inschatting.
"\ hebbenwe alles afge-
\Hijen- Tot ik vaststelde datwe

°ni het jubileumheenkonden,

verende ding," heeft hij eens ge-
zegd.

Ongelukken
Hij verbaastzich er elkekeer weer
over met hoeveel onevenredig lij-
kende aandacht ongelukken met
treinen in dekranten worden be-
schreven. Altijd dieaanstormende
trein. De arme auto die gegrepen
wordt door detrein. Alsof de auto-
mobilister in het geheel geen in-
vloed op kan uitoefenen, automa-
tisch het slachtoffer is. Maar ook
datheeft te maken met de massa,
detomeloze kracht, de snelheid.
Het ijzeren monster.

- Het ijzeren monster is in
toenemende mate onder-
werp van kritiek. Ver-
traagd, te vol. Maar wat
erger is: onveilig voor pas-
sagier en conducteur. We
hoeven het maarover ■Harlingen te hebben.

„Het doodstekenvan de conduc-
teur was, hoe erg ook, een inci-
dent. Niet één van devele doden
die door structureel geweld in de
treinviel. Vreselijk dat een con-
ducteur in de trein het slachtoffer
werd. Maar het had ook elders
kunnen gebeuren.De daderliep
met een mes op zak, hader al eer-
der iemand mee bedreigd, had ook
fysiek geweldgebruikt bij de so-
cialedienstin Leeuwarden."

- Nog altijd ondanks alles een
schattig treintje, die Wadlo-
per?

„Maar het is waar, voetbalvandalis-
me, de discotrein, het bestond .
vroeger allemaal niet.Als je nog
niet eens zo lang geleden als zwart-
rijder werd betrapt, ging je je met
een rooie kop in een hoekje zitten
schamen.Nukan de conducteur
een klap voor zn bekkrijgen. Con-
ducteur is vandaag de dag een
moeilijkvak. Hij wil aan de ene
kant hulp, maar, als solistvan huis
uit, aan de andere kant dezaken
zelfoplossen. De conducteurheeft.
een sterke korpsgeest, een heel ei-
gen groepscultuur. Zekunnen ook
veel zelfoplossen, zeker nu ze zich
gesterktweten dooreen training in
agressiebeheersing."

Conducteurs
„Toen wij tijdelijk extern bewa-
kingspersoneel met bepaalde trei-
nen wilden meesturen, wilden de
conducteurs daarweinig van we-
ten. Tegelijkwilden ze meer steun.
lemand waar ze tegen konden aan-
praten, een ervaren oudere con-
ducteur, een soort mentor. De
portofoon is een aanvullendevorm
van veiligheid; daarmeekan de
conducteur zich verzekeren van fy-
sieke ondersteuning, via de machi-
nist dehulp van spoorwegpolitie
inroepen."

„Onze voortschrijdende bescha-
ving gaat met heel bijzondere ver-
schijnselengepaard. Zokan het
gebeuren dat voetbalsupporters
met enige regelmaat een trein ver-
nielen. En, incidenteel, studenten
ook. Bij het inwijdenvan deOV-

studentenkaartbleek destudie-
beurs nietzo krap, dat er geen geld
overschoot om zich volslagen lam
te zuipen. Maar goed, dat was een
uitschieter, want de meeste stu-
denten blijken plezierige reizigers
te zijn."

„De spoorwegpolitietelt een dikke
zeshonderd man. Toen ik bij de
spoorwegenkwam waren het er
nog geenzestig. Ze heetten toen
ook spoorwegrecherche. Ze had-
denweliswaaruniformen, maar
dietrokken ze alleen bij bijzondere
gelegenhedenaan. Hun werk richt-
te zich vooral op diefstal van la-
ding. Van graffiti had niemand
toen nog gehoord."

- De spoorwegpolitie moet
worden uitgebreid?

„Nee. Het is ook niet zó onveilig in
de treinen en op de stations als we
elkaaraanpraten. Er gebeurt in
Amsterdam CS weliswaar wat
meer danbijvoorbeeld op een
klein stationnetje 's morgens in de
vroegte. Maar Amsterdam CS staat
toevallig in Amsterdam, moeten
we ons realiseren. Meer zakkenrol-
lers, meer junks soms dan elders.
En daarkunnen wij nietallesaan
veranderen. Toch, ook alsreizigers
zich onveilig voelen, moeten we
daarmeerekening houden. Dat
doen we danook."

„We meten dat gevoel,een continu
consumentenonderzoek. Als meer

dat het door moest gaan, maar wel
in alle opzichten sober. Intussen
hebben we decontacten metde
oudersen metde school onderhou-
den. Want voor de hele schoolbe-
volking was het eenramp."

- De moeder heeft de spoorwe-
gen verweten meer oog te heb-
ben voor dekoningin dan
voor deveiligheid.

Heel evenverstrakt hij. Ja, dat is
gezegd. „Het is nietuitgewerkt,
raakt nietuitgewerkt. Ik begrijp
dat de moeder hetzo voelde, datze
het zo wildezien." Hij isvolstrekt
op de hoogtevan de situatiein het
getroffen gezin, totop de dagvan
vandaag, zo blijkt, maar wil daar
niette diep op ingaan. Hij zegt al-
leen: „Het zusje was zo intens ver-
bonden met haarbroertje. Ik had
zeer met haar te doen."
IJzeren dingen
Hijput zich niet uit in rechtvaardi-
gingen,verklaringen. Natuurlijk
draagt hij Beatrix een goed hart
toe. Maarhaar boven veiligheid
stellen, is voor hem onbestaanbaar.
Veiligheid staat voorop. Zonder
dat geenNS.

wordt steeds gemoderniseerd, ge-
perfectioneerd. Er gaat geen dag
voorbij of op datpunt wordt iets
gedaan.Ons bedrijf kent nogal wat
risico's, maar we nemen geenrisi-
co's, we doen er alles aan om ze te
voorkomen."

Een aanzienlijkaantal automobi-
listen neemt dagelijks onverant-
woorderisico's. Verkeersrampen
in de mist zijn er het gevolg van.
De keren dateen machinisteen ri-
sico neemt, zijn op devingersvan
één hand te tellen. De machinist
wéét hoe de dood er uitkan zien.
Daarom is hij altijd waakzaam. In
zijnachterhoofd zit gegrift dat 'het'
elk moment kan gebeuren. lemand
werpt zich opeens voor detrein. Er
zijn trajecten waar diekans on-
evenredig groot is. ledere machi-
nistweet precies waar. Maar in
werkelijkheid kan het overal zijn.
Bij deofficiële opening van station
Driebergen-Zeist overkwam het de
machinistvan defeesttrein. Ter-
wijl demuziekkapel speelde zagen
de genodigden het voor hun ogen
gebeuren.

De machinist moet leren daarmee
te leven, denktPloeger. Hethoort
bij hetberoepsrisico. Maar wennen
doet het nooit. Hij denkt dathet
helpt als jeweet dateen mede-
mens minof meer bewust kiest om
zo een eindaan zijn leven te ma-
ken. Dat detrein uiteindelijk als
het minst slechtemiddel, de minst
slechtemogelijkheid, is gekozen.
„Treinen trekken aan. riet iseen
cleane methode. De trein, dat da-

Ploegerleeft met de mogelijkheid
van ongelukken. Een helm, schoe-
nen metstalen neuzen en een vei-
ligheidsvesthoren bij zijnvaste
uitrusting. Hij heeft ze onder hand
bereik.„Treinen zijnzware ijzeren
dingen dieeen hoge snelheid ont-
wikkelen.Die dingen moeten el-
kaar nietraken. De beveiliging

DOORPIETER VAN DE VLIET De Spoorwegen zijn
springlevend. Met

meer rails, meer
treinen, minder
wissels en meer
ongelijkvloerse

kruisingen moet het
lukken over een

aantal jaren
iedereen een

zitplaats te
garanderen, ook in

de spits. In de
bouwputten van de

spoorwegen mag het
bruisen van het

leven, de NS blijft
een bedrijf waarin je

moet leren leven
met de dood. Op de

dag van het
afscheidsinterview

met
president-directeur

drs Leo Ploeger
bijvoorbeeld.
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NS springlevend, maar je moet
er leren leven met de dood

BSSHSS9SSEËË
limburgs dagblad vrijuit

dan vijfprocent van dereizigers
vindt dat de sociale veiligheid in
detrein onvoldoende is, vinden we
dater reden voor alarm is, dat er
iets moet gebeuren. Hetaantal dat
zich echt onveilig voelt ligt daar
onder, heeft de neiging te dalen.
Ook op sommige stationsvoelen
mensen zich onveilig. Dat kan van
perron tot perron verschillen. Het
kan een unheimischgevoel zijn,
waaraan tocht, schemer, schadu-
wen, vaal licht kunnen bijdragen.
Daarkun je in een aantal gevallen
wataan doen."

Dagrapport
Zijn sober ingerichtekamer met
een enkel mooi meubelstuk, zoals
het halfronde bureau, hoort bij
Ploeger. Verre van het type van de
captain of industry.Alleen al van
het woord gruwt hij. Netals van
mensen diepopulairwillen doen,
zich manifesteren. De president-
directeurvan NS heeft denaam af-
standelijk te zijn, meer oog te heb-
benvoor economieen techniek
danvoor mensen. Maar dat üjkt
nietwaar. Emoties uit hij miss-
schiennietzo, maar hij ondergaat
ze zichtbaar. De doodlaathem niet
koud, zeker niet de dood in zijn
bedrijf. De doodvan die jongen,op
de dagvan het interview, daarzit
hij duidelijk mee.

Ploeger en HGB 3, die somber
ogende kolos van baksteen in
Utrecht, hebben iets met elkaar ge-
meen. Een schijnvan ongenaak-
baarheid, ontoegankelijkheid.
Maar binnen is het warm, ruim en
licht. Hij zegt de paleisachtige
trappen die naar de hoofdingang
van HGB 3 voeren immer te mij-
den. Via dezij-ingang gaat hij on-
opvallend naar zijn kamer.

Daar staat een enkel treintje. Een
treintje in een fles. Zon treintje
kregen de leden van devaste Ka-
mercommissie in '82 om even de
aandacht te vestigen op deknel-
punten van NS, debottlenecks.
Een noodzakelijk voorwerp, toen.
Daarom bewaart hij het. Verder is
hij niet zo dolop treintjes.

In mei gaat hij weg, na in '56 bij
NS te zijn gekomen 'om een baan
te hebben. Hij begon bij perso-
neelszaken. En hij bleefom als al-
lerhoogste in die sober ingerichte
kamer te eindigen. In diekamer
spelt hij elke dag, zonder manke-
ren, het dagrapportvan de hoofd-
verkeersleiding. Een doorsnee
verslag die dag. Vertragingen,
vooral in de spits, vooral op de
knelpunten. En al mag 95 procent
van detreinen stipt op tijd rijden
en iedereen eenredelijk comforta-
belezitplaats bieden, tevreden is
Ploeger niet.

„Weer zoveel honderdreizigers die
er de pest in hebben, aansluitingen
missen, afspraken nietkunnen na-
komen. Het is natuurüjk mooi dat
het openbaar vervoer sinds Neeüe
Smit-Kroes serieus wordt geno-
men, maar het duurtnog jaren
voor we echt iedereen servicekun-
nen bieden. Elke dag dat het lan-
ger duurt is een dagte veel."

- Is dat niet belangrijker
dan almaar sneller. In
tien uur van Amsterdam
naar Londen, moet dat
nou?

Ploeger, enthousiast: „Dat is toch
mooi. We zijn een klein land. Het
gaater om dat we bereikbaar blij-
ven. Want het is natuurlijk prach-
tig datwe één van debeste spoor-
wegsystemen ter wereldhebben,
ze moeten wel naar ons toe blijven
komen."

Hij bedoelt maar: zeg niet nee te-
gen deTGV.



Personeel gevraagd

Diversen personeel

Jonge SLAGER gevraagd
MA/, 18-20 jaar. Slagerij Jeu
Lendfers, Hoofdstr. 221,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212395 b.g.g. 04492-4798.
Gezocht PIZZABEZOR-
GERS omg. Treebeek. Tev.
baliehulp, ook engels spre-
kend. Tel. 045-227020.
ROBEK Reibekuchen
vraagt: m/v liefst schoolvrij
voor aanvulling van ons per-
soneel voor zaterdags op de
markt, evt. enkele dagen in
de keuken. Goede betaling.
Tel. 045-223097.
Schoonmaakbedr. Horvath
vraagt SCHOONMAAK-
STERS voor de avonduren.
Tel. 045-313757.
KLUSJESMAN gevr. voor
The Golf te Brunssum.
Werktijden in onderling
overleg. Bent U geïnteres-
seerd? Neem dan kontact
op met Dhr. Slippens. Tel.
045-271892.
KOELMONTEUR gezocht,
ook free-lance. Br.o.nr.
B-1172, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
■~.., ::■■

Woningruil
Mooie eengezinshoekw. 4
slpk. bij Lucasst. Wij zoeken
mooie WONING/app. met 3
slpk. beslist centrum Hrl. of
dir. omg. Br.o.nr. B-1151,
LD. Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
DEN HAAG aangeb. 3 ka-
merwoning met cv., vrij uit-
zicht, 10 min. v. strand, huur

’ 335,-excl. Gevr. Heerlen-
Brunssum e.o. 3 a 4 kamer-
flat m. cv. huur tot ong.

’ 600,-. Tel. 070-326396.
Eengezinswoning te ruil te-
gen eengezinswoning of flat
in HEERLERHEIDE of
Hoensbroek. Tel. 045-
-717000

Hobby/D.h.z.
Te koop complete SPOOR-
BAAN Marklin digitaal, mcl.
58 loc's. Zat. na 17.00 uur
tel. 045-315874.

Kamers
Gem. kamer te huur met ge
br. van badk. en keuken
voor net pers. te HOENS
BROEK. Tel. 045-724854
Riante kamer te huur t<
SCHINNEN. Tel. 04493
2715.
Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk. in bungalow, me
gebr. van keuk., douche er
eig. opgang, ’llO,- o
’125,- p. wk., info tuss
21-22 uur 045-223482
1e jaars student zoekt ka
mer in MAASTRICHT. Tel
013-346946, na 18.00 uur.
Te h. gemeub. kamers C
GELEEN voor nette menser
met gebruik van gezamelijl
bad en keuken. Tel. 04743
1579/046-749279.
Te huur gevraagd per 1 apri
kamer in HEERLEN, liefs
gestoffeerd, tel. 045-715830
KAMERS te huur. Schaes
bergerweg 55, tel. 045
722893.
OPRUIMING Vloertegels nu
van ’44,50 p/m 2nu voor
’29,50 p/m2, mcl. lijm en
voegsel. Tegelhandel Jan
van Dorst, De Hut 7, Gulper
Tel. 04450-1970.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVVIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Koel/diepvriesreparatie
VROKO Kerkrade, ook in-
bouw en garantie, 045-
-441566/461658
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektro, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeei
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Teger
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 vooi

.hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’ 595,-; magazijn oi
archiefstelling v.a. ’ 75,-; brandvrije kasten, brandkaster
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuh
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 voorraac
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.

Piet van Heugten

Speciaalzaak in
tapijttegels

(Voorraad 10.000m2)
Ook voor projecten.

Pr. Bernhardstraat 34a,
Roermond.

04750-15188
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
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.
Te k. TEKENTAFEL form.
120 x 80 cm, ’300,-. Tel.
045-317813.

Geldzaken
Nieuw van Legio-Lease

maandelijks 5 kansen op

’1.000.000,-
-met het Legio-Premieplan
'premie obligaties leasen
'geen startkapitaal nodig
'slechts enkele tientjes

per maand
'geheel fiscaal aftrekbaar
Gegar. troostpr. ’ 650,-.

'maandelijks 5 kansen op 1
miljoen.

LIEIGI I 10l

1111 l
Voor info: Legio-Lease,

antwoordnr. 10183, 2300
VB, Leiden. Tel. 071-

-225391, fax 071-226095.
Inv. BELASTINGFORMU-
LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

j —'Bedrijven/Transacties

Horeca-inrichtingen
Frituurovens - vaatwassers
Spoeltafels - heteluchtovens

Ijsmachines - koelvitrines
Horeca meubels

Plafondventilatoren
Glaswerk - porcelein enz.

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606.

Ter overname aangeboden.
.Goedlopende DORPSCAFÉ- met diverse verenigingen
'nabij Sittard. Zonder con-

" tanten en horecapapieren
'onnnod. te reflecteren. Br.o.

" nr. B-1074, LD., Postbus:2610, 6401 DC Heerlen.
Ter ovem. aangeb., goedlo-
pende HANDWERKZAAK,
in Westelijke Mijnstreek. Br.
.o.nr. B-1147 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Jonge vrouw met HORECA-
PAPIEREN gezocht voor
Bistro, per direkt. Tel.
04454-5666.

Te k. wegens bedrijfbeëin-
diging: 1 CO2 las. app. merk
Varmig 300 D 21 ’2.750,-;
1 CO2 las. app. merk koop
’1.250,-; 1 Arcos Trafo 375
amp. ’650,-; 3 warm water
units merk "Happel" cap.
45200 kg/cal. ’ 750,- p.st. 1
kongskilde olie kachel cap.
25000 kg/cal ’900,-. Tel.
045-753737 na 18 uur
Te koop PERSCONTAI-
NER, op krachtstroom, 18m3, ’1.000,-. Camping de
Bousberg, Landgraaf. 045-
-311213.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Steeds te koop Melkquotum op pachtbasis voor 100% vol
te leveren met diverse vetgehaltes afkomstig uit Limburg,
Brabant en Gelderland; ook te koop gevraagd zwartbonte
drachtige stamboekvaarzen van 2-7 maanden drachtig
voor export!!!

Voor opgaves en informaties:
Van Willigen Vuren

Tel. 01830-30066 en 30345.
Te k. FORD 2000 Beugel.
Tel. 04404-1224/1333
VELDSPUITEN keuren bij
erkend SKL station. L. Collé
Susteren, tel. 04499-3030
=—-—._,-, -^._-, ~„,..ka^VD^l2PK'L9St-

.-Tel. 046-379456.

Te k- SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499"!1341-
Te k- 1e kwa'- KERST-
BOOMPLANTER P.Abies
en P.Omorika, spec. pr. 2 jr.
PAbies- Rompelberg BuncSe
TeL 043-645365.

Zitmaaiers:

' plm. 25 machines op voorraad, van 10 tot 20 pk in benzine
en diesel, GEBRUIKT plm. 14 machines.
2-wielige trekkers nieuw:

plm. 30 verschillende types met 40 aanbouwwerktuigen.
i Ook voor GEBRUIKTE freesmachines kunt u prima

bij ons terecht.
Lozeman Tuinmachines b.v.

| Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341.
1 ONDERDELENBANK.
f Tel. 04493-2715.

' Te koop jonge HENNEN te-. gen de leg. Vaesrade 43,■ Nuth. Tel. 045-241284.

" WEIVEE te koop gevraagd,- ook stieren en zoogkoeien.
"F. Weerts, Wijlre, tel.
I 04450-1577.. MURATORI rotorkopeggen,

frezen, klepelmaaiers en
■ hefmasten door eigen im-
I port zeer gunstig geprijsd.
I Tevens diverse gebruikte

machines. Collé Sittard. Tel.
i 046-519980.
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.
Te k. goed PAARDEHOOI
en oude bietenmolen. Tel.
046-334811.

Te koop geplette HAVER
’0.60 per kilo. Tel. 045-
-271820.
Te k. weide VEE, dr. runde-
ren, div. landbouwmachines
Waubacherweg 5 Brunssum

Te k. gevr. SCHAPEN, lam-
meren en geiten. Tel. 045-
-455030.
Te k. RIJPAARD ruin, af-
stamming Ramiro, stokm.
1.66 m., dressuurzadel Kief-
fer. Tel. 045-242864.
Te k. gesloten AFZETBAK
afm. 5.50x2.30x2.20, ge-
schikt als opslagruimte of
paardestal. Tel. 04762-1737
Te k. Vz p. TRAILER, wit,
merk Titan, z. mooi, 11/2 jr
oud, nauwelijks gebr., veel
extra's, gesch. v. concour-
gangers, pr.n.o.t.k. Tel.
04493-3409 na 17 uur
Te k. VOEDERWORTELEN
J. Schaepkens, Klimmen-
derstr. 106, Klimmen.
Tel. 04405-1359.
Te koop STIEREN voor de
mesterij. L. Nuchelmans,
Hulsberg, 04405-1357.
Te koop RIJZADEL met
hoofdstel, i.z.g.st., pr.
’500,-. Tel. 045-719132.
Te koop TRACTOR Renault
Super7. ’ 2.750,-Kerkstr.s9
Doenrade. 04492-3255.
Te koop grote en kleine
DWERGGEITJES en 100
pakken goed hooi. Tel. 045-
-751539.
Te koop nieuwe PAARDEN-
SOLARIUM. Tel. 046-
-338269.

Autoverhuur

Avis Autoverhuur
* altijd nieuwe auto's

bv. Peugeot 106, Opel Astra, Renault Espace
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559

Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377

I io\/or hi iron Een PICCOLO in het Lim-licvci iiuicii burgs Dagb|ad ne|pt uop
bij weg naar snel succes. Bel:

Autorent °45-719966-
Raotioano Met een PICCOLO in het
Ddbllddl Ib Limburgs Dagblad raakt u

va. ’ 39,- per dag mcl. BTW uw oude spulletjes 't snelst
en 100 km vrij. kwijt. Piccolo's doen vaak

Spoorsingel 50, Heerlen. wonderen... Probeer maar!, Tel. 045-724141. Tel. 045-719966.

Alfa
ALFA 90 2.0 antracietgrijs, _

..,-«-
-'B5, centr. vergr., afst. alarm, Te kooP ALFA 75 Twin
verlaagd, alu velgen, spark type '90, km.st.
’9 500- 046-337731/ 30.000, kleur antraciet, i.nw.
752075' st. Pr. ’ 27.500,-; Alfa GTV

'■ 6 rood, km.st. 97.000, bwj.
ALFA 75 Twin Spark m.'BB, 81, roestvrij, vr.pr.
60.000 km, in staat van ’11.750,-. Te bevr. 046-
-nieuw, vr.pr. ’23.000,- fi- 511428, garage Frijsinger,
nanc. mog. Tel. 045-713791 Overhoven 69, Sittard.
Te k. ALFA Giulietta, bwj. _ ' . ~
'80, 100% in orde. Tel. Te kOOP zeer moole Alfa
04498-55883. Pr. n.o.t.k. ROMEO 164 nw. model '89,
-— ■■..,■.

,
Q mcl. veel extra's zoals stuur-le k. ali-a jj i.j ö, ö/, pgk,. centr vergr., Pullman,weg. aansch. woning, gunst. aHes elertr deze npn)S.Tel. 04493-1910. mag a,|e strenge keuri ngen

ALFA 75 1.8 bwj. '86, div. doorlopen, nu tegen aanbod
ace., nw. banden. Tel. boven ’23.500,-. Tel. 046-
-04759-1781. 745218.

Audi

Mazda Driessen Aktie laatste dag
Perfekte occasions met:

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie *
Voordeel: minimaal ’ 2.000,- vqor uw inruilauto **

(* boven ’ 7.500,-; " minimaal 3 maanden op naam)
Autobedrijf Driessen,

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920.
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.

Van part. super mooie AUDI. 1.8 S, div. ace. schuif/ kan-
teld,. sportvlgn. nwe. bnd.
Treser achterl. spoiler, verl.

i bwj. '88. Tel. 045-212395 na
19 uur 04492-4798.. AUDI 90 2.0 5 cyl„ 12-'B7,
met.blauw, 50.000 km,

’ 19.950,-. 04906-1387.
AUDI 100 CC 2.3 i 12-'B5,
met.beige, 110.000 km,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
AUDI 100 2.3 i serret 5-'B9,
met.blauw, 9.800 km,

’ 23.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. AUDI 80 coupé GTS,
bwj. '81, APK, sportvlgn.. stuurbekr. in pracht, st. vr.pr.

’ 7.750,-. 045-463936.

AUDI 100 CD 2.3 E, LPG,
bwj. 8-'B5, duurste uitvoe-
ring, mr. mog. 045-228469.
Te k. AUDI 80 bwj. 10-'B9,
kl. rood, 42.000 km, onderh.
boekje aanw. pr. ’26.500,-.
Tel. 045-752215.
AUDI 80cc model 1.6, '86,
zeer exclusief, APK,

’ 7.950,-. Tel. 045-454087

AUDI 80, bwj. aug. '87, kl.
blauw, nw. model, sportvlgn.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-317516.
AUDI 80 2.0 E, '90, cyclaam,
veel opties, 31.000 km, van
part. 1e eig., pr. ’34.500,-.
Tel. 046-517354.
AUDI 80 L, bwj. '78, APK, 4-
drs., trekhaak, 100% in orde
vr.pr. ’750,-. 045-314967.
Te koop AUDI 100, i.z.g.st.,
bwj. '83, op LPG. Tel. 045-
-461757.
Te k. AUDI 100 CD, autom.,
airco, electr. schuif/kanteld.,
veel extra's, bwj. '86,

’ 18.750,-. Tel. 04405-2703
AUDI 80, turbo diesel, 5
speed, 100%, 4-drs, zeer
mooi, bwj. 1984, ’6.500,-.
Tel. 045-727169.

Austin
Te k. Austin METRO 1.3 S
bwj. 81, APK 11-92, vr.pr.

’ 500,-. Tel. 046-527781.
MINI 1000, bwj. '90, rood,
13.000 km. Autobedrijf Balt
BV, Kasteellaan 1, Heerlen,
tel. 045-721541.

BMW
Te koop BMW 316 M bwj.
'86, kl. alpine-wit, Im-velgen
verlaagd, alarm, Lz.g.st.,

■ ’ 14.000,-. Tel. 045-245842
[ Te koop BMW 315, bwj. '82,
i i.z.g.st. Eventueel inruil mo-

gelijk. Tel. 045-455763.
iTe k. BMW 316iM4O, Sha-
) dowline, aug. '89, 4-drs.

110.000 km, Iste eig. met
onderh. boek. Pr. ’19.900,-
Tel. 04249-9527.
Mooie BMW 316, bwj. '78,- groenmet., i.z.g.st., extra's,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-427342

Te k. BMW 316, 5-bak,. 1800 CC, bwj. 1985, radio-
i cass., achter spoiler, r.-

spiegel, iets moois, vr.pr., ’12.500,-. Tel. 04406-
-41267/16019.

BMW 316i1800 CC, bwj. '88
schuif/kanteldak, trekhaak,
verlaagd, v. ace., 73.000 km
vr.pr. ’20.900,-, zwartmet.
Tel. 045-319635.
BMW 315, bwj. '82, i.g.st.,
APK '93, kl. groen, ’ 3.000,-
Tel. 045-454532 of 427594.
BMW 728i, bwj. '82, met
airco, APK 11-92, alu-velgn
antraciet. Tel. 043-617699
BMW 1602, ronde achter-
lichten, bwj. '73, i.g.st. Tel.
04455-2361.
Te k. BMW 525, bwj. '80,
APK, trekh., schuifd., gerev.
kop, ’ 2.500,-. 04493-4929.
Te k. BMW 320 6 cyl, kl. dia-
mantzwart, verlaagd, sport-
velgen, vaste prijs ’3.750,-.
Tel. 045-310188.

Te k. BMW 525i, 6e mnd.
'86, blauw metall., getint
glas, TRX sportvlg., 5-bak,
st.bekr., electr.spiegels,
centr.lock, auto is 100%,
046-752559 (mr.mogelijk).
BMW 316 i '88, in z.m.st.,
met LPG, vr.pr. ’21.000,-.
Inr. evt. mog. 04409-2619.
Te koop BMW 528inov. '84,
inruil kleinere auto mogelijk.. Tel. 046-523249.

■ Te k. BMW 320iE, bwj. '90,
diamantzwart, schuif/kantel-

" dak, acht. hoofdsteunen, 15
inch vlgn., verlaagd. Tel.. 045-229054.
Te koop BMW 324 D bwj.

; '87, 95.000 km, met onder-
■ houdsboekje, div. extra's.
f Tel. 045-725143.

BMW 323i, nw. mod. '84,
antraciet, verl. 15" sch.knt.r dak, alles electrisch etc. Til-

I burgstr. 43, Heerlen.

" BMW 316i800 cc, wit, LPG,

" 1985, ’11.750,-. Volvo Ve-
ders, Industriestraat 3, Sit-

i tard, 046-510342.

Te k. BMW 323i, nw mod.,
bwj. '84, kl. wit, veel access.,
zeer mooi, geheel uitge-
bouwd. Tel. 045-226718.
Te k. BMW 520i, bwj. 8-11-
-'B2, i.z.g.st. vr.pr. ’6.500,-;
BMW 732ibwj. '83, autom.
vr.pr. ’ 7.500,-. 045-425662
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model met veel extra's,
0.a.: verl., uitgeb., sunr.,
alarm, radio met comp. disk,
vr.pr. ’11.500,-. Moet ge-
zien worden. 045-229359

Buick
Buick SKYLARK 6 cyl. bwj.
'81, APK mrt. '93, goed on-
derh. auto. Tel. 046-754890

Cabriolet
VW GOLF Cabriolet, bwj.
'81, wit, zwart dak, i.g.st.,
f ic;Q^n. Tel. 045-463211

Chevrolet
Te k. Chevrolet CORVETTE£fL21, iz-9St- Tel- 04&--515008, tussen 16-18 uur.

t M r^ —___ m\
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SI JURGEN HEERLEN
Nissan Micra 1.2SL rood '90 ’ 16.750,-
NissanMicral.2SLwit '90 ’ 16.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX sedan '91 ’ 28.750,-
Nissan Sunny 1.4 LX div. extra's '89 ’ 18.750,-
Citroën AX 1.1 TREwit '88 ’ 11.850,-
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 1.6 D wit '85 ’ 7.850.-
Opel Kadett 1.3 LS, LPG '89 ’ 18.450,-
Opel Kadett 1.3 LS, 42.000km '87 ’ 14.900,-
Ford Escort 1.4Bravo '87 ’ 14.850,-
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’ 14.850,-
Volvo 440 GLi roodmet '90 ’ 27.850,-
Toyota Celica 1.6 ST 54.000km '86 ’ 15.750,-

-"

SI JURGEN KERKRADE
Nissans Micra v.a '88,89,90 ’ 10.900,-
Nissans Sunny v.a '87,88,89,90 ’ 12.900,-
Nissan Sunny 1.4autom, zilver '89 ’ 21.000,-
NissanLaurel 2.8 D autom., antraciet '89 ’ 23.500,-
Nissan Bluebird diesel, antraciet '90 ’ 23.900,-
Alfaßomeo33l.3, wit '89 ’ 17.900,-
AudiBol.BS, wit 12-88 ’ 25.900,-
Audi 90 2.3 E, zwartm '89 ’ 42.500,-
BMWs2si,d.grijsm '89 ’ 47.500,-
BMW 324 0, rood '87 ’ 19.500,-
Ford Sierra 2.0 CL, 4-drs '88 ’ 18.900,-
Ford Sierra 1.6L, 5-drs, wit '84 ’ 10.950,-
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’ 17.500,-
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,-
Toyota Corolla 1.3 SLX, 3-drs '89 ’ 18.900,-
Volvo 244 GL, blauwmet '83 ’ 9.950.-
Volvo 340 diesel 4-drs. groen '89 ’ 18.950,-
VW Jetta 1.6 4-drs. d.grijs '89 ’ 24.250,-
VW Kever cabrio wit '83 ’ 16.500,-

-3-24 maanden garantie.
Alle auto's voorzien van nationale

autopas.

4x4 en bedrijfswagens
Nissan Patrol Wagon TD '87 ’ 37.500,-
Nissan Patrol Turbo Highway, zwart '92 demo
JeepWrangier 4.2 roodmet '87 ’ 27.500,-
ToyotaLandcruiser 2.4 TD '86
SPORTWAGENS
Nissan Silvia 1.8 turbo, wit '86 ’ 18.900,-
Nissan Sunny GTI-R rood '92 demo
Nissan Sunny coupé zwart '88 ’ 20.500,-
Mazda RX 7, leer, blauwmet '88 ’ 42.500.-
ToyotaSupra3.oirood '88 ’ 42.500,-

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein È

Dentgenbach 045-452570 059» M

Citroen

Occasions zoals het hoort
Citroen AX 11 RE wit metcabrio-top 05-1989
VWPolo 1.3 Injectie wit 06-1990
Citroen BK 16 TZi 04-1990
Citroen 19 TRiBreak grijsrhetallic 01-1990
Citroen 19 TRi met schuifdak 10-1989
Ford Fiësta 1.4 irood 05-1989
Citroen 1400 met spoiler 05-1988
Citroen 1.6 TRi rood 04-1988
OpelKadett 1.3i5-drs. wit 05-1989
Citroen 1600 Montreux 06-1989
MitsubishiLancer 1.5 GLX 08-1988
Citroen 14RE grijsmetallic 04-1987
Ford Escort 1.3 06-1986
Volvo 340 automaat 06-1984
Renault 11 GTL 5-drs 04-1986
Citroen CX 2.0 06-1985
Citroen Visa 1100 05-1986
Nissan Cherry 1.3 03-1985
Citroen BK Leader-uitv 06-1986
Nissan Micra automaat 11-1986
Citroen BK 1600 TRS 07-1984
Citroen AX 10 E 09-1987
Citroen BK 1600 TRS automaat 09-1985
Opel Kadett Caravan 06-1987

Speciale aktie-auto
Citroen KM 2.0iAmbiance 1990

Demonstratieauto's
Citroen AX 1.4 GT

Citroen ZX 1.9Volcane
Citroen 1.9 Diesel Avantage
Citroen KM 2.0 Ambiance

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-Limburg
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'83, APK, pr. ’4.000,-, mr.
mog. Tel. 046-522132.
Te k. 2 CV 6 ONDERDELEN
Tel. 04455-2541.
CITROEN CX Turbo D, bwj.
'84, alle extra's ’3.950,-.
Tel. 046-752227.
Citroen VISA GT, 80 pk,
APK 3-93, bwj. 10-'B3,
’3.500,-. Tel. 045-413716.

Te k. Citroen VISA bwj. '79,
2 cyl. 900 CC, 110.000 km,
motor perfect, zeer zuinig,
pr. n.o.t.k. Tel. 046-757309.
Te k. als gevolg van lease-
auto nwe. CITROEN BK 19
TZI, bwj. 7-'9l, m. '92, km.
st. 28.000, vr.pr. ’28.950,-.
Tel. 046-374283.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

, Te koop CITROEN GS bwj., 79, APK 4-93, ’1.600,-.
04450-1872.
Te k. CITROEN GSA, bwj.
'84, i.z.g.st. Unescoplant-
soen 9, Vrieheide-Heerlen.
Te k. EEND CV6 club, bwj.
'81, APK 3-93, pr. ’1.375,-
Tel. 045-353144.
Te k. rode Citroen VISA Su-
per E, bwj. '83, i.z.g.st.,
’2.000,-. Tel. 04451-1724., Te k. CITROEN BXTRi, bwj.
'88, alle opties, mcl. electr.
schuifdak. Tel. 045-222841.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
CITROEN BK 1.9 RD Break
D, bwj. '86, 5-bak, staalbl.,

’ 12.750,-. Tel. 04454-1969
Te k. Citroen VISA, bwj.'Bl,
i.z.g.st., pr. ’1.250,-. Tel.

' 045-230367. Te koop CITROEN BK 14 E
bwj. '89, APK '93, kl. zwart.
Tel. 045-221046.
Te koop 2CV BESTEL, bwj.
'84, APK 3-93, ’1.900,-.

I Tel. 045-273859.
Te k. CITROEN Club, bwj.
'83, APK tot 10-92, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-215247.

Te k. CITROEN BK 1600
TRi, bwj. '89, 1e eig.,

’ 15.750,-. Tel. 045-270999
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Seat Toledo 1.8 GLX demo
'91; Seat Ibiza 1.5 GLX de-
mo '91; Citroen BK 14, '87;
Citroen AX 10E '88; div. La-
da Samara's '87 t/m '90; La-
da 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; Hyundai Pony 1.5 GL
'88; VW Golf 1.3 '88; div.
goedkope inruilers. Autobe-
drijf CHIARADIA Seat en Ci-
troen Dealer, Tricnterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843
CITROEN AX TE I.li 4-'9O,
5-drs., 28.000 km, vr.pr.

’ 12.250,-. 046-526665.
Daihatsu

Te k. mooie Daihatsu CHA-
RADE TX Turbo, bwj.'B4,
APK gek., kl. def. aan motor,
t.e.a.b. Tel. 045-420586.
Te k. DAIHATSU Mini bus,
bwj.'B2, APK mrt '93, pr. '’ 2.250,-. Tel. 045-229985.

Fiat

Fiat Sport Xl/9
opknapper

Nu ’ 3.700,-

Fiat Creusen
Heerlen

Parallelweg 34.
045-742121

Knutselkoopje
Fiat 127-105083’ 1.750,-

Fiat Xl/9 rood ’ 3.700,-
Datsun Sunny '80 ’ 500,-
Ford Taunus '79 ’ 400,-

Peug. 104 '78 mooi ’ 750,-

Fiat Creusen
Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

Te k. weg. omst. Fiat PAN-
DA, bwj. '82, APK; Fiat Rit-
mo, bwj. '80, APK. Wolfs-
weg 53, Eygelshoven.
Te koop FIAT 600/Zastava
750, i.g.st., bwj. 1978.
Spoorstr. 101, Geleen.
Fiat PANDA 45, m. '84, met
APK. Dr. Schaepmanstr. 12,
Brunssum. Tel. 045-255304
Te koop Seat MARIBELLA,
zwart, bwj. 10-'B9, in st.v.nw
verbr. 1:15, wegenkaart
’BB,-, vr.pr. ’8.500,-. Tel.
045-415460.
Te k. mijn rode FIAT 126,
bwj. '81, open dak, pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-352247.
Te koop FIAT 600 (Zastava)
bwj. '78, APK 2-93, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 046-753122.
Fiat Tipo 14 lE, sept. '91,
5.000 km, ’23.500,-, ga-
rantie en inruil. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Fiat UNO 45 ES bwj. mei
1984 met APK, zuinig en
goed ’ 3.500,-. 045-751387
Te k. Fiat UNO diesel, bwj.
'84, 115.000 km. ’4.950,-.
Tel. 045-222580.
Fiat UNO Turbo Horman uit-
geb., zeer speciaal, bwj. '85,
pr.n.o.t.k. Tel. 04499-2049.
FIAT 127 Sport 1300, model
'83, uitbouwset, zwart 3-drs,
APK '93, pr. ’2.250,-. Pr.
Bernhardstr. 15 Nieuwenha-
gen
Te k. Fiat REGATTA ES,
bwj. '84, APK 12-92, pr.

’ 3.750,-. Tel. 04405-2036.
Tek. FIAT Fiorino 1.3, LPG,
2 1/2 jr. 77.000 km. Tel. 045-
-253249.

'Fiat REGATTA 100 Super
bwj. '84, APK 3-93, nw. uit-
laat, electr. ramen, slotvergr.
5-gang, get. glas, 1e lak,
antracietmet., i.z.g.st., pr.

’ 2.950,-. Tel. 046-527379.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 1.4 DGT '89/'9O/'9l

Tipoßase 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 Alto 5-drs. GL '88
Suzuki Swift 1.3 GL '88
Lada 1500 combi '83
Jaguar4.2 6-cyl. '85

Seat Marbella '89
FIAT 127 bwj. '78, geen
APK, nw. banden en trekh.,

’ 150,-. Tel. 045-222361.
Fiat UNO bwj. '84, in perfec-
te staat, ’4.250,-. Pastorij-
str. 12, Nuth.
Te k. FIAT 127, blikschade,
bwj. '83, verder i.g.st.

’ 1.000,-. Tel. 045-729716.
FIAT 127, 1980, APK 10-92
nwe. bnd. plus kopp. i.z.g.st.
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-255784
Fiat PANDA 45, bwj. '87, als
nw. vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-716056.
Fiat REGATA 85, bwj. '85, i.
z.g.st., pr.n.o.Lk. Tel. 045-
-455421 na 18.00 uur.
Te k. door omstandigh. Fiat
UNO 45 lES, 14 mnd oud,
km.st. 5.000, bl.met., nw.pr.
’22.500,- vr.pr. ’15.500,-.mr. mog. 04498-52254.

IVOORJA^RS |
occasionshow
W^**99^ SAMENWERKENDE

occasions S/MSJ'/7van alle HSEMMftr
bekende Maastrichtse auto-dealers

merken! .... ■...,. .. . .../..

£53^ 13m|j
Ford

Mazda Driessen Aktie laatste dag
Perfekte occasions met:

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie *
Voordeel: minimaal ’ 2.000,- voor uw inruilauto **

(" boven ’ 7.500,-; ".minimaal 3 maanden op naam)
Autobedrijf Driessen,

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920.
Te k. Ford ESCORT CLX
1600, rood, bwj. okt. '90, uit-
bouw en centr. deurvergr.,
brede met. velgen, km.st.
17.000. Tel. 045-420423.
Te k. Ford TAUNES 2.0 GL-
V6, bwj. '79, 4-drs., APK
okt. *92, i.z.g.st., prijs

’ 1.500,-. Tel. 045-414434.
Te koop Ford SCORPIO
bwj. '86, 2 Itr. GL blauwmet.,
div. extra's, pr. ’12.500,-.
Tel. 046-335850.

Ford ESCORT 1.1, 5-bak
'85 ’6.950,-, mr., gar. mog.
Bovagbedrijf: 045-244947.
Zeer mooie Ford FIËSTA
1100, bwj. '80, auto in perf.
st, vr.pr. ’2.500,-. W. De
Rijkestr. 11, L'graaf-Kakert.
Te koop Ford TAUNUS bwj.
'81, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
046-751104.
Ford ESCORT 1.1 model
Bravo '84, zeer mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087

i^^^^^ ______éêkê~W^

Kies voor de
7 Ster Garant

zekerheden vaJ
Smeets!

MAASTRICHT AKE
T
R
E
s
LTEoE^

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. Nj
190 D d.blauw '88 69.000
200 D rookzilver '89 73.000
250 D rookzilver '91 96.000
230 E groenmet. '88 80.000 4'

s

' HEERLEN WIJN?Er R
OD4^

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. Nj
190 d.blauw '89 59.000 3°:
190 D zwart . '89 66.000 33
200 E zilvermet. 91 84.500 7J
250TD d.blauw '90 102.000 *J
GELEEN RIJKSW

Tif,NoO4?j
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. Nü
190 D impalabruinmet. '89 70.000 *j
190 E impalabruinmet. '90 75.000 *K
200 D blauwzwartmet. '89 80.000 5j
250 D impalabruinmet. '87 102.000
260SE d.blauw '88 115.000 49

(H) =HÉÖ
ANDERE MERKEN (

(M;:gSj
MERK TYPE BWJ. NIEUWPR.
(G)BMW 316 blauwmet., LPG '86 42.500 jt
(M)BMW 316ibl.zwart '89 42.000 2°:
(G)BMW 320ibl.met., 4-drs. '88 60.000 28
(G) BMW 525igrijsbl.met. '85 64.000 J(M) Ford Escort 1.4Bravo '88 28.000
(G) Ford Sierra 2.0 cl laser '86 34.000 1!i
(H) Nissan 100 NX '91 35.000 2H
(G)Opel Kadett roodmet, 4-drs. '88 29.000 1
(H)Opel Kadett 1.6 iGT grijsmet. '90 32.000 2*,
(G) Opel Omega stat. 2.0 GL '90 54.000 3J|
(H)Opel Senator 30i CD aut. '88 104.000 #1
(G) Peugeot 505 GL blauw '86 42.000 t
(G) Peugeot 605 SRI bl gr met , LPG '90 65.000 %(M) Renault2s TX blauw '90 49.000 #
(G) Toyota Corolla 1.8 D '88 35.000 l!
(G) Volvo 760 GLE aut. '90 120.000
(M) VW Golf I.Bi '88 35.000 I*'
(M)VW Passat 1.8rood 90 46.000 &

ALLEEN DiE AUTO'S WAARAAN SMEETS ÉN
MERCEDES-BENZ HUN GOEDE NAAM VERBIND^

KRIJGEN DE STER GARANT STATUS.
EN DE DAARAAN GEKOPPELDE 7 ZEKERHEDEN1

" Volledige Garantie " Geld-Terug Garantie

" VeiligheidsGarantie " Gegarandeerd bouwjaar eoJsCD^
" Servicecontract " Servicepaspoort " 24-uurs Hulpd^

SmeetS
MddzlldMMMJHslMhMddlddSl \DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDES BENZ-DEAU='

VOOR ZUID-LIMBURGI

Ford FIËSTA XR2, nieuw
model, 1.6, '85, sunroof,
alarm, APK 3-93, i.z.g.st.,
’9.950,-. Tel. 045-313304.
Te k. Ford ESCORT bwj. '86
kl. roodmet., sportvlgn. stri-
ping, 71.000 km, APK 1-93,
pr. ’9.750,-. mr. mog. Cein-
tuurstr. 71, Schaesberg.
Ford SIËRRA 1.6Laser bwj.
10-'B4, 1e eigen., 1e lak, wit
82.000 km, vr.pr. ’7.250,-.
Tel. 045-273743.
Ford SIËRRA 2.0 i DOHC
Sedan, bwj. 10-89, 65.500
km, pr.n.o.t.k. 046-336044.
Te k. FORD Escort RS turbo
bwj. 12-'B6, zr. mooi. Anjer-
str. 10, Schinveld.
Zeldz. mooie ESCORT 1.3
Laser, bwj. '85, ANWB evt.
15". Kerkraderweg 166, Hrln
Ford ESCORT 1.6 CL grijs/
blauwmetallic, RS-pakket,
1989, 54.000 km, ’ 18.500,-
Volvo Veders, Industrie-
str. 3, Sittard, 046-510342.
Ford FIËSTA, nw. mod.,
Laser, '85, APK, zeer mooi,

’ 6.250,-. Tel. 045-454087
Ford SIËRRA 2.0 CL sedan
wit, get. glas, cv., 50.000
km, 1-'B9, ’20.500,-. Volvó*
Veders, Industriestraat 3,
Sittard, 046-510342.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 L
station bwj. '84, vr.pr.

’ 5.650,-. Tel. 045-427402.
Ford SCORPIO 2.0 inj., bwj.
'89, m. spoiler en sportvel-
gen, LPG, vr.pr. ’ 19.800,-.
Inr. mog. Tel. 043-649393.
Te k. Ford TAUNUS 1600
Ghia uitv., bwj. '82 LPG, pr.

’ 1.950,-, tel. 045-415518.
Te k. Ford SIËRRA 1600,
1983, kl. antraciet, pr.

’ 4.250,-. Tel. 04450-3856.
Ford ESCORT bwj. 88 i.pr.
st. met LPG, kleur rood, tel.
046-529176.
Nw. mod. ESCORT XR3i,
ABS remsyst., donkerglas,
LM vlg., centr. vergr., antr.
met. velours '87, ’ 13.750,-
-auto is nieuw. 046-527945.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'80, APK 4-93, i.z.g.st., 4
nwe. banden en uitlaat, vas-
te pr. ’ 1.250,-. Tel. 04752-
-4826.
Te koop weg. privé-omst.
Ford SIERRA 2.0 CL combi
(spec. uitv.), wit met roof-
rack, open dak, LPG (onder-
ligg. tank), trekh., toerentel-
ler, get. glas, bwj. 5-'B9, pr.
’22.000,-. 045-316868.

i Ford ESCORT 1.1 &'
del '81, APK, 1e eifc, st., ’ 2.750,-. 04454j>|. Ford ESCORT 1.1 'i 5-speed, APK, bwj. %

’ 5.250,-. Tel. 045-7^Te koop Ford FIËS^bwj. '79, vr.pr. ’. Tel. 045-224943. _^
Ford ESCORT 1400.

" '89, met.grijs, 40-0$

’ 15.950,-"04906-l3g>
; Ford TAUNUS 2.0 K

' '81, APK 3-93, nwej
1 schokbr. en bnd. t>fe'. vr.pr. ’ 2.750,-. 045j^
1 Te k. Ford ESCOPjj

bwj. '81, APK mei '%. ’ 2.850,-. Tel. 045-2gg>;
1 Te k. Ford ESCOPT

type '83, i.z.g.st. f4. motor ’ 5.500,- 0453^
Te koop FIËSTA 1.1;
'81, APK '93, „Si

’ 2.750,-. Tel. 045-23^
Ford Fiësta 3-drs. zf^s' nige auto 6-'B4; r~o(°J
1.3 HB 3-drs. kleur W
eig. '85. Auto LEYM» 1'!
BV Limbricht. Tel-
-515838.; Te k. Ford SIËRRA, "j
vr.pr. ’8.750,-. T*A
Kampstr. 103, 045 jg^
Te k. Ford FIËSTA, f*!vr.pr. ’2.150,-. Tel-
-416718. y

" FIËSTA, bwj. '81. !„.
APK. Dr. SchaepmaflVJ
Brunssum. Tel. Q4sjg^
Te k. Ford SIËRRA 1V
zeer mooi, bwj. '87. U[j
Kinglaan 133, HoengV
Te k. Ford FIËSTA j jj
sel, bwj. '91, kl. zwa'V
uitv. o.a. get. glas, 'r^CD-speler etc. pf-
Info. 04498-59602^^
Te k. Ford FIËSTA,
nwe. APK, i.z.g.s'-'„.
’1.950,-. Zandkuilen*
Hoensbroek. __^y

' Ford ESCORT 1-4 C

" type, 70.000 £%t■ ’12.500,-; Ford £f~J. L '83, ’4.900,-. AU. Dortangs, Altaars»-I Schinnen. 04493jg1>^■ Ford ESCORT H°?-j-

-" '82, APK '93, 'stf. ’3.500,-. Lampistef 16. Hoensbroek _^-^w

' Te k. Ford FIËSTA 4
■1.1, sept. '81'275^' ’ 2.750,-. Tel. Q4fH£-^

VoorPiccol.o'*^
zie verder paglfl
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Een dag voor de behandeling wordt de
donor in het ziekenhuis verlangd. Onder
algehele narcose wordt met holle naalden
uit het bekken ongeveer drie procent van
de totaal in het menselijk lichaam aanwe-
zige beenmergmoedercellen gehaald, een
ingreep dieeen uur duurt. In de loop van
de dag kan de donorweer lopen, zij het
dat een zeurderige pijn in het bekken -
alsof jetegen een punt van detafel bent
gelopen - een paar dagen kan blijven han-
gen. Na een tweede nacht in het zieken-
huiskan de donor weer naar huis, om
twee weken later uitgebreid gecontroleerd
te worden. Het verblijf in het ziekenhuis
kost de donor niets.
Jaarlijks worden in ons land gemiddeld
100 beenmergtransplantaties verricht
(kosten 2 ton per keer). Tot driejaar gele-
den waren het altijd behandelingen met
familie-donors, sinds die tijd zijn ongeveer
13 transplantaties met een niet-verwante
donor verricht.
Voor nadere informatiekan op werkdagen
van 9 tot 17 uur gebeld worden met
071-21.06.67 (Europdonor Leiden) en
080-61.41.60 (Europdonor Nijmegen, dat
ook vandaag (zaterdag) bereikbaar is.'

Leukemie bij
Ed Schouten
alleen te
genezen door
transplantatie

Beenmerg is een week weefsel, te vinden
in de mergholte van beenderen, zoals bek-
ken, borstbeen, wervels en ribben. In het
beenmerg worden debloedcellen - rode,
witte en bloedplaatjes - gemaakt. Bij
bloedkanker, zoals leukemie, wordt de
aanmaak van de bloedcellen verstoord
doorkankercellen. Indien medicijnen of
bestraling niet helpen, is transplantatie
van het beenmerg vaak de enige uitweg,
hoewel het niet voor iedere leukemiepa-
tiënt geschikt is.

Even voor de behandeling wordt al het
zieke beenmerg vernietigd, waarmee ech-
ter ook alle gezonde moedercellen worden
gedood. Vandaar dat de patiënt zeer ge-
voelig is voor infecties en mede daarom
zon acht weken geheel geïsoleerd moet
worden verpleegd. Het gezuiverde been-
merg van de donorkrijgt de patiënt via
een infuus - er is geen sprake van een
operatieve transplantatie - en twee tot
drie weken laterbegint het 'vreemde'
beenmerg te functioneren.

'Ergens loopt iemand
met beenmerg voor mij'

" Ed Schouten:
„Dat leukemie-

stempeltje,
dat accepteer ik."

Foto:
ROLAND

DE BRUIN

Donoraanmeldingen bij
de beenmergdonorbank
1988-1992

f°": Europdonor Nijmegen 9Pd

STANDPLAATS:

'Todesstreifen'

Bonn en Berlijn, de oude en de
toekomstigeregeringszetel; het

blijft tobben. In Bonn wordt
verder gejjouwd alsof er nooit een

parlementsbesluit over de
verhuizing naar Berlijn is genomen

en in dehoofdstad wordt slechts
geruzied over debouwplannen.

En dat nietalleen als het gaat om
het nieuweregeringscentrum. Nee,

ook deplannenvoor de
commerciëlebebouwingvan de

befaamde Potsdamer Platz, eens
het hart van de stad, hebben door
alletrammelant het stadium van

detekentafel nog niet eens bereikt.
De stad en de grote investeerders

ruziën over het concept. Hoe
bekrompen het daarbij soms

toegaat, beleefden we deze week.
Mercedes-Benz dat de

concerncentralewil bouwen op dit
braakliggendestuk vroegere

'Todesstreifen', lag in de clinch
met het stadsbestuurover het
aantal parkeerplaatsen dat er

moest komen. U leesthet goed,
parkeerplaatsen. Uiteindelijk

bereikten Eberhard Diepgen, de
burgmeester van Duitslands

grootste stad en Edzard Reuter, de
topman van het grootste Duitse

concern, in een persoonlijk
gesprekeen compromis. Hoe dat
er uit ziet, doet hier niet veel ter

zake. Veel schrijnenderis het dat
twee toppers uitpolitieken

economiezich urenlang over een
paar honderdparkeerplaatsen

moesten buigen, want zo groot was
het verschil tussen beide

opvattingen. Alsof de heren niets
beters te doen hebben.

Trouwens over verkeer gesproken.
Berlijn dreigt te stikken in de

auto's en het stadsbestuur
probeert op alle mogelijke

manieren de mensen ertoe te
brengen hun auto thuis te laten en

van het, overigens zeer goede,. openbaarverkeer gebruik te
makenof op defiets te stappen.

Een nobel streven op een juist
moment. Per slotvan rekening

waren deBerlijners na deval van
deMuur weer massaal op hun

tweewieler gestapt. Ze trapten er
elk weekeinde lustig op los op die

smalle asfaltwegen van dev
vroegere Todesstreifen. Waar eens

de Vopo's in hun Trabantjes
zogenaamde

Republiekvluchtelingen moesten
vangen, peddelden nu duizenden

gezinnen. Een ideale fiets- en
wandelringvan zeker 100

kilometer rond en door de stad.

Vooral op zonnige dageneen
scoiaal gebeurenvan deeerste

orde met overal kleine mobieleeet-
en drinktentjes langs het pad.

Maar wat schetste de verbazing
van de fietsers die dezeweek hun
kilometers over het asfalt wilden

afleggen? Grote graafmachines
van het vroegere Oostduitse leger

sloopten hunpad. Woede alom.

Overal lijsten waarop
protesthandtekeningenkonden

worden gezet, spontaan gevormde
burgercomité's diewel eens

wildenweten wie dit onzinnige
bevel had gegeven. Maar dat was
makkelijker gezegd dan gedaan.

Het Oostduitse sloopbedrijfzei in
opdracht van hetDuitse leger te
handelen, maar daarverklaarde

men opdracht van deomliggende
gemeentes te hebben gekregen.
Doch waar deboze burgers ook

informeerden, geen enkele
gemeentewilde de

verantwoordelijkheid op zich
nemen.

Nog is drie kwart van dit
historischeasfalt nietonder de

slopershamer gevallen en als het
aan de Berlijners ligtblijft dat ook

zo. Sterker nog, zei eisen dat de
ring weer wordt gesloten. Terecht,

want het is toch volstrekt
belachelijk dat een stad en de

omliggende dorpen, waar zo graag
en zo veel over het milieu wordt

gepraat, nu simpelweg dit unieke
pad slopen. En datterwijl men

absoluut geen idee heeft wat
ervoor in deplaats moet komen en
niemand weet van wie degrond nu

eigenlijk is.

h*:enendertig is hij en voor de tweede keer in tien jaar is 'm verteld
r^ hij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Op 20-jarige leeftijderd bij de Haarlemmer Ed Schouten botkanker vastgesteld,aarvan hij genas. Een paar maanden geleden kreeg hij te horenat nu leukemie, bloedkanker, zijn lichaam teistert. De enige re-medie is beenmergtransplantatie, maar de juiste donor is nog
iet gevonden. HoelangEd nog te leven heeft, weet niemand. „Iken- niet zielig, heb alles wat ik hebben wil, alleen voor hoelang?"

DOOR GERARD CHEL, yn donkerglimmende Duitsej.°lideheeft net geen autotele-
Maar overigens zou Ed
kunnen staan voor de

*ewiekste jongezakenman:eifverzekerd en charmant-turutaal. Zn fysiek gestel ech-,er leeft een ander leven, kane geest niet volgen. Met een
£Us in dehand is Ed een helei er»t, verscholen in dezwartge-

demi heeft hij maarn bleke, ielekop.
levensverhaal wordt gedomi-

j erd dooreen strijd tegen de
w °d, deroute via Carpe Diem en
J^entoVivere. „Ofik er onder
t£ ga? Ach, je moet het nega-
v V,e omdraaiennaar het positie-
erKZu *"J- "In het begin neb JejDehoefteaan om het te vertellen,

at werktrelativerend. Later is het
leuT Van: nu even niet- Dat net
„ kemie-stempeltje op mij wordt
nik

et ' aceePteer ik>daar kan ik
Ks aan veranderen, maar ik wil er
let elke dag mee bezig zijn."

Eds wereld stortte in toen hij hoor-e. tot tweemaal toe, een ongenee-,Hlke ziekte te hebben. „Nee, echt|JaPpy ben ik natuurlijk ookweer>let, maar ik houd het ermee uit.
£ moet jezelfblijven motiveren.
fjJs ik me shit ga zittenvoelen, voel
* nie ook shit. Ach, iedereenheeft

r? 2'n tegenslagen." Zijn relative-
'Hgsvermogen is onbegrensd, te-ennatuurlijkwelhaast. „Ed is de

k eest optimistischevent dieik
etV' zegt een vriend.

had." Hij frequenteerde het Antho-
nyvan Leeuwenhoekziekenhuis in
Amsterdam, maar werd daar niet
vrolijkvan. „Wat ik daarvoor el-
lende zag, mismaakte mensen, zon-
der neus, zonder oren, ik schrok
me wild. Liever dood, dachtik
toen."

Het bleefbij een gedachte. Het uit-
eindelijkegenezingsproces duurde
welvier zware jaren.Ettelijke in-
grijpendeoperaties moest hij on-
dergaan, waarbij onder meer zn
linker onderkaak werd verwijderd
en werd vervangen door een stuk
bot uit zijnheup, maar toenkon hij
weer als redelijk normaal mens
door het leven. Redelijk normaal,
want „driekwart jaar heb ik met
een buisje door m'n keel gelopen
en om mijn gezichtte camoufleren
had iker permanent een verband
op. Vaak hebik voor despiegel ge-
staan."

derlanders als nieuwe donorbin-
nen te krijgen. En ook hier geldt
wereldwijd de wetvan de grote ge
tallen. Dat ondervondvorig jaar
een Amerikaans kindje: via Nijme
gen stond een Nederlandse donor
beenmerg voor hem af.

Na zijn genezing, 24 was hij inmid-
dels, begon Ed aan zijn carrière.
Kreeg voor het eerst een baan en
dacht een succesvol leven aan te
vangen. „Vertegenwoordigerwerd
ik en dat lag me wel, een moord-
baan. Verdiende goed, gingvaak
op vakantie, spaarde veel, auto van
de zaak, leuke dingen gedaan, 't
kon nietop." Veranderde een paar
keer vanwerkgever en telkens
ging hetbeter. Totvorig jaar.

„Ik verkocht minder en hetkostte
me steeds meer moeite. Fysiek
werd het ook lastiger. Moestveel
slapen.Had ik 'n griepje? 'n Lichteinzinking? Ik durfde niet naar een
dokter, had daar toch onprettige
herinneringen aan. Uiteindelijk
ging ik toch. Afijn, die dag, vrijdag
13 september,zal ik nooit verge-
ten. Met mijn broertje naar het zie-
kenhuis. Leukemie zeiden ze. Pra-
tenkon ik niet, we pakten elkaar
beet, hebben allebei staan huilen.
Eerstbesef jehet niet, denktdat
het zo erg wel niet zal zijn. Later
wil jehetaan iedereen vertellen."

Vervolgens blijkt hetvoor defami-
lie moeilijker te accepteren dan
voor de patiënt zelf. „De familie zit
echt stuk.Willen van alles, maar
kunnen feitelijk niks doen. In het
begin merk jeook dat dekwaliteit
van het leven gereduceerd wordt
tot niks. Nu is dat gelukkig, dank-
zij lichte chemotherapie, weer te-
ruggekomen. Voor mij is het in-
middels gewoon geworden: 'hoe is
het met je? Nou, nietzo best, ik

Carrière

voorwaarde om in aanmerking te
komen voor het beenmergdonor-
schap.

„Bloeddonors zijn al gewendaan
een bepaalde ingreep," zegt Edith
Koopmans, coördinatricevan de
Nijmeegse donorbank. „Vergelijk
het met een groot rijbewijs. Voor-
datje daaraan begint, haal jeeerst
jegewonerijbewijs. Van belang is
verder datvan bloeddonors veel
medische gegevens bekend zijn en
dat hun gezondheid regelmatig
wordt onderzocht.Bloeddonors
zijn daarom deveiligste kandida-
ten en we weten dat we nooit te-
vergeefs een beroep op hen doen."
Terug naar Ed, die door alleonze-
kerheid en misère van de weer-
somstuiteen huisheeft gekocht en
dat aan hetverbouwen en inrich-
ten is. Ondertussen ook intens ge-
lukkig is met zijn vriendin, weer
aan het arbeidsproces deelneemt,
maar inmiddels wel een testament
heeft gemaakt.

Als de anonieme donor dieLeiden
op het oog heeft inderdaad de juis-
te weefselsamenstellingheeft, kan
de Haarlemmer zich opmaken voor
de lange, zware, procedure van de
transplantatie. Olthuis: „Vooral
het eerste jaarna debehandeling is
voor depatiënt en zijn directe om-
geving zeer moeilijk. Hoop op ge-
nezingen twijfel over hetresultaat
wisselen elkaar af."
Ed, tenslotte: „Het is een ontzet-
tend ingrijpende gebeurtenis, er zit
een zeker gok-element in, maar ik
heb geenkeus. Ik heb gehoord dat
afstoten tot blindheidkan leiden.
Daar moet ik niet aan denken. Een
heleboeldingen zal ik voorlopig
nietkunnen, 't Zal wel een her-
nieuwdekennismaking met de hel
zijn, voor mij, voor mijn vrien-
din..."

Geldgebrek

Bobbeltije
Na
rjj anderhalve maand in militaire
j,enst werd bij de toen 20-jarige
°ntrieu boDDeltJe onder znkiesaekt. Wegsnijden hielpniet en
L ri operatieve ingreep bleekeen
b.'Jy-trap: botkanker.De dood
iSl JJnen handbereik. Belandde wel-
ty ,aar in deziektewet, maar ging
k er door met leven.Vaak en lek-stappen met zn vrienden.

heb leukemie. Mensen reageren
daar heel sterk op, beginnen soms
te huilen.Wat iemandvoor mij kan
doen, is maar één ding: donor wor-
den. Mijn familie is al onderzocht,
maar kan me niethelpen. Ergens
loopt er iemand rond met been-
merg voor mij. Soms zou ik dat
overaluitwillen schreeuwen."
„Je merkt," zegt Ed, „dat iedereen
voor jeklaar staat, maar dathoeft
niet. Ik voel me mans genoegzelf
dingen te ondernemen. Ik heb al-
les wat ik hebben wil, meer dan
menig ander, alleenvoor hoelang?
Dat is een onzekerheid dieaan me
knaagt. Over een tijdje ben ik resi-
stent voor de medicijnen die ik nu
gebruik. Wat dan? Niemand die
daar een uitspraak over doet. Maar
ja,ondertussen ga ik wel door met
leven, ookom mezelf te blijven
motiveren."
Voorbeeld daarvan is de energie
die hij steekt in de oprichtingvan
de 'Stichting ter bevorderingvan
beenmergtransplantatie. „Veel
dingen dieik als patiënt zelfheb
moeten uitvinden, wil ik in de
stichting inbrengen: geven van
voorlichting aan patiënten en do-
nors, uitzoekenhoe procedures
lopen, welkebehandelingen zijn
mogelijk. En we willen fondsen
gaan werven om meer donors te
kunnen onderzoeken op hun ge-
schiktheid."

Hoewel de noodzaak tot uitbrei-
dingvan het aantal donorsalom
wordt gevoeld, voert Europdonor
geen landelijk opvallendecampag-
ne. De reden is treffend voor het
huidige beeldvan deNederlandse
zorgwereld: geldgebrek. Indien
een donor zich meldt, moet van
hem (of haar) een weefseltypering"een soort bloedgroepbepaling op
basis van dewitte bloedcellen -worden gemaakt. Een ingreep die
het behandelend ziekenhuis500
guldenkost. Met een gemiddelde
groeivan 1000 nieuwe donors per
jaartoch steeds een bedrag van
rond de 500.000 gulden. Meer zit er
niet in.

En ondanks 900.000 guldenextra
van het ministerie van volksge-
zondheid voor dergelijke typerin-
gen, betekent dit 'slechts' 1800
extra donors. Nietteminzijn Lei-
den en Nijmegen 'waanzinnig blij'
met deze geste, want het betekent
bijna een verdubbelingvan het
normaal aantal typeringen datper
jaar wordt uitgevoerd.

In principekomt iedereen tussen
de 18 en 50 jaar die gezond is, in
aanmerking als donor. Omdat een
weefseltype erfelijk is, is dekans
dat een broer ofzus van depatiënt
een identieketypering heeft, 25
procent. Vandaar dat vaak eerst
een familielid wordt benaderd. Bij
niet-verwante donors steltEurop-
donor het bloeddonorschap als

megen de enige twee donorbanken
voor beenmerg in ons land. Enige
dagen geledenkreeg Ed bericht
dater mogelijkeen donor is. Een
nader onderzoek, deze week, moet
definitief uitsluitselbieden. „Span-
nende tijden," klinkt het beheerst
enthousiast.
Directeur H. Olthuis van Europdo-
nor Nijmegen kan zich de blijd-
schap van patiënten als Ed wel
voorstellen. „Elke mogelijkheid tot
genezing is belangrijk. Toch is ook
beenmergtransplantatie geen won-
dermiddel. De patiënt gaat door
een hele moeilijke periode waarin
hij vatbaar isvoor allerlei infecties.
Bovendien kan het lichaam het
beenmerg afstoten."

Leiden en Nijmegen hebben sa-
men een bestand van zon 7000
beenmergdonors, via een wereld-
wijde organisatievan beenmergdo-
norbanken kunnen beide putten
uit een bestand van ruim één mil-
joen mensen. Met andere woorden:
een Spaanse donorkan een Noorse
leukemiepatiënt helpen. Toch
blijkt dat miljoenniet voldoende.
„Voor driea vier van devijf patiën-
ten zonder familie-donor, kan wel-
iswaar een donorworden gevon-
denmet hetzelfde weefseltype,"
zegt Olthuis, „maar daarnamoet in
een soort kruisproef worden uitge-
maakt of donoren patiënt bij el-
kaar passen. Dat blijkt echter in
minder dan dehelft van de geval-
len zo te zijn. Daarom wordt in alle
landen gestreefd naar uitbreiding."
'Vers' beenmerg moet bovendien
uiterlijk binnen een dagna afname
worden toegediend, zodat vervoer
over grote afstand bezwaarlijk is.

Europdonor hoopt, door werving
via deRode Kruis Bloedbanken,
dekomende jaren duizenden Ne-

cent van zijn gezonde beenmerg 'af
te laten tappen' om datvervolgens
per infuus in het lichaamvan Ed te
laten vloeien. Zijn arts bracht hem
in contact metEuropdonor in Lei-
den, samen met Europdonor Nij-

Europdonor
Zelfheeft Ed zijn hoop gevestigd
op een niet-verwante donor, een
anonymus diebereid is drie pro-

L. °n me niks schelen water ge-
U,,Urde- Ik had het idee dat nie-
ere- mi-> wat kon maken, je
tWtn een soort vrijheid, heel
ven ardig'Je staat overal b°-
Sejj' Wereldse waarden liggen plot-
di„nf heel anders. Zeer tegenstrij-
haHa Gemaal, want tegelijkertijd
heL lk,toen ook het gevoel dat ikm n leven enorm in de hand
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—Ford
Te k. Ford SIËRRA XR4i,
bwj. nov. '83. Eekhoornstr.
9, Heerlen. Tel. 045-218528
Zeer mooie Ford TAUNUS,

.bwj. '81, APK, ’1.500,-.
Tel. 045-452682.
Ford SIËRRA 2.3 GL, 5-drs.
1985, grijs/blauwmetallic, 1e
eigenaar, 59.500 km, com-
plete nieuwstaat, ’ 8.250,-.
Tel. 04754-87933.
Te k. ESCORT 1.4 CL, PGM
carstyling, RS sportvelgen,
alarm, km.st. 29.000. Tel.
045-451013.
Siërra SEDAN, 9-'BB, rood,
75.000 km. zeer mooi,

’ 15.500,-. 04750-27482.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
GL Sedan, m. '89, excl. uitv.,
zeer apart, alle extra's,
sportvlg, schuifd., radio/cass
enz., kl. zilvermet.,

’ 15.750,-. Inl. 043-254462.
Ford TAUNUS 16 L, bwj. '78
APK, 100% in orde, vr.pr.
’550,-. Tel. 045-314967.
Ford SIËRRA 1.8 CL, 3-drs.
bwj. '87, i.z.g.st., champag-
nemet. inr.mog 046-754895
Ford TAUNUS, 4-drs, bwj.
'82, APK 4-93, zeer mooi,

-tel. 045-217202
Te k. Ford ESCORT 1300, i.
z.g.st. bwj. '83, pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-413779.
Ford TAUNUS 1600 bwj.
'78, trekh., APK 5-92, vr.pr.

'’ 500,-. 046-743588.
Te k. Ford ESCORT 1600
diesel, div. extra's, bwj. '88.
Tel. 04457-2013.
Van part. te k. Ford SIËRRA
2.0 Itr. Combi '87, 78.000 km
div. extra's, in perf. st. Tel..045-242961.
Ford TAUNUS 1600 L, bwj.
'81, APK 11-92, trekh., i.g.
st., ’ 1.000,-. 045-326870.
Je k. Ford SIËRRA Sedan,
bwj. juli '90, 1e eig., div.
access. w.o schuif/kanteld.,
metal., enz. vr.pr. ’25.500,-
-tel. 045-457506. :
Ford FIËSTA 1300 S, i.g.st.
'79, ’1.950,-. Autobedr.
loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
"93, 5-drs., 5-bak, ’5.500,-.
Tel. 04454-2092.
ESCORT 13L 3-drs. bwj.'Bl
APK, kl. schade, vr.pr.
’2.250,-. 046-522132.
"Tek. FIËSTA 1100, bwj. '83,
alu velgen, i.g.st., ’ 3.500,-.
Te bevr. 045-727180.

Honda
Je koop Honda CIVIC bwj.
eind '78. I.z.g.st. Tel. 045-
-227287.
Honda CIVIC CRX 10-'B4,
wit, 80.000 km ’ 11.950,-.
Tel. 04906-1387.
Te k. Honda CIVIC 1.4 GL,
8-'BB, rood, 1e eig.

’ 16.000,-. Tel. 046-379704
Honda ACCORD 1.6 EX 10-

-281, APK 11-92, 5-bak, 3-
yfrs., stuurbekr. 045-427955
-Zeer mooie HONDA CRX
Jhsi, kleur zwart, bwj. '86,
ftPK gek. Tel. 045-316595.
;te koop Honda PRELUDE
JkB EX bwj. '83, m. '84, wit, i.
.z.g.st., vr.pr. ’ 10.750,-. Tel.
04498-53921.
Te koop weg. omst. z.g.a.nw
Honda CIVIC 3-drs. 1.5iGL
autom. bwj. '91, slechts
10.000 km gelopen. Pr.n.o.t.

k. Tel. 04405-1762.
Te k. Honda ACCORD, bwj.
'83, i.z.g.st., sportvelg., APK
km.st. 89.000. 04405-2375.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Jaguar
Te koop

Direktieauto
DAIMLER

bouwjaar 1987
perfecte staat.

046-749440 b.g.g.
04404-2264.

Lada
LADA 1200 S, '89, 29.000
km, APK 3-93. pr. ’ 5.200,-
Tel. 045-255784.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-SULTAAT! Bel: 045-719966]

Lancia
LANCIA Ypsilon, '89, zwart,
40.000 km, als nieuw,
fr 1.000,-. 04498-57049.
*;

Jeep
Te koop ISUZU Trooper
1384, 1900 cc, grijsmetalic,

’ 5.950,-, tel. 08859-54261.
Jeep DAIHATSU 2.8 diesl
T#t, cabrio en hardtop, 8-
-84, grijs ketn. ’ 9.950,-. Tel.
04906-1387.
75 k. Mercedes JEEP Hard-
-1&p 240 GD, bwj. '80, vr.pr.
f 12.000,-. Tel. 043-615242
Jeep MITSUBISHI Pajero
turbo diesel 8-'B4, grijs kent.

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep MITSUBISHI Pajero
turbo diesel 6-'B6, lang,
hoog, grijs ketn, ’ 19.950,-.
fel. 04906-1387.
Jeep MITSUBISHI Pajero
2.8 turbo D 12-'BB, lang,
hoog, grijs kent, ’29.950,-.
Tel. 04906-1387.
jeep TOYOTA Landcruiser
diesel 1980, grijs kent.,
f5.950,-. Tel. 04906-1387.

Nissan Patrol 1988, 1987, 1983.
Daihatsu Rocky 1990

Wrangier Laredo 4.2 1988
Suzuki Samurai 1991, 1990, geel kenteken.

Auto's : Isuzu Trooper '86.
Lada Niva 4x4 1988, 1980

Texacars 4x4. Tel. 04702-3040
Mazda

Mazda Driessen Aktie laatste dag
Perfekte occasions met:

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie *
Voordeel: minimaal ’ 2.000,- voor uw inruilauto **

(* boven ’ 7.500,-; ** minimaal 3 maanden op naam)
Autobedrijf Driessen,

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920.
Mazda 626 2.0 i GT 16V
coupé '88*; Mazda 626 1.6
VDX coupé 1e eig. '80;
Mazda 626 1.8 HB GLX PS
'90*; Mazda 626 2.0 12V
GLX HB '88/'B9*; Mazda 626
2.0 HB GLX aut. PS '86*;
Mazda 626 1.8 GLX 12V
Sedan LPG '90; Mazda 626
2.0 LX Sedan '88; Mazda
626 1.6 LX Sedan '86; Maz-
da 323 1.6iGLX "F" '90/'9l;
Mazda 323 1.3 HB GLX
weinig km. '90; Mazda 323
1.3 HB LX veel extra's '90;
Mazda 323 1.5 HB "ENVOY"
veel extra's '88; Mazda 323
1.3 HB LX rood '88; Mazda
323 1.5 HB GT rood '84;
Mazda 323 1.3 LX en 1.5
GLX Sedan '89/'B6; Nissan
Sunny 1.6 icoupé sp.vlgn.
alarm etc. rood '91; Nissan

.Micra 1.2 LX nw.st. '90; Nis-
san Laurel 2.8 D SLX '87;
Mitsubishi Tredia 1.4 GLX
4-drs. '84; VW Audi 1800 S
5-drs. met extra's '89; VW
Golf 1.6 D 3-drs. '87; VW
Golf 1.3 CL HB 3-drs. '87;
Renault 21 TL 1e eig. '88;
Renault 12 TL Broadway '86
Opel Kadett 12N org. 88.000
km. nw.st. '81; Opel Corsa
1.2Skofferbak '85; Ford Es-
cort 1.3 HB zwart 1e eig. '85;
Ford Fiësta 3-drs. nw.mod.
'84; Volvo 343 1.4 veel ex-
tra's a.nw. '83; Fiat Regatta
80 Sen 100 Smet LPG '84/
'86. * is wordt verwacht.
Mazda Auto LEYMBORGH
umbricht BV. Bomerweg 2-
8. Tel. 046-515838.
Te k. MAZDA 626 1600 au-
tom., bwj. '80, met APK, vr.
pr. ’2.250,-. 045-210072.

mazoa
Autobedrijf Leymborgh B.V.

Bornerweg 2-8
6141 BK Umbricht
Tel. 046-515838

MAZDA 323, bwj.'77, i.g.st.,
pr. ’ 800,-. Tel. 045-716555
Te koop MAZDA 626 LX, 4-
drs., rood, i.g.st., bwj. '84,

’ 5.250,-. Tel. 046-747737.
Mazda 323 F 1.6iGLX, '90,
Bovag-garantie. Autocen-
trum VEENSTRA, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
MAZDA 323 Hb, '83, perf. st.
iedere keur. toegest.,

’ 3.250,-. Tel. 045-456756.
Mooie gezinsauto 4-drs.,
MAZDA 323, ’2.750,-, i.z.
g.st. Vliegveldweg 62, Beek.
Te koop MAZDA 626 HB,
bwj. '89, blauwmet., LPG,
APK gek., i.z.g.st., pr.

’ 16.900,-. Te bez. na afspr.
046-373555 tst. 207.
MAZDA 323 HB, bwj. '84,
met alu-vlgn. Autobedr. Bo-
delier Bocholtz 045-441721.
Te k. MAZDA 626 HB, 2.0,
sept. '84, elec. spiegels en
ramen, stuurbekr., trekh.,

’ 5.000,-. Tel. 045-750546.
Te k. MAZDA 626 LX 5-drs,
1.6, bwj. '85, APK 4-93,
’6.250,-. Tel. 045-323151.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mercedes
Wegens omstandigheden van particulier te koop

Mercedes 190Dals nieuw
km.st. 500, 6 mnd oud, ’ 10.000,- onder nieuwprijs.

TeL 046-528855.
Te koop MERCEDES 250
D, bwj. '87, i.z.g.st. TeL
04492-4740, na 18.00 uur.
MERCEDES 190, bwj. '84,
blauwmet. get. gl. Lm. vlgn.
stuurbekr. verl. etc. onderh.
boekje aanw. vaste pr.

’ 19.900,-. Tel. 045-444841
Div. MERCEDES 208 D be-
stelbussen, bwj. 1989, ver-
lengd/verhoogd. I.z.g.st.,
weinig km's. Geschikt voor
camperbouw. Tel. 045-
-742610 Of 045-251812.
MERCEDES 200 diesel nw.
type 1985, pr. ’20.750,-,
stuurvergr., schuifd. enz.,
tel. 08859-54261.
MB 190 D 2.5 8-'B7,
160.000 km, wit, ’29.950,-.

Tel. 04906-1387.
MB 300 diesel automaat,
1983, perfecta staat, groen,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MERC. 300 Dauto-
maat, bwj. '85, metalic,
schuifdak. Tel. 04493-1843.
Te koop Mercedes BENZ
240 TD, bwj. '84, schuifdak/
deurvergrendeling/trekhaak
enz. Tel. 045-416200.
Te koop MERCEDES 190
D, bwj. '84. Caumerweg 38,
Heerlen.
MERCURY Cornet Custom
rood, bwj. 1962, in perf.
staat, zeer exclusief. Volvo
Veders, Industriestraat 3,
Sittard, 046-510342.

Mooie MERCEDES 350 SL
cabriolet met winterkap, bwj.
'73, rood, vr.pr. ’42.500,-.
Valkenburgerweg 131,
Heerlen. Tel. 045-716407.
Te koop MERCEDES 190 E
bwj. '83, kl. diam.zwart, veel
ace. Tel. 04458-1408, na
18.00 uur.
Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228069.
MERCEDES 300E, mod. '88
sec. kap, sportline, airco,
leer, automatic, nieuw staat

’ 49.000,-. Tel. 045-255589: »
Te koop mooie schadevrije
MERCEDES 190 E, bwj. 3-
87, sportvelgen en diverse
extra's, vraagpr. ’ 27.500,-.
Garage Coza Voerendaal.
Te koop mooie MERCEDES
190 B, bwj. '85, schuifdak
enz. (licht park.schade), pr.

’ 18.750,-. Beukstr. 15,
Passart-Heerlen.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. '85 (lakschade). Tel.
04492-5473.
Te k. mooie MERCEDES
230 coupé automatiek, bwj.
'77, APK '92. 045-272006.

MG
Te koop MG B met Chroom-
bumper, zeer mooi. Tel.
04750-11228.

Mitsubishi
Mitsubishi COLT GLX, bwj.
'81, opknapper, mot. 100%,
vr.pr. ’950,-. Tel. 04451-
-1639 na 12.00 uur.
Te k. Mitsubishi SAPORRO,
bwj. '81, LPG, APK 10-92,

’ 1.350,-. Tel. 046-510646.
Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX,
bwj. '83, APK, goed onderh.,

’ 4.000,-. St. Martinusstr.
31, Kekrade.
Mitsubishi COLT, bwj. '82,
1e eig., Dr. Schaepmanstr.
12, Brunssum. Tel. 045-
-255304.
Mitsubishi LANCER 1.2 GL,
APK '93, bwj. '83, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-210911.

Mitsubishi GALANT 2.0 GL,
LPG, nov. 1987, 103.000 km
donkergrijsmet., radio/cas-
sette, alarm, verkeert in nw.
st. ’ 8.950,-. 04754-87933.

Mitsubishi COLT 1.5 GLI,
bwj. '88, rood. Autobedrijf
Balt, Kasteellaan 1, Heerlen,
tel. 045-721541.

Morris
MINI 1100 Special bwj. '80,
i.g.st., APK 3-93. Tel. 045-
-253502.
Te koop MINI Morris 1100
Special, bwj. '77, i.g.st., pr.n.
o.t.k. Tel. 045-424493.

Nissan/Datsun
Te k. Nissan BLUEBIRD 1.6
LX, bwj. '89, div. ace., in nw.
St., ’ 15.900,-. 045-273478.
Nissan CHERRY 1300 L
coupe, bwj. '83, puntgaaf,

’ 3.500,-. TeL 045-724417.
Nissan Sunny 1.6iCoupé I-
'9l sportvelgen alarm sun-
roof 12.000 km kl. rood; Nis-
san Micra 1.2 HB LX antr.
met. 1-'9O; Nissan Laurel
2.8 diesel champ.met. trek-
haak stuurbekr. boordcomp.
4-'B7; Nissan Bluebird 1.8
GL automaat 1-'B4. Auto
LEYMBORGH BV Umbricht.
Tel. 046-515838.
Nissan SUNNY 1.5 GL, 4-
drs., bwj. '84, APK, i.z.g.st.
’4.000,-. Tel. 045-414386.
Te k. NISSAN Stanza 1800
GL, bwj. 11-'82, 5-drs. APK,
trekh., vr.pr. ’ 1.950,-. Tel.
046-337810.

Te k. Datsun SUNNY, bwj.
'81, rood, i.z.g.st., pr.

’ 2.750,-. TeL 045-258439.
Nissan BLUEBIRD diesel
station, 6-'BB, wit, 110.000
km, ’ 15.950,-. 04906-1387
NISSAN 300 ZX, t.bar, bwj.
'84, Lz.g.st. ’21.750,-. Inr.
mog. 046-526923.
DATSUN 280 Sport '79,
APK '93, ’8.750,-. Bovag-
bedrijf: 045-244947.

Oldtimers
DAF 66 Deluxe 1973, i.g.st.,
APK 8-92, ’1.100,-. Tel.
046-372004.
Te koop TOYOTA 1000,
1976. Tel. 045-3.12336.
KARMANN Ghia Coupé bwj.
'71, voor restauratie. Vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-322553.

Volvo AMAZON 820, bwj. Als u ons voor 12 uur
'69, rood, 2-drs., APK juni 's morgens belt, staat uw
'92, redelijke auto, moet aan PICCOLO de volgende dag
gewerkt worden, ’3.150,-. al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 046-516553. TeL 045-719966.

Opel
Opel Omega 3000
alle denkbare opties, 03-90,48.000 km ’ 53.000,-
Opel Veetra 2.0iCD, 5-drs
o.a. spoilerset, 01-91,19.000 km ’ 44.750,-
OpelKadett I.Bi "Beauty"
ex demo, veel opties, 02-'9l, 22.000km ’ 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, 61.000km ’ 32.450,-
Opel Kadett I.4i"Life"
3-drs., 04-'9l, 11.000 km ’ 23.750,-
Opel Veetra 2.0iLPG, 4-drs
div. extra's, 01-'9l, 69.000 km ’ 31.950,-
Opel Corsa 14iSedan 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
«Waarn'auto'smPserviceKoopt»

Valkenburgerweg 28-34, Heerlen. Tel. 045-718040.

(bij Makado)

Hoezo levertijd?
Wij kunnen alle type Opeis:

Corsa, Astra, Veetra,
Omega uit voorraad leveren,

dus GEEN prijsverhoging.
Te koop Opel Corsa 1,2 L,
bwj. '87, kl. rood, prijs

’ 10.500,-. Tel. 046-376853
Te k. Opel KADETT 12 N,
bwj. '76, LPG, APK 3- '93,

’ 950,-. TeL 045-428683.
KADETT 1.3 LS, 4-drs., bwj.
8-'B7, 35.000 km, i.z.g.st.,

’ 15.500,-. Tel. 04404-1258
Te k. Opel ASCONA bwj. '79
APK Lz.g.st., vr.pr. ’2.200,-
Tel. 045-741807.
OMEGA I.Bi GL met LPG,
bwj. 10-'B9, grijsmet., div.
extra's. Tel. 04450-4420.
Te koop Opel KADETT B
1.1 S bwj. '73, vr.pr. ’750,-.
Tel. 045-420622.
Te k. Opel REKORD 1.8 S,
bwj.'B3, i.z.g.st., APK '93,
Berlina uitv., pr. ’ 5.250,-.
Evt. mr. diesel mog. Tel.
045-726008 '

Te k. Opel KADETT 1.6 aut.
m '85, Lz.g.st. goud., 79.000
km. TeL 045-218531.
Van part. Opel CORSA bwj.
'84, km.st. 80.000, vr.pr.

’ 5.500,-. 045-316325.
Te koop Opel CORSA 1300
SR 1985, z. mooi, pr.

’ 5,950,-, tel. 08859-54261.
ASCONA 2.0 SR '80, nw.
gesp. Anemonenstr. 79,
Kerkrade.
Opel KADETT 1.6 diesel,
'87, 5-drs, 5-bak, km.st.
114.000, APK '93, vr.pr.

’ 11.900,-. Tel. 045-718025
Te k. KADETT Station, dcc.
'76, blauw, APK gek.,

’ 550,-. Tel. 04459-1285.
Te k. OPEL KADETT 13 S,
3-drs., LPG, blauw, i.nw.st.
'86, ’ 7.850,-. 046-747737.
Te koop Opel REKORD bwj.
'83, Lz.g.st. 045-426461.
Weg. ziekte ASCONA 1.6 S,
4-drs, autom., bwj.'s-'B6,
km.st. 73.000 (aantoonb),
nw. band., uitl., accu, trekh.,
alarm, roest- en schadevrij,
vr.pr ’ 8.500,-. 045-218922
Te k. REKORD 20S, bwj. '80
Kadett 12S, bwj. '78. Tel.
045-455763. Inruil mog.
Opel KADETT 1.2 S 3-drs.
HB, '84, ’5.900,-. Autobe-
drijf Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
KADETT Hatchback 13 LS,
5-versn. schuifd. nw. mod.
’6.500,-. Tel. 045-751387.
Weg. omstandigh. te koop
Opel CORSA 1.3 S, rood,
bwj. jan.Bs, 043-273994.
Opel KADETT 1.3 S 4-'B7,
rood, 3-drs., LPG, 80.000
km, ’ 10.950,-. 04906-1387
Zeer mooie Opel REKORD
2.0 E, bwj. '83, sportvlgn.,
sunroof, gar. tot april '92,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-414793.
Opel KADETT City, bwj. '78,
technisch 100%, vr.pr.

’ 550,-. Tel. 045-465714.
Opel MANTA, APK gek. 9-
92, i.z.g.st. pr. ’500,-. Te
bereik, zat. na 15 uur en
zond, na 8 uur. 04455-2008.
Te k. Opel REKORD 20S,
st.at.car, LPG, bwj. '84, APK
en trekh. Tel. 045-270066.
Te k. KADETT 12N, type '80
APK 3-93, i.z.g.st. pr.

’ 1.550,-.Tel. 046-510646.
Te koop Opel ASCONA 1.9
S, bwj. '81, APK, ’1.250,-.
Tel. 045-452682

Te k. Opel D KADETT, op-
knapper! bwj.'Bo, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-215544
Te k. weg. omst. Opel KA-
DETT E 1300 LS, bwj. '86,
km.st. 32.000. 045-462768.
Te k. Opel KADETT 1600,
bwj. okt. '88, kl. wit, i.g.st. Pr.
n.o.tk. Tel. 046-333524, na
17.00 uur.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan 1.3 S, bwj. '87, 78.000
km. Tel. 045-321135.
ASCONA B 2.0 S, als nw,
'82, APK 11-92, radio/cass.,
trekh., verstelb. alu jalouzie,
’4.175,-. 045-751287
Te koop Opel KADETT bwj.
'76, APK, motor 100%, pr.
’500,-. Tel. 045-219955.
Opel ASCONA 16 S auto-
maat, bwj. '82, nw. model, in
st.v. nw., APK, ’3.450,-.
Tel. 045-323178.
Te k. weg. omst. van ouder
echtpaar Opel ASCONA 16
S, 4-drs., bwj. '87, 57.000
km, 1e eig., ’14.000,-. Tel.
045-752215.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK 11-92, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-229610.
Opel Kadett 1.3 NB Sedan,
'86, Lz.g.st., pr. ’ 10.900,-,
3 mnd. garantie. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Te koop weg, omst. schitte-
rende KADETT 1.6i GT 3-
drs., 6-'B9, 27.000 km, vele
extra's. Tel. 045-753010 na
18.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1.25,

; bwj. '83, zeer mooi, APK 04-
-93, ’4.000,-. 045-218925.
Kadett 1.2 S HATCHBACK
'84, ’4.950,-. ANWB, zeer
mooi. TeL 045-424128.
Te koop Opel ASCONA 16S
zeer mooi, bwj. '85, pr.
n.ot.k., tel. 045-424802.
Opel OMEGA 2.0iLS combi
1988, LPG en trekhaak.
045-442582.
Opel VECTRA 1.7 diesel
GLS, bwj.nov.'9o, autom.
deurvergr., alarm, achter
spoiler, kantel-schuifdak,
km.st. 60.000, nw.pr.
’43.000,- uiterste pr.

’ 31.000,-. Tel. 045-724662
Te k. Opel REKORD 2.0
bwj. '79, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 045-324595.
Opel ASCONA 1.6 S rood,
'82, sportw., verl., i.z.g.st.,
’4.500,-. 045-241780.

; CALIBRA 2.0 i '91; Kadett
1.8 LS '88; Kadett 1.3 Club
'89; Kadett 1.2LS en 1.3 LS

" '87; Kadett Sedan 1.3 LS '86
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N
coupé '77. Automobielbedrijf
Denneman Raadhuisstraat
107, Hulsberg.

Opel REKORD 2.0 LS sta-
tion, 10-'B4, met.grijs,; 95.000 km, ’5.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. Opel KADETT 16 D,
bwj. 10-'B3, wit, zeer mooi.

i Tel. 045-258080.
Opel MANTA 18SGT J, bwj.
'85, zr. mooi en gaaf,

’ 9.250,-. 046-526923.
Te koop KADETT automaat,
bwj. '81. Tel. 045-416607.
Te k. Opel KADETT Cara-
van 1.41, bwj. '90. Garage
Kusters, Maaseikerweg 38,
Roosteren. Tel. 04499-1071
Te k. Opel KADETT 13S au-
tom., bwj. 7-'B4, APK tot 4-
93, i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Tel. 04454-2092.
Opel KADETT 1.61, autom.,
stationcar, m'9o, inr.mog.

I Parallelstr. 38, Schaesberg.
Opel KADETT autom., nwe. APK, i.g.st. ’1.250,-. Auto-

i bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
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Te koop Opel KADETT 1200
LS 1985, sportwielen, z.
mooi, pr. ’5.950,-, tel.
08859-54261.. Te k. Opel KADETT 1200 S,
bwj. '81, ’2.500,-. Maas-. trichterstr. 155, Brunssum.
Opel KADETT GS, bwj. '87,
km.st. 63.000, i.z.g.st. pr.

’ 12.900,-. Tel. 045-313484
Opel KADETT, bwj. '77,
nieuw gespoten, t.e.a.b. Tel.
045-428607.
Te k. KADETT 1.2 S, '84,
zonnedak, trekhaak. T.e.a.b
Tel. 04498-54144.
Opel KADETT 12 S Berlina,
5-drs. bwj. nov '83, i.z.g.st.

’ 4.250,-. Tel. 045-724417.
Opel CORSA 13S, 5-gang,
sportwln. i.z.g.st. '83, 3-drs.
’4.500,-. 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 koop Opel KADETT 16i,
bwj. 4-'B9, vr.pr. ’18.700,-.
Tel. 045417586.
Opel ASCONA 1.9, bwj. '82,
LPG, APK '93, sunroof,
spoilers rondom, mooi en
sportief, pr. ’1.950,-. Tel.
046-516241.
Opel MANTA 1800 GT,
23.000 km, schadevrij, '84,
alle extra's, ’9.250,-. Auto-
bedr. Loek Schaepkens,
Klimmenderstr. 110, klim-.men. Tel. 04405-2896.

Te k. Opel CORSA 1.41
Swing, bwj. '90, in nw.st. van
1e eig. Tel. 045-443642.
Te koop Opel KADETT GSi
2.0i, bwj. 5-'B9, km.st.
44.500, kleur grijsmet.,
’23.500,-. Tel. 045-255448
tot 17.30 uur. Tel. 045-

-■ 273574 na 17.30 uur.
Opel ASCONA 16S, bwj. '83- APK 2-3-93, met Recaro-
int., vr.pr. ’3.850,-. Tel.
045-426416.
Te k. weg. auto van zaak
Opel KADETT GSi, bwj. 9-
85, wit, met 2.0 inj. motor
'87, schuif/kanteldak, sport-
vlgn., verlaagd, alarm, perf.
in orde, ’15.900,-. Tel.
04450-4631.
Opel KADETT, bwj. '82,
39.000 km., vr.pr. ’3.250,-.
TeL 045-323347.
Te k. Opel KADETT bwj.'Bl,
APK 4-93, vr.pr. ’2.750,-.
Eikstr. 49, Passart/Heerlen,
Tel. 045-214202.
Opel KADETT 1.2, 5-drs.,
'81, APK '93, zr. mooi vr.pr.. ’ 2.250,-. 046-522689.

KADETT 2.0 I GSI bwj.9-'BB
schuifd., 55.600 km. Auto-
bedr. EUSSEN 04459-1677. Te k. Opel KADETT diesel,
bwj. '84, APK tot '93, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-724928.

Te k. Opel KADETT E 13S,
rood, bwj. '86, i.z.g.st., pr.

’ 10.250,-. Tel. 045-242705

Peugeot

Peugeot
Janssen Kerkrade

Uitgestelde betaling tot
1 september 1992

Ford Escort 1.6 '83
Ford Siërra 1.6Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88

Lada Samara 1.3 L '88
Mazda 626 coupé 2.2iGLX

'90
Opel Corsa 1.2 STR '87
Opel Kadett Hb 1.2 S '86

Peugeot 106KR 1.1 10/91
Peugeot 205 XE '87

Peugeot XE Accent 1.1 '89
Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205 KR 1.4 '89
Peugeot 205 Junior '89

Peugeot 205 1.4 Green '88
Peugeot 205 1.4 XS 87/88
Peugeot 205 GT automaat

'86
Peugeot 309 GR 1.6 '86
Peugeot 309 XL Profil '89
Peugeot 309 KR 14 '90
Peugeot 405 GL 1.688

Peugeot 405 GR 1.6 s'dak
'90

Peugeot GR 1.9 s'dak '88
Peugeot 405 GL diesel '88

Renault 5 SL 5-drs '88
Renault 21 RX 2.0i'87
Peugeot 204 z.g.st. '69

1 jaar garantie op occasions
jonger dan 5 jaar

Peugeot Privé lease
Div. goedkope inruilauto's

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade.
Tel. 045-460500.

Te koop PEUGEOT 205 KR
diesel, bwj. 11-'B6, grijsmet.

’ 10.000,-. Tel. 045-424324
PEUGEOT 505 GL station,
3-'B9, wit, 70.000 km,
’17.950,-. Tel. 04906-1387

PEUGEOT 505 2.2 GR Fa-
miliale 7-pers., 7-'9O, met.
grijs, 5.800 km, ’32.950,-.
Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 405 GR diesel
station, 11-'B9, baluw,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 205 GTi 1.9 bwj.
dcc. '87, grijs kent.,

’ 14.500,-. Tel. 045-740609
PEUGEOT 205 GTi '87, grijs
kent. 1e eig., schuifd.,

’ 14.750,-. Tel. 045-462661
PEUGEOT 305 1.3, bwj. '86,
km.st. 56.000, APK 10-03-
-93, sunroof, radio/cass.,
grijsmet. Tel. 045-443482.
PEUGEOT 505 GL schuif-
dak, blauwmet., LPG, 1987,

’ 11.950,-. Volvo Veders,
Industriestraat 3, Sittard,
046-510342.
Te koop PEUGEOT 104 GR
bwj. '80 APK 10-92, pr.
’950,-, tel. 045-415518.
PEUGEOT 205 GTi, vele
extra's, zwart, bwj. '88,
’16.900,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
PEUGEOT 104 coupé, bwj.
'79, zwart, zeer mooi, APK,

’ 1.450,-. Tel. 045-217202
Te k. PEUGEOT 604, bwj.
'81, pr. ’3.000,-. Tel. 045-
-444870.
Te k. PEUGEOT 309 GRD,
diesel, bwj. nov. '86, i.z.g.st.,
km.st. 94.000, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-458126

Porsche
PORSCHE 944 S Coupé
automaat, 8-'B4, wit, 80.000
km, ’ 31.950,-. 04906-1387

Renault

Mazda Driessen Aktie laatste dag
Perfekte occasions met:

Zekerheid: Mazda Bovag Kroongarantie *
Voordeel: minimaal ’ 2.000,- voor uw inruilauto *"

(* boven ’ 7.500,-; ** minimaal 3 maanden op naam)
Autobedrijf Driessen,

Maastrichterlaan 22-26, Beek. 046-371920.

RENAULT KERRES
///A Kerkrade 045-452424

M%s. Do,n- Mijnstraat 25

%Jffl Heerlen 045-724200
\ys/ Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MUNSTREEK
RENAULT 25 GTX met.
blauw, 110.000 km, 110.000
km, LPG, ’17.950,-. Tel.
04906-1387.
Te koop RENAULT 4 '83,
APK 3-93, pr. ’ 1.750,-. Tel
045-252317 of 251601.
Te k. RENAULT 25 GTX au-
tom. goudbruin, bwj. '87,
74.000 km. alarm, cv. electr
ramen, radio/cass. board-
comp.4nwe. uitl. ’14.500,-.
Tel. 045-413823.
Renault 19 CHAMADE GTR
5-'9l, 80.000 km!! Koopje.
Intresse bel: 045-458319.
RENAULT 5 TL '83, APK 3-
93, ’ 2.850,-. Zien is kopen.
045-255784.

RENAULT 11 automaat,
bwj.'Bs, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
045-316390
Renault 12 "Broadway" 1e
eig. 5-bak metalliclak met
div. extra's 7-'B6; Renault
21 TL uitv. 1e eig. metallic-
lak etc. '88; Renault 9 C stri-
pingset radio-cas.. 8-'B2.
Auto LEYMBORGH BV Lim-
bricht. Tel. 046-515838.
Te koop RENAULT 9, bwj.
'82, APK, Lz.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-426629.
Te k. RENAULT 18 GTL nw.
model '84, i.z.g.st. vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-217833.
RENAULT 11 3-drs., bwj.
'83, APK. Tel. 045-464136.

Saab

Te koop SAAB 99 GL, bwj.
'78, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
045-423520
SAAB 900 GLS Sedan '82,
nw. mot., koppel., ’4.750,-,mr. gar. mog. 045-244947.
Te k. SAAB Turbo, t.e.a.b.,
zwart, 3-drs., bwj. '78, APK
23-10-92. Tel. 045-322385
SAAB 900 Gü, 7-'B2, 4-drs.
sedan, st.bekr., i.g.st., vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-325207.

SAAB 900 turbo m. '882, 4-
drs., zilver, i.z.g.st., vr.pr.
’3.950,-. 045-322619.
Te koop SAAB 9000 i aut.,
bwj. '88, ABS, electr. schuif-
dak, m. ramen, enz, km.st.
27.000, pr. ’38.500,-. Tel.
046-743836 of 746168.

Seat
Te k. Seat MARBELLA bwj.
'88, i.z.g.st., kl. zwart,
’7.700,-. 04405-1569.

Skoda
;

Weg. omst. te k. SKODA
105 S '87, i.z.g.st., 1e eig.
’2.250,-. 04493-2158

Subaru i
Te k. Subaru Mini
bwj. '83, APK 12-'92,l
t.k. Tel. 045-443857^

Suzuki 5
Te koop Suzuki SWIFT 1.3
GL februari '87, 53.000 km.
Tel. 045-245412.
SUZUKI Jeep SJ 410 cabrio
bwj. '84, div. extra's, 1e eig.

’ 7.950,-. 045-222580.
Te k. SUZUKI Swift, bwj. '85
kleur rood, vr.pr. ’ 6.500,-.
Tel. 04493-5044.

Te koop gevraagd s^
ALTO, bwj '82 tot '#
04765-2607/3676.

Tülk«*iaiDOX«

Te k. Talbot HORIZÖ«
'82, vr.pr. ’ 1 950,-B
045-716056. ■

Toyota
Te k. Toyota TERCEL '85,
APK 1-93, pr. ’4.500,-.
Caeciliahof 25, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-320345.
Te koop TOYOTA 1000,
1976. Tel. 045-312336.
Toyota TERCEL 1.3 DX '82,

’ 3.750,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST coupé, grijsmet. bwj. '81.
Tel. 045-226718.
Te k. Toyota COROLLA
1800 diesel, bwj. '87, i.z.g.st
event. mr. mog. Dorpsstr. 19
Bingelrade.

Te k. Toyota CELIö
back, bwj. '79, met 5 "gen, pr.n.o.t.k. 045-31*;
Toyota COROLLA 0[
DX, '81, APK, i.z.g j

’ 2.250,-. 045-255784
Te k. Toyota COfl »1300 DX, '85, i.z.g.st I .
t.k. Tel. 04455-2789^ j
Te k. Toyota CELICA
'85, zeer mooi. Voltala» jo
Hoensbroek. , J
Te koop Toyota ST" lDX 1.3, bwj. '86, 3-d*}
g.st. Tel. 045-22284t> j
Te k. Toyota STARLÉ1i
GL, kl. zwart, bwj. 79.
3-93, ’ 900,-. 045-3182
iVolkswagen
Te koop GOLF GTi bwj. '83.
Margrietstr. 29, Landgraaf.
Tel. 045-321074.
AUTOMAAT Jetta 1.6 CL
'87 van part., in absol. nw.st.
metallic, radio, inruil event.
mogelijk. Tel. 04459-2277.
VW DERBY, bwj. '77, APK
3-93, Lz.g.st. Tel. 045-
-424484.
Te k. VW KEVER 1300, '69,
i.g.st., APK 10-92,

’ 3.500,-. Tel. 045-316466
Te koop JETTA GLD bwj.
'81, 4-drs., sportw., stereo,
in perf. st. v. onderh., vr.pr.
’3.500,-. 045-414127.
VW GOLF 1600 CL 5-'B4,
antraciet, APK, ’ 7.450,-.
Tel. 04906-1387.
Auto Caubo Occasions: VW
Golf C 1.6 Itr. 1984; VW Golf
C 1.3 Itr. 1985; VW Golf CL
1.6 Itr. 1986; VW Golf C 1.3
5-drs. 1987; VW Golf Avan.
sport. 1987; VW Golf Diesel
3-drs. 1987; VW Golf Tour
1.3 Itr. 1988; VW Golf diesel
5-drs. 1988; VW Golf Man-
hattan 1.3 Itr. 1989; VW Golf
Manhattan 1.6 Itr. 1989; VW
Golf CL 1.3 5-drs. 1990.
Neerhem 25, Valkenburg.
Tel. 04406-15041.
Te k. VW GOLF, kl. rood,
bwj. '79, vaste pr. ’2.000,-.
046-521722 na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF GTD bwj.
'86. Tel. 045-726890.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950.-. Tel. 045-323178.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te koop VW POLO, bwj. '78,
APK 3-93, ’1.000,-. Tel.
045-229560.
VW POLO L, bwj. '80, 1e
eigenaar, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-1538. __
Te k. VW GOLF turbo diesel
bwj. '84, 5-drs. en sportvlgn.
Vr.pr. ’11.000,-. Tel. 045-
-216533.
Te koop GOLF GTi 1800,
bwj. '81, i.z.g.st. Tel. 04498-
-52808.

VW GOLF 1600 GLS, bwj.
'79, i.g.st., get. glas, pr.

’ 1.600,-. Tel. 045-323472.
GOLF 1800 GTi nw. model,
'84, APK 3-93, veel extra's,
t.e.a.b. Tel. 045-422905.

VW GOLF diesel, grifS]
wit, 110.000 km, '’ 2.950,-. Tel. 04906^
VW GOLF turbo dies**
'90, wit, 70.000

’ 19.950,-. Tel. 0490frJ:
VW PASSAT CL sta*
3-'B9, wit, LPG, ’24'"
Tel. 04906-1387. /

VW GOLF diesel, 79.'
9-92, vr.pr. ’2.400/'
mog. Tel. 045-224676>
Zeer mooie VW GOL£,
'78, 100% in orde, AFJ
'93, ’ 1.175,-. 045-32J?
VW Golf 1.6 Diesel
100.000 km 1-'B7; vV
1.3 40 kw K6div. ew
'87; Audi 80 I.BS kafl
trekhaak 1e eig. 1-'B9J
LEYMBORGH BV LiCl
Tel. 046-515838. J
Te k. VW GOLF GW
'81, zenderuitbouw, j
Vr.pr. ’4.850,-. Tel-
-225939.
VW GOLF GTD turbo"
1985, 140.000 ,i

’ 12.750,-. Volvo v3
Industriestraat 3, "
046-510342.
VW GOLF CL 1.6, '8?'!
st., km.st. 73.000, P*
Tel. 04451-2201
Tek. VW GOLF TD, t*j
schuifdak, ’13.400,-.'
mogelijk. Tel. 045-4626°
VW JETTA diesel '87,'
5-versn. 1e eig. ’ ll ,
Tel. 046-514611 na 3?
Te k. GOLF GTi bwj- '#
velgen, nwe. banden f(
laat, alarm, 5-bak, ’'■"Tel. 046-525431.
Te k. VW GOLF 11*
'80 APK gek., groe^
’BB,- wegenbel., ve^op 14. Auto roest/scW

’ 2.650,-. Tel. 045-221g
Te k. VW POLO, b#
nw. koppeling en refj*
pr. n.o.t.k. Tel. 045-46*;
VW GOLF GTD '85,
met., 3-drs., 5-*
130.000 km, i.g.st., "wagen, pr. ’ 12.500,''
046-526647.
Te koop BUGGY, "1300, Lz.g.st. Tel.
410754. I
Te koop mooie GOLF \
i.z.g.st., APK i
f 2.750,-. Tel. 046-370gi
GOLF 1.1 MX, bwj. 1j
geen APK, vr.pr. ’'Europalaan 111, Brunsg

Volvo \

V
\Rijksweg Zuid 320, Geleen. Tel. 046-742719 r>

(naast Mc.Donalds McDrive) M\ \
Volvo 940 GL wijnroodmet 07-I"*
Volvo 740 GL diesel, schuifdak ■ i.
Volvo 740 GL, 80.000km 11-19*^ £Volvo 440 GLT Inj. lavendel ," 'Volvo 440 DL, diverse kleuren .t i
Volvo 440 GL donkergrijs ,i S
Volvo 440 GL blauwmetallic 1988/I.}1.} j
Volvo 340 GL 1.7 Sedan a }
Volvo 340DL 5-drs, special mk.Opel Kadett 1.3 Inj. Sedan 10-19"?*, Ford Escort stationcar 1.8CL diesel m
Mazda 323 1.5Sedan grijsmetallic MFiat Ritmo 60 CL wit 68.000 km m

' Peugeot 305 GT grijs
Renault 1.8 automaatmooie auto ■■^.. ">Diverse occasioris in prijsklasse ’ 5.000,- tot ’ 10.00t'

Alle occasions mcl. afleveringsbeurt, APK,
VOLVO paspoort voor Zekerheid.

Bovag garantie, voor auto's vanaf ’ 7.500^^-^'
Volvo 940 GL Estate 2.3

Februari 1991, donker groenmet. electrische rame n'
airco, schuifdak, roofrails, sportvelgen etc. 'Slechts 25.000 km. nu ’ 20.000,-onder de nieuWp"

VOLVO DEALER JAC.KLIJN KERKRADE
Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000. _^4
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1> Volvo
a 5h,Ls" drs' 1-7 wit 67.000 km 1987ij "L Sedan 1.4 antracietmetallic 47.000km 1988
}f> J-drs. 1.4 donkergrijs 39.000km 1989
t.f j^ornaat 3-drs. blauw 1986jj'Lautomaat 3-drs. zwartmetallic, oktober 1988
-4 injection 3-drs. donkergrijs 1987

Id^J-5-drs. rood 1989
rif Uw- s"drs- smoke züvermetallic 37.000km 1989
m fcr!!t5s' zeerspee. uitv. 28.000km, juli 1990
%ri "drs- wit slechts 12.000 km, nov 1990

>; h, LT 5-drs. rood sportvlgn. get. glas
3K etc., november 1989
'9, . Jjj'-T 5-drs. zwartmetallic sportvlgn
S$ 9'as spoiler, oktober 1990

Iq^L- 2.3 wit stuurbekr. LPG trekh., nov 1987
>i uÜL 2.3 donkerblauw stuurbekr. centrjs|if^id. etc, oktober 1986j IJ7- 2.3 inj. blauwmetallic LPG zeer]"* uitvoering 1989
$4 hJ^E 16Vgrijsmetallic aircoLPG

3n.etc 1990
"J k £fbo wit schuifdak alarm LM-vlgn. etc

km 1990
ïi QÓn u 2'lvermetallic airco alarm radio/cass* km, november 1991

f, u Stationcars
\.i 15 wit schuifdakLPG-onderbouw 1986
f) lop| 2-3 blauwmetallic stuurbekr. get. glas 1987
p|i IqJJL 2.3 groenmetalliccomplete uitvoering
0 IrjTÏ?krr|. december 1987
■f, 2.3 groenmetallic, febr. 1991'l 6*tra's, ’ 20.000,- onder nieuwprijs

tf^j VOLVO Geniet het vertrouwen.

1 KfsSjjjp3jSfVT3(?T3r9inrni

BtfiBIÊÉDÉÉiÉÉÉ^
"OhJ-v 0 440 GLE 12..89| 4.

-mij.stuurbekr., wit, LPG,
Tel. 04906-1387

240 GL 2.3 4-'B9,
;iK i9W' stuurbekr., LPG,

, SgO^. Tel. 04906-1387Ir-VOLVO Katterug P544
n»N, 61, Lz.g.st., vr.pr.

, jpibJeL04405-3091
Ai) ,9 440 GLT kl. wit,
(ii' '-89, met div. extra's.ftv945j12601.

van 1e eig. VOLVO
sHj*rn.st. 60.000, bwj. '81,eur. toegest., vaste pr.
p 045-716769.
fi 240 GL automaat,
,5l !<jj*s, veel opties, koopje

C?'"' inruil kl- auto be-
ft 043-650174.
I^^ VOLVO 240 diesel
■f pïcar, blauwmet. bwj.
ë b ,?eer mooie auto, pr.
(A 1],?00.-- Tel. 04750-
-1iiA^P VOLVO 480 turbo,

33.000. Tel.

$ ÜJI^P 360 GL 2.0 i 1988,
4 i^etmet., 4-drs., sedan,
'Ode as. hele mooie au-,^1485.
4 \ vOLVO 4400L, kl. wit,o"6|Juni-'9i k m.st. 9.990.,fcffigg-3488
t, %S> 460 GLE aubergine"irc, LPG, 40.000 km 6-*WVo|vo Veders, Indus-
'Xf 3, Sittard, 046-

-ijVrn? tur°o smoke-' \ w^tallic, 1989, 32.000
,£ 3 £!Vo Veders, Industrie-

046-510342.
440 DL diverseVv, P|rr>- 10.000 km,

'i Sx ">
lvo Veders, Indus-t^jjttard 046-510342

fi^ 0 480 ES rood 1988,
w,. km. Volvo Veders,Instraal 3, Sittard,

<g'24o GL 2.3 Estate,
*Q at. donkerbl.met.,
W99- Volvo Veders,

' traat 3, Sittard,
i,

I^P 740 GL 2.3i sedan
% llr>e uitv., 53.000 km,
&tr y°lvo Veders, Indus-jS<3 Sittard 046-510342jiK volvo 360 gls, s-
(§B^2-0, '85, i.st.v.nw.|l^<9^Jel. 046-512138.

! V«? 340 DL 1-7 sedan
1 Wlverrr|et., 4-'B7. Vol-

ferrt rs' Industriestraat 3,I r3j^o46-510342.f O 340 1.4 Winner 3-
«6 groen of donkergrijs
W vo|vo Veders, Indus-
'Q^lgittard 046-510342

'NfdL74o GLE sedan
piiA,nfk' turbo D, auto.,S g.'B7. volvo Ve-
l<C,dustriestraat 3, Sit-

Sh? 340 1.4 GL special
' i nw ' 5-drs., smokesil-
'S l- 20.000 km, 1-'9l.ï 3 <j. Veders, Industrie-
'Oi^Sjttard, 046-510342.
Ne? 74° GL 2.3 sedangrijsmet., LPG,
A^ km, 1985. VolvoSferri' Industriestraat 3,

S °. 440 DL, orig. LPG
$%r? nWSt'. bwj. '90,
v^nL.'"' Autobedr. Loek
<?. kii ns. KlimmenderstrX^men. 04405-2896.
i '

Kwaliteit
staat

bovenaan

reparaties
Brede eiken

planken,geborsteld
Lamett en andere
kunststofvloeren

Overschuren of
borstelen van

bestaande vloeren
Leveringsvoorwaarden van

de Consumentenbond

[ Q-4S - 21-^9^|

i^. Diversen|U ■CV 9evr. AUTO'S '79-'B5. LUCAR! Direkt contant geld
B. et schade en repara- voor Uw auto. Correcte af-
ra levens bedrijfsauto's, wikkeling. Tel. 045-456963.

el'jk geldig vrijwa" Auto KALDENBORN wij be-
'BloX, . Bel' 046" talen de hoogste prijs voor■ uok s avonds. uw auto!!! 045-411572

Autobedrijf Math Moonen
Kruisstraat 42 Broeksittard

Toyota Corolla 1.3 DX Sedan '86
Toyota Corolla 1.3 DX Hatchback '85

Toyota Starlet 1.3 DX '83
Fiat Uno 60 S '88

Fiat Panda 45 Cabrio dak '85
Toyota Carina 2 drs. 1 ste eigen. '80

Import USA
Porsche 912, met ned. kent. bwj. '69; MGB, bwj. '79; Fiat

124 Spider, bwj. '79, met nederlands kenteken.
Holstraat 101, Rothem/Meerssen. Tel. 043-642909.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Jeep Wrangier 2.5ipers.uitv. zwart 1989
Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging 1990
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988
Nissan Prairie 1.8 SGL LPG 80.000 km 1987
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Daihatsu Charade 13iTX grijs 28.000km 1989
Audi 80 18Sautom. kl. zwart 1990
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 1989
Opel Veetra 1.6istuurb. ace. 16.000km 1991
Mercedes 190E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6 rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit 1986
Honda Civic 14GL 3-drs kl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 316 black line 101.000 km 1987
Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000km 1987
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs 1985
Suzuki Swift GTi Twincam zwart , 1987
Volvo 340 5-drs. GL red line 1988
VW Golf GTi spec. uitvoering 1986
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Toyota Cressida turbo diesel 1985
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Citroen BK 1.4RE 79.000 km rood 1986
VW Golf GTS veel ace " 1983
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Inruilauto's

10x Fiat Panda, alle type's vanaf ’ 5.900,-
-13xFiat Uno div. type's, vanaf ’ 6.900,-
Fiat Ritmo silver, spec. uitv 1987 ’ 7.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 ’ 16.900,-
Fiat Tipo 14 E met striping 1990 ’ 19.900,-
Fiat Croma turbo diesel 1987 ’ 15.900,-
Fiat Croma diesel 1988 ’ 16.900,-
Nissan Cherry Trend, spec. uit 1985 ’ 8.900,-
Opel Corsa 1.0 S 1983 ’ 4.950,-
Opel Kadett 1.2LS 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105 S zeer mooi 1988 ’ 4.900,-
Subaru Justy 1.2GL spec. uitv 1987 ’ 9.900,-
Volvo34oDL 1984 ’ 4.900,-

Directie-auto
Fiat Croma SC nieuw model, bwj. '91, ’ 10.000,- onder

nieuwprijs, donkergrijsmet, alle extra's.
Inruil, financiering, Bovag-garantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. 045-742121.
Renault 25 TX '90 1e eig. ’23.750,-; 25 V6aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.

’ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’ 16.750,-; 21 TS/
GTL '87-'B9 v.a. ’9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 1e
eig. ’21.750,-; 240 DL Combi '88 1e eig. ’22.500,-; 440GL/GLT '88-'B9 v.a. ’18.750,-; 480 Sport '87 ’20.750,-;
740 GLE '84-'BB v.a. ’ 10.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a.

’ 3.750,-; 360 GLT '83 ’ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-;
VW Passat 1.8 CL '89 1e eig. ’ 23.750,-' Passat TD combi
'87 ’17.500,-; Passat D/combi D '84 ’6.750,-; Golf CLD
'85-'BB v.a. ’9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’7.500,-
Jetta '81-'B7 v.a. ’2.250,-; Golf GTi spec. uitv. '78
’4.250,-; Audi 80 S/80 D '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 19.750,-; 80GT '86 ’ 10.750,-; 100 CC m. '86 ’ 10.750,-; BMW 524 TD
'89 1e eig. ’42.500,-; 525E/524TD '84 v.a. ’7.000,-; 316/320i'84-'B6 v.a. ’9.000,-; Opel Veetra 1.8 GL HB '89 1eeig. ’23.500,-; Kadett 1.7Dcombi '89 1e eig. ’lB 500-'Kadett 1.6D combi '87-'B9 v.a. ’10.000,-; Kadett 17Dcombo '90 1e eig. ’14.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1/6D '84--'9O v.a. ’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi autom '88-'9Ov.a. ’14.000,-; Corsa '84-'B7 v.a. ’7.000,-; Senator 3 0'83 ’7.750,-; Ford Scorpio 2.0i/24i/2.9i '85-'9O va

’ 10.000,-; Siërra 2.0isedan '88-'9O v.a. ’ 16.500-' Siërra2.0/2.3 D combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.4 CU combi'89 1e eig. ’15.500,-; Escort 1.8 CLD combi '88 1e eiq
’13.750,-; Escort 1.3/14/1.6/1.6 D'83-'B9 va ’4500-'Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Fiësta 1.1 '86 ’7.950-' Taunüsaut. '82 ’2.500,-; Citroen AX 1.1 E '88 1e eig' ’9 750--BK 1.4/1.6/1.6 Break '83-'B9 v.a. ’4.000,-; BK turbo'D '881e eig. ’ 17.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’4.250,-; CX GTi '85’7.500,-; Alfa 75 16/18 '86-'B9 va. ’ 11.000,-; Fiat Tipo IE'90 1e eig. ’17.000,-; Panda/Uno '88-'B9 'ie eiq va

’ 8.500,-; Argenta TD '84 ’ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi'1.9 '88-'9O 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 205 GTi '85 ’ll 750 -■
205 XLD '89 1e eig. ’ 14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 Ve eiq'
’22.500,-; Honda Aerodeck 2.0 '88 ’ 19.500,-- Accord 2 0'86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelude EX autom. '85 1e eiq
’13.500,-; Prelude spec. uitv. '84-'B6 va ’9.000-- Nissan
Bluebird 1.8 GL '88-'B9 1e eig. v.a. ’12.500'--' Sunny
combi D '85-'B6 v.a. ’6.500,-; Mitsubishi Galant'GL HB
'89 1e eig. ’19.500,-; Mitsubishi GUurbo D '88-'9O va
’16.000,-; Galant TDTD autom. '85-'B6 va ’7 500-Starion turbo '83 ’7.500,-; Saab 9000 turbo '86-'B9 va
’19.750,-; Saab 900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 '84’3.750,-; Mazda 626 GLX/GLXD '88-'9O va ’l4 500--Mazda 323 GLX '85 ’ 6.500,-; RX 7 '80 ’ 7 250 -■ Hyun-
dai Sonata 1.8 GLi '89 1e eig. ’16.750,-; Steilar '85
’4.500,-; Suzuki Swift GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; To-
yota Celica '83-'9O v.a. ’ 6.750,-; Camry '84-'B7 v a

’ 7.750,-; Corolla '82-'B4 v.a. ’ 2.000,-; Lada Samara 1 3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105
'87 1e eig. ’3.500,-; Nissan Patrol turbo D '85 ’ 19.500,-;
Suzuki Jeep zomer- en winterkap, '84 ’9.250-- Honda
600-XL Off the Road '88 10.000 km ’6.500,-; Mercury
Marquis '79 ’ 1 500,-. Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum, 045-229080.

AUTOBEDRIJF G.G. heeft
voor u in voorraad auto's
met ANWB-techno rapport:
Peugeot 205 XLD diesel '86
prachtige auto; VW Golf
1600 met sportwielen, veria-
gingsset enz. '88; VW Golf
1300 CL, 5-drs met kat., t.
'87; Fiat Panda 45 L met
leuke sierbies, '87; Fiat Uno
60 S, blauwmet., '86; Mazda
323 aut. '83; Daihatsu Cha-
rade TS aut., geh. witte uity_,
'87; Daihatsu Charade nw.
m., zeer mooie auto, t. '88;Opel Manta 1.8 GTJ '86;
Volvo 340 met LPG inst. '86;Honda Civic 1.3Lnw. mod.
'85; Honda Jazz, in puike
staat, '84; Citroen Visa 5-drs
mooi uitz., '85; Ford Escort
1.3 5-drs. '83; Div. inruilers
tegen spotprijzen. Alleauto's voorz. van prijs en
gegevens. Garantie, mr. enfinanciering mog. G.G.
auto's, Heerenweg 286,
Heerlen. Tel. 045-224172
(grote weg Hrln-Brunssum).

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 626 bwj '84
gas; Ford Siërra 2.0 L, bwj.
'83; Audi 80 CD autom. bwj.
'83; Peugeot 205 bwj. '86;
Renault 5 TL nw. mod. bwj.
'85; Fiat Ritmo bwj. '87; Nis-
san Sunny diesel bwj. '87
Fiat Croma 2L bwj. '87; Ka-
dett LS bwj. '83; BK 1400
bwj. '87; Renault Fuego uit-
bouw bwj. '81; Opel Kadett
bwj. '81; Samba bwj. '82;
Mazda 323 bwj. '82; Mazda
626 bwj. '81; Tev. laswerk.
Inruil-financiering mog. An-
jelierstr 123 a Heerlerheide.
Tel. 045-231448.
Nieuw! O.K. CARS in Oirs-
beek heeft mooie en goede
auto's te koop va. bwj. '79
t/m '88. Div. merken met
APK. Inr. financ. mog. Verl.
ündeln. 23. 04492-5782.
Te k. AUTO Car, bwj. 1983,
met kent., opkn. nodig. Vr.pr

’ 1.900.-.04406-16173.

(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 24i '87

Honda Civic 1.5 GLX '89
Hyundai Pony GS '90
Lada Samara 1.3 '89
Mazda 626 4-drs. '89

Mazda 323 1.5LX '84/"89
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

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33, '87
Audi 80 1.8 S '87

Daihatsu Charade TX '90
Fiat Ritmo 60 CL '87

Escort '83 t/m '91
Siërra '87 t/m '90
Honda Civic '88 "
Mazda 323 '88

Ascona '83 t/m '88
Corsa '85 t/m '90
Kadett '85 t/m '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

(el 1

UA-AL
AUTO-LIMBURG biedt aan:
Renault 25 GTX met airco
sportv. enz. '89; R 25 TX 2.2
inj. antracietmet. m'B9; R 25
GTX alle extra's '88; R 19
GTS Chamade Sedan com-
fort pakket '90; Audi 100
2.3Eairco cv. enz. roodmet.
'89; Audi 80 1.8 60.000 km.
rookzilver 5-bak '88; Merce-
des 250 D schuifkanteldak
sportv. 11 -'88; 200 autom.
schuifdak cv. alarm '88; 200
schuifkanteldak cv. get.gl.
'87; MB 190E2.3 div. extra's
dec'B7; 190 D d.blauw get.
gl. sportv.'BB; 190 D d.blauw
get.gl. 5-bak'B6; 190Erook-
zilver get.gl. 5-bak cv. '86;
190 wit get.gl. cv. stereo '88
300 TD bruin get.gl. '79;
BMW 316iM-style 15"sportv
verl. schuifd. 11-88; 518 i
bronsmet. get.gl. cv. nov.
'86; Peugeot 405 SR 1.6
sportvelg. stuurbekr. '88;
405 GL rookzilver 5-bak nw.
st. '88 ’ 18.750,-; Opel
Omega 20i LS antracietmet.
'89; Omega 20i GLS autom.
alle extra's '88; Ford Siërra
20 HB Special blauwmet.
get.gl. '90; Siërra 20 Special
Sedan rood RS-sportv. '89;
Siërra 2.3 D CL HB stuur-
bekr. 5-drs. '87; Siërra
Combi "VAN" rood '84; Es-
cort 1.3 CL staalblauwmet.
nw.st. '87; Escort 1.1 Laser
5-bak '84; Citroen BK 19
TRD stuurbekr. schuifd. '89'
BK 19 TRD wit nw.st. '88;
BK 16 TRI blauwmet. get.gl.
'87; BK 1.6 RS wit '87; BK
14 RE grijsmet. get.gl. 5-bak
'88; BK 14 E beige '86; Mit-
subishi Galant 20 GL zeer
compl. '88; Galant 16 GL wit
get.gl. 5-bak '86 ’8.750,-;
Lancer Wagon 1.8 GL-D
stuurbekr. Combi '87; Lan-
cer Wagon 1.5 GL wit get.gl.
Combi '87; Bluebird 20 SLX
roodmet. st.bekr. '88; Sunny
16 SLX Coupé knalrood get.
gl. 5-bak '88; Volvo 340 GL
HB antrac 5-bak'BB; Volvo
340 DL automaat '81; Maz-
da 626 Sedan 2.0 LX wit get.
gl. '88; 626 HB 20 LX 12V
rookzilvermet. get.gl. '88;
Carina 16 XL Sedan grijs-
met. get.gl. '89; Carina 16
DX Sedan blauwmet. 5-bak
'88; Corolla 16 XL HB rood
5-bak nw.st. '88; Corolla 13
DX HB 5-drs. wit 5-bak '86;
Honda Accord Sedan wit
get.glas 5-bak '86. Inruil en
discrete financiering moge-
lijk. Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg, Mauritsweg
126, Stem, tel. 046-338474
(naast Superconfex).
Hoensbroekse autocentrale,
Wijngaardsweg 62a,
Hoensbroek (voorkant Car-
Glass) b.t.k.a. UNO 45S '85
Escort 1.3 L '82; Corsa '85;
Kadett GSi '85; Mitsubishi
Colt GLX '85 en '84; Mazda
323 '85; Peugeot 205 GR
'83; Escort 1.6i'88; Golf die-
sel turbo '88; Fiat Croma
diesel '88; Panda 750 CL
'88; Citroen 1.6 TRS '84;
Kadett stat.car '85; Horizon
GLs '82; Galant 1600 '80;
BMW 320i'79; Charade die-
sel '85; Kadett diesel '89; R 4
bestel '84.
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 1.3 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; Nissan Sunny 1.6
SLX 4-drs. '89; Lada Sama-
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL '86
Lada 2104 stationcar '87;
Lada Samara Special demo
'91. Diverse goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie, finan-
ciering inruil. Sibemaweg 1,
Maastricht. Tel. 043-612310

Autobedrijf John KOULEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas. BMW
316 i 4-drs. d.blauw '89;
BMW 528 i aut. alle ace.
grijsm. '85; Citroen BK 1.9
TRS v. ace. grijsm. '89; Ci-
troen BK 1.6 RE Break rood
'89; Citroen BK 1.6RE zwart
'89; Lancia Thema turbo
verl. sportv. z. apart grijsm.
'88; Ford Escort 1.4i CL
blauwm. 28.000 km '91;
Ford Sieërra 1.6 CL sedan
blauwm. '90; Ford Siërra 1.8
CL sporv. blauwm. '89; Opel
Omega 1.8 LS blauwm. '88;
Mazda 626 GLX HB
blauwm. '88; Mazda 323 LX
beigem. '88; Mercedes 190
E AMG-uitv. rood '86; Mer-
cedes 190 D beigem. '87;
Skoda Favorit 1.3 S 5-drs.
rood 7.000 km '91; VW Golf
1.3 bruinm. 72.000 km '88;
Honda Accord sedan luxe
blauwm. v. ace. '87; Renault
21 GTD beigem. 126.000
km '87; Renault 5 TL wit nw.
st. '87; Hyundai Ponu 1.3 XP
HB zwart, 53.000 km '88;
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr.
d.rood z. mooi '87; Volvo
240 GL diesel grijsm. '84;
Mercedes 200 D W123 bruin
perf. cond. '83. Inruilers: Ci-
troen BK 1.4 rood '83
’5.950,-; Nissan Micra DX
blauw '83 ’3.950,-; Volvo
340 Winner 1.4 wit '84
’4.950.-; Suzuki Jeep SJ
410 geel kent. '83; Toyota
Corolla 1.3 DX grijsm. '80
’1.500,-; Volvo 340 auto-
maat wit '83. . * 12 maanden
voll. garantie boven
’7.500,-; * 100% financie-
ring mog. * Inruil auto/motor
mogelijk. Autobedrijf John
Koullen, het adres voor de
betere gebruikte auto. Tel.
verkoop: 045-426995. Tel.
werkplaat 045-424268,
Locht 17, Kerkrade.
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 Polo '87,
’9.900,-; Mazda 626 GLX
coupé '86 ’ 12.900,-; Maz-
da 626 1.8 LX 5-drs. '89
’20.900,-; 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 1.8 Laser '85
’9.900,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak, 4-drs. '89

’ 19.900,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs.
'87 ’11.750,-; Opel Kadett
1.3 S autom. '85 ’ 10.500,-;
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs.
'87 ’14.250,-; Opel Corsa
12S 4-drs. '86 ’8.750,-;
Suzuki Alto '87 ’8.900,-;
Volvo 340 bwj. '84 automaat
’4.750,-; Lada 2105 1200
'88 ’5.900,-. Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13 Voeren-
daal. Tel. 045-752999
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
VW Passat 1.8 CL '90
’27.500,-; VW Passat 1.8
CL LPG '90 ’ 29.500,-; Ford
Scorpio 2.0 i CL 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 Laser '86 ’ 10.500,-;
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 Laser '84 ’6.500,-; Ford
Escort 14 CL '91 ’ 23.500,-
Ford Fiësta 1.11 CL 3-drs.
'90 ’ 16.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Omega 1.8 LS '87

’ 14.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’20.750,-;
Opel Kadett 1.3 GS '86

’ 10.900,-; Renault 21 TL
'89 ’ 15.750,-; Volvo 340
1.7 DL '86 ’11.000,-; Peu-
geot 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,-; Ci-
troen BK 14E '87 ’ 8.750,-.
Inr., financ. en Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf en
APK keuringsstation P. van
DIJK & Zn, Hompertsw. 33
Landgraaf. Tel. 045-311729
Te k. SAAB 900 GL bwj. '81
vr.pr. ’2.600,-; bmw 318 en
316 bwj. '80, samen

’ 1.100,-. Maastrichterstr.
142, Brunssum.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. goedkope auto's:
BMW 315, bwj.'B4, met wat
werk, LPG, ’2.950,-; 2x
Datsun Cherry 1200 GL,
bwj.'Bo, en bwj.'Bl, ’650,-
-en ’850,-; Derby LS, bwj.
'78, ’400,-; 2x Volvo 340,
bwj.'Bo en bwj.'B3, ’850,-
-en ’1.750,-; Citroen CX
Familial C matic, bwj.'Bo,
9-pers., ’1.350,-; Talbot
4-drs, bwj.'Bl, ’750,-; Ci-
troen GSA, bwj.'B2, pr.
’400,-; Opel Kadett Cara-
van, bwj.'Bo, ’1.350,-; Vol-
vo 343, bwj.'79, pr. ’300,-;
Tel. 04498-54319

Auto ROBERTS, Heirstr. Ba,
Urmond. 046-332353 biedt
aan: Plm. 30 auto's. Ruim
aanbod tot ’ 7.000,- (gratis
radio-cass.) Zondag open.
Te k. Opel CORSA 1.25, '85
’7.500,-. Peugeot 205 1.1
XE '86 ’8.600,-; Mazda
323 GT 1.6i'86 ’ 9.800,-. I.
z.g.st. 1 jr. APK. Inr. mog.
Tel. 04406-15449.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST, bwj.'79, vr.pr. ’2.700,-;
Ford Mustang Sedan, bwj.
'79, vr.pr. ’2.750,-; Golf
Diesel 1.6 D, bwj.'7B, gr.
kent., iets aparts. Thornestr.
11, Landgraaf.
Te k. Nissan SUNNY Diesel
1700 DL, 4-drs, bwj.'Bs,
’4.750,-; Citroen BK 1400,
bwj.'B4, ’4.750,-; Citroen
BK 14 E, bwj.'BB, kl. zwart,
5-bak, in nw.st., ’9.750,-;
Volvo 340 CL D, bwj.'B6,
i.z.g.st., met ace., kl. blauw ,
vr.pr. ’ 6.850,-; Fiat Uno 45,
3-drs, i.z.g.st., bwj.'B3, kl.
beige, pr. ’ 3.450,-; Mazda
323 1.3 SN 3, 3-drs, kl.
bruinmet., bwj.'Bo, APK 3-
93, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.500,-;
Ford Escort 1300 L, 3-drs,
kl. blauw, zeer mooi, bwj.
'81, ’3.450,-. Alles met
APK, zien is kopen! Tel.
04498-54319.
BMW 735iautom., bwj. dcc.
'86, nw. model; Opel Corsa
Sedan, bwj. '85; Suzuki Car-
ry bus bwj. '83; Mitsubishi
Colt bwj., '83, VW Bus diesel
bwj. '83. Autoserv. S. Pie-
ters, Holstr. 101, Rothem/
Meerssen Tel. 043-642909.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Auto CAUBO Occasions:
Ford Scorpio 2,9 Itr. 1987;
Audi 100 CC 2.3 E 1989;
BMW 320 i automaat 1986;
Volvo 440 GL 4-drs. 1990.
Neerhem 25, Valkenburg.
MB 280 SE aut., '81,
’10.900,-; Kadett 1.3 '85,
’7.900,-; Ascona 1.6 m.'B3,
’3.250,-; Volvo 244 diesel,
aut. '81, ’3.500,-. Inr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. wegens vertrek naar
buitenland. GOLF Memphis
bwj. okt. '88, 58.000 km,
voorz. van nw. banden en
BMW 518i, bwj. '90, 67.000
km, beide auto's schadevrij.
Inl. 045-715806 (tussen
09.00-13.00 uur).
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
FIÈSTA '79 ’1.250,-; Ka-
dett ’950,-; Golf D '80

’ 2.450,-. APK. 04499-3398

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

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

Bedrijfswagens

Bankers bedrijfswagens BV
Rijksweg Noord 19, 6102 BM, Echt. Tel. 04754-82453.

Mitsubishi L 300 D H en L (nieuw) wit ’ 2.000,- korting
Mitsubishi L 300 D kort 1987/1990
Toyota Lite-Ace D, 68.000km 1987
Mazda E 2200 D met dubbele cabine 1986/1987
Opel combo 1.7 D 1989
VWBestel ramen turbo diesel 1987
Mercedes 208 D H en L 1989
Mercedes 207 D H en L 1988
Mercedes 207 D kort 1987/1988
Mercedes 307 D met dubbele cabine 1987
Mercedes 307 D dubbele cabine Piek Up 1985
Mercedes 508 D bestel verhoogd 1985
Mercedes MB 100 D kort 1990
Mercedes 609 D met meubelbak 1986
Mercedes 609D Piek Up 1987
Ford Transit 100D 1988
Ford Siërra Piek Up P 100turbo D 1990
Seat Terra benzine bestel 1988
VW Piek Up turbo diesel 1989
Volvo F 408 met 3-zijdigekipper 1983
Peugeot J 5 D met dubbele cabine 1989
Isuzu bestel diesel (opknapper) 1985
Iveco 49-10 Pick-Up turbo diesel 1987Mercedes 307 D met meubelbak 1987
Fiat Ducato turbo D met meubelbak 1989
Inruil mogelijk. Onderhoud eigen werkplaats. Geopend ma.

t/m vrijdag 8.00-19.00 uur. Zat. 9.00-16.00 uur.
"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.

Diverse
Mercedes 208 D bestelbussen

Bouwjaar 1989, verlengd/verhoogd. I.z.g.st., weinig km's.
Geschikt voor camperbouw.

Telefoon 045-742610 of 045-251812.
Te k. SRV-WAGEN i.z.g.st.,
geschikt voor opslagruimte.
TeL 04743-2098.
Te k. MERCEDES 207 die-
sel Bestel, i.z.g.st. 115.000
km. bwj. '81. 045-750633.
Te koop MERCEDES 407,
APK december 1992. Tel.
045-253573.
FORD Transit diesel dubbe-
le cabine, 8-'B7, ’ 14.950,-
-incl. Tel. 04906-1387.
ISUZU diesel bestel 10-'B7,
wit, lang, 70.000 km

’ 9.950,- mcl. 04906-1387
MITSUBISHI L3OO diesel
1989 lang, ’14.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
VW PASSAT diesel station,
grijs kent., 6-'BB, wit,

’ 12.950,- mcl. 04906-1387
Toyota LITE-ACE highroof,
diesel, bwj. '85, 93.000 km,

’ 5.000,-. 045-222384.
Te k. FIAT Fiorino 1.3, LPG,
2V2 jr. 77.000 km. Tel. 045-
-253249.
Mazda BUS gesloten '83,
2.0, APK '93, ’3.250,-.
Hunnecum 38, Nuth.
PEUGEOT J 51800 turbo
diesel 5-'9O, cabine, open
laadbak, lang, ’ 18.000,-
-incl. TeL 04906-1387.
Renault TRAFIC diesel 6-
'BB, lang, hoog, ’ 14.950,-
-incl. Tel. 04906-1387.

Auto CAUBO Bedr. Wagen;
Occasions. VW Caddy die
sel en opbouw 1989; W\
Kleinbus, 9 pers. 1986; W\
gesl. Transporter 1987; W\
gesl. Transporter diese
1990. Neemem 25, Valken
burg. Tel. 04406-15041.
PEUGEOT J 5diesel 5-B4
120.000 km, ’5.950,- mcl
Tel. 04906-1387.

Onderdelen ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartwec
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. electrische TAKEL
500 kg. Tel. 045-417674.
Te k. ATS-VELGEN met bij
na nwe. bnd. mt. 205, vooi
Mazda, Mits. en Toyota, mcl
sloten. Tel. 045-722361.
Te k. LM-VELGEN vooi
BMW, Opel, VW, 2155C
15R met Pirelli banden

’ 1.000,-. Tel. 045-313295.
Te k. KARCHER HDS 755
vr.pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-716056.
■ ■

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te k. puntgave LAADBAK
met alu.boorden, 2.50x1.70
cm. zr. gesch. v. aanhanger
Tel. 045-215651.

Motoren en scooters__________
Motorverzekering???

Gratis premievergelijking.
Vroom en Dreesmann verzekeringen!!!

V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580.
Te k. SUZUKI 250 ER, bwj.
'80, nw. banden en zuiger,

’ 1.500,-. Tel. 04493-4929
YAMAHA TT 350, bwj.'B9;
Kawasaki Z 750 L4, bwj.'B9,
t.e.a.b. Tel. 04455-1316.
Te koop HONDA KR 600 R,
bwj. '86, pr. ’4.500,-. Tel.
045-213218.
HONDA CX 500 Twin, wa-
terkoeling en cardan met
Krauser kotterset, 26.000
km, in perf. st., pr. ’ 3.900,-.
tel. 045-741723.
HONDA KR 600 R '87, in
prima st., vr.pr. ’ 5.500,-.
045-725043, na 19.00 uur.
Te k. HARLEY Electra GL,
sport, 1987, veel accessoi-
res. Tel. 043-648313.
Te koop zware custom
HONDA V65 Magna 1100
cc, 120 pk, bwj. '83, cardan,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 10.500,-.
Tel. 043-437754.
Te k. CROSSMOTOR Ka-
wasaki XX 250 cc, bwj. '88,

’ 3.300,-. Tel. 04454-2276.
Te k. KAWASAKI Z650, bwj.
'77, i.z.g.st., Kerkweg 153,
Puth. Tel. 04493-2293.
Te k. HONDA CR 500, bwj.
'89, vr.pr. ’3.500,-. Inr. an-
dere motor mog. Tel. 045-
-210072.
Te koop BMW KlOO met
ABS, 3 jaaroud, i.z.g.st. Tel.
045-228893.
HONDA CR 500 met kent.,
bwj mei'9l vr.pr. ’ 10.000,-
Tel. 045-410704.
Te k. KT 600, t.e.a.b., bwj.
88. Tel. 045-421102.

Te k. BMW RlOO RS i.z g
st., bwj. '79. 045-420059.
CUSTOM Yamaha XV 750
'82 zwart 16.000 mts.
’5.500,-; Chopper Yamaha
XV 700 '85 blauw 18.000
mis, ’ 7.750,-. 043477091,
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da 125 cc, bwj. '88, pr.n.o.t.k
Tel. 045-443448.
Te k. SUZUKI GS4OOE, bwj.
'81, i.z.g.sL, vr.pr. ’4.000,-,
Yamaha RD 350 '75. Beide
weinig km's gelopen. Tel.
045-319160. b

Te k. VAM XJ6SO Midnight.
spec. jubil. uitv., bwj.'Bl,

’ 6.000,-. Tel. 045-422948
YAMAHA FJ 600, bwj. '88.
14.000 km, Lz.g.st., pr.

’ 8.000,-. Tel. 04492-1737.-
SCOOTER (rijbewijs A) Ya-
maha Beluga 125, electr.
starter, auto. transmissie,
benzine en olie apart, stuur-
slot, tweezit, koffer, 4 jr. oud
In pr. st., ’2.000,-. Tel.
045-752622.
Te koop DKW SB 200 '37.
mcl. kent. Tel. 045-721331
(na 14.00 uur).
HONDA CB 750 F, bwj. '73.
i.z.g.st., pr. ’2.200,-. Tel.
045-272811. :
Te k. YAMAHA KT 350 zeer
mooi, bwj. '89, pr. ’4.500-
Tel. 04499-2049. _
Te k. HONDA CB 1 400ccwaterkoeling, 65PK, mei '91.3.700km, vr.pr. ’ 8 650 -Tel. 045-463285. 'VoorPiccolo's

zie verder pagina 54

Kom honderd bankstellen
bewonderen.

" /"■■F'! P^& i —— --B P3 .^*§IIbI1I1§IiB

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 het oog 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
LanakenD,/ .MaaitnchfH-O-^f Dorpsstraat 2-4.3690 Zutendaal. Telefoon: 011/61.11.36.

Ö^^vaikënburg Telefoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.
ledere dag open van 10tot 18 uur; woensdag gesloten.

Autobaan
Heerlen-Antwerpen, , , . . .
afslag zutendaai Levering franco aan huis zonder grenskosten.

ledere zondag open von 10 tot 18 uur.
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Het kan gebeuren dat men op een Duitse autobaan
een deux-chevaux passeert met gele nummerplaat,
waarin twee dames babbelen, monter en
onbekommerd door de kans door een enkel
achterwiel van het Güterfernverkehr te worden
vermorzeld. Dat is de juiste instelling. Toch: men
ontwikkelt zich voorspoediger tot Europeaan
achter het stuur van een voertuig dat de hier
heersende adviessnelheid van 130 gemakkelijk met
vijftig kan overschrijden, creditcards op zak
daarbij en goed in conditie door dagelijks joggen.
Want de oprechte Europeaan verplaatst zich snel
en metregelmaat - ten behoeve van zijn
onderneming, zijn ontspanning en zijn Europese
vorming.

" Werk zonder titel, gemaakt in 1912-1913

De 'Kleine Freuden'
van Kandinsky

'Zwei Schwarze Flecke' uit 1923

meestal aquarellen. Vaak zijn het
voorstudies voor zijn schilderijen,
vaker nog zijn het autonome
kunstwerken, dieeen grote sponta-
niteit, fleurigheid en charme bezit-
ten. Een nooit eerder in deze
omvang bijeengebrachte verzame-
ling ervan vormt debasis van de
tentoonstelling 'KleineFreuden'.
Zij stamt uit zeven landen, waaron-
der devoormalige Sovjetunie niet,
ofschoon dat landrijk is aan werk
van Kandinsky, en uit meer dan
twintig openbare verzamelingen,
waaronder dievan het Centre
Pompidou, waarinKandinsky's
weduwe Nina zijn nalatenschap
heeft ondergebracht. Wat de col-
lectie uniek maakt is het groot
aantal bladen uit particuliere ver-
zamelingenover de hele wereld;
van Amsterdam tot Tokio.

De getoonde nagenoeg tweehon- 4
derd nummers, waarlangs een
uiterst gemêleerd publiek - er
gaan ookkinderwagens mee -
zich langzaam en metopmerkelij-
ke beleefdheid voortbeweegt, men
kan geen enkel object met tweeën
tegelijk bezien, is representatief
voor hethele oeuvre vanKandins-
ky. Men zou het in fasen kunnen
onderscheiden: 'deromantische,

sprookjesachtige, defauvistische,
de koele abstracties, met uiterste
nauwkeurigheid gefröbeld, die glo-
baal samenvallenmet deBauhaus-
periode, en de latere, warmere, ge-
kenmerkt, zoals hij zelf zegt, door
gloeden 'ein inneres Kochen'. En
door het opbrengenvan verfin ne-
vels, geproduceerd methet type
verfspuit dat nog niet door drijfgas
wordt gedreven.

Titel
De tentoonstelling dankt haar wel-
gekozen naam aan de titel van een
aquarel uit 1913, dieals een van
zijn sleutelwerken geldt. Er is een
achter-glasschilderingvan die
naam, een olieverfschilderij en ten-
minste één tekening.

In het jaar 1913 waaide heel wat
stof op. Het commentaar was niet
altijd minzaam, watKandinsky tot
op zekere hoogtekoud liet, al inte-
resseerde het hem wel: hij had een
abonnement op een knipseldienst.

Maar het 'Hamburger Fremden-
blatt' maakte het te bont in het
voorjaar van 1913 met woorden
aan zijn adres als 'jammerlijke mo-
nomaan', behept met 'meer dan
levensgrote arrogantie' - aan het

adresvan de organisatoren, dieeen
'antipathiekebrutaliteit' aan de
dag leggen, en van dekunsthandel,
die lijdtaan een 'verwerpelijke
sensatiezucht'bij het beschikbaar
stellenvan toonzalen voorKan-
dinsky's 'Formen undFarben-
Wahnsinn'.

In deverdediging gedrongenen
gesteund door medestandersals
Arp, Delaunay, Klee, Leger, Koko-
schkaen schrijvers alsApollinaire,
schrijftKandinsky tenslotte de
autobiografische 'Rückblicke'als
een soortverantwoording.

De 'KleineFreuden' staan voorin
gereproduceerd.Hij geeft daarin
ook een soort beschrijving van de
totstandkoming van dat werk. Men
leester dat hij de compositie met
meer duidelijkheidheeft aangege-
ven dangewoonlijk, zo 'dateen
blinde nog de constructiekan
zien. Om zich binnen dieconstruc-
tiedevrijheid te verschaffen 'zijn
'KleineFreuden' rond te strooien.
Het beeld is ookeen sleutelbeeld
omdat het - bij alle streven naar
verwijderingvan voorstellingen en
verhalen - een aantalmotieven
laatstaan datregelmatig duidelijk
of onduidelijk terugkomt: de
eeuwigeruiter, een boot met
roeiers, een berg, een dorp, een zee
en een golvende lijn, die iets met
een trojka van doen moet hebben.

Interpretatie
Het is aardig om te lezen hoe de
echte deskundigen zich met dein-
terpretatie van demotieven heb-
ben beziggehouden: deruiter staat
voor het einde dertijden, deroei-
boot voor eenreddingsmiddel dat
ongelukkigerwijzedoor een walvis
wordt bedreigd, dezee is dezond-
vloed en dekerk op deberg valt
om als door een aardbeving getrof-
fen. 'Maar neen', schrijft een ande-
re droom-uitlegger,'uitKandins-
ky's eigenvrolijkeverklaring blijkt
dat het debedoeling was naar een
aantal aardige dingenin het leven
zoals paardrijden, wandelen en
bootjevaren te verwijzen.

Kandinsky heeft het niet al te be-
dreigendwillen maken, zo schrijft
hij inderdaadzelf: 'Men ziet soms
een jonge, gele en ernstig kijkende
mopshond. Hij doetwel in deverte
aan een boze bulldog denken,
maar wiezal er nu bang zijn voor
een kleine gele mopshond. Men
mag ervan maken wat men wil,
mits men 'den innerenKlang des
Bildes' maar blijft horen. Het moet
ooit immers mogelijk worden de
hele wereld zoals ze is, zonder in-
terpretatie van tekens 'te beluiste-
ren.

Zoals op elketentoonstelling waar-
op niets aan het toeval wordt over-
gelaten is er een audiovisuele
ruimte, meestal tot aan de laatste
stoel in het duisterbezet. Aan de
hand van dia's veel gesproken ver-
klaringen van Kandinsky's filoso-
fie. Als er een beeld verschijnt
waarop de commentatorbekende
motieven meent tekunnen aanwij-
zen klinkt er eenstemmig gelach
opvan de tribune. Hetdoet bevrij-
dend aan. Het verrast ook, het ont-
breken van enig menselijkopzicht
of snobisme.De belangstelling
voor het fenomeen Kandinsky lijkt
erniet minder oprecht om.
Er is de gebruikelijkelijvige cata-
logus met wetenschappelijke bij-
dragen, alle denkbare wetenswaar-
dighedenen 192reprodukties in
kleur voor de bescheiden prijs van
vijftigmark.

Niemand moet verzuimen de schit-
terende olieverfschilderijenvan
Kandinsky diehetmuseum bezit
te gaanzien om zijn indruk te ver-
volledigen. Om te ontdekken dat
hij meer daneens terug moet ko-
men om derest van de collectie te
bezien. En om tenslottevan de uit-
putting te bekomen in een cafeta-
ria met uitzicht op een levendige
Grabbe-Platz en op het silhouet
van deAltstadt. En te bedenken
dat de stad haar vriendelijkekan-
ten heeft, dat zij aangenamer
wordt met hetvorderen van het
seizoen en dat het nieuwe Europa
misschienniet zo rampzalig is.

'KleineFreuden' - expositievan
WassilyKandinsky; Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen te
Düsseldorf; tot en met 10 mei, open
dagelijksbehalve maandag van
10.00 tot 18.00uur.

Voor culturele evenementen van
belang moet hij naar de metropo-
len. Over de afstand van negentig
kilometer tot de Rijnbruggen bij
Düsseldorf wordt terredactie ach-
teloos gedaan, in de overtuiging
dat menig lezer naar die stad gaat
om boodschappen te doen.

Dat is dan gunstig, want Düssel-
dorf isvoor de Europese vorming
van belang; het heeft een weerga-
loze collectietopstukken van alle
Europese kunstenaars van reputa-
tie, nog afgezien van de Ameri-
kaanse, en tentoonstellingenvan
allure volgen elkaar op. Wat is er
tenslotte Europeser daneen mani-
festatie van Wassily Kandinsky,
Rus van oorsprong, genaturali-
seerd tot Duitser, daarna tot Frans-
man. Na een reis dooreen land-
schap dat groen begint uit te slaan,
metaltijd wel ergens een veel
damp afgevende elektrische cen-
trale op de horizon, een hemelte-
gemoetrijdend waarin zich elk
moment een wolkbreuk voor kan
doen, draaienwij danook tevreden
de Grabbe-Platz op, diezwart
blijkt van hetvolk.

De zwart glanzende gevelvan de
Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen prijkt met een reusachtig
bord, waarop denaam van Kan-
dinskyen dievan zijn tentoonstel-
ling 'Kleine Freuden'. Het meeste
volk lijktzich op het eerste gezicht
aan de overzij te verzamelen op de
trappen van de concurrerende
'Kunsthalle', diezijn Europese bij-
drage levert met een presentatie
van 'Rodin - Eros undKreativitat- foto's van Mapplethorn', en die
voor de gelegenheid oogt als een
bioscoop op zaterdagavond. De rij
voorKandinsky blijkt niet korter
dan de andere maar minder zicht-
baar in de overdekte straat, waarin
ookde liftuitmondt die de Euro-
pese bezoeker omhoogvoert uit het
diepe onderaardse labyrint waarin
hij zijn voertuig heeft gestald met
vaardigheid. Als men even wennen
wil aan de gedachte dat noch de
werken van Monet in het Museum
van Luik, noch dievanKandinsky
in Düsseldorf - hoe actueel de pre-
sentatie ook is - het allernieuwste
zijn op het gebied van schilder-
kunst, maar tijdperken vertegen-
woordigen van voor deeeuwwisse-
ling tot en met het interbellum,
dankan men zowel door de ene
tentoonstelling als door de andere
aan het denken worden gezetover
de ontwikkelingen in Europa.

Mobiliteit
Bij Monet kon men zich afvragen
wat de aanlegvan de spoorwegen
heeft betekend voor het buiten-

schilderen en het ontstaan van het
impressionisme. Bij Kandisky kan
men bedenken dater in zijn tijd
nog nauwelijkseen autobaan be-
stond - om des te meerverrast te
zijn door demobiliteitin Europa
tijdens zijn kunstenaarschap, met
als treffend voorbeeld deaanwe-
zigheid van Monets hooibergen op
een tentoonstelling in München en
Kandinsky's herinnering daaraan
in zijn autobiografische 'Terug-
blikken': 'Ik stond perplex. Ik zag
geen onderwerpen stelde met ver-
bazing vast dat het beeld niet al-
leen boeidemaar zich onuitwis-
baar in de herinneringhechtte -
dooreen mij tot dantoe onbeken-
dekracht die uitging van hetpalet
en dieal mijn dromen te boven
ging.

Ook zonder autobanen geraakte
Wassily Kandinsky, geboren in
1866 in Moskou, in Odessa, op drie-
jarige leeftijd in Italië, jaarlijks te-
rug in Moskou, en verder in Mün-
chen, Venetië, Wenen, Nederland,
Parijs - alles in 1905 -, inTunis,
Dresden, Rapallo, Dessau, Weimar,
Zwitserland, de Balkan, Zweden,
Finland, België, Turkije en Grie-
kenland.
Pas na de inbeslagnemingvan zijn
werken als 'EntarteteKunst' en
zijn vlucht voor het nationaal-
socialisme naar Neuilly-sur-Seine
wordt hij wat honkvast: hij is dan
67.
Elke terugblik laat een nostalgisch
gevoel na: het zal allemaal nietzo
snelzijn gegaanen zo haastig; met
meer tijd en aandachtvoor de din-
gen.

Stijve boord
WassilyKandinsky, een Rus met
Aziatische trekken, die hem later
een indrukwekkend uiterlijkzul-
len geven achter een knijpbrilletje
en boven een stijve boord, moet
van nietonbemiddeldefamilie zijn
geweest. Na deRussische revolutie
klaagt hij in brievenaan zijn
kunsthandelaars er over dat hem
zijn bezittingen, landerijen en fi-
nanciële middelen ontvallenzijn.

Hij studeerde tot aan zijn dertigste
aan de universiteitvan Moskou
rechten en economie. Zijn keus
voor een leven in de kunst op die
leeftijd mag opmerkelijk heten. Zij
schijnt met zijn Aziatische tempe-
rament van doen te hebben en met
een hang naar het mystieke. Hy
heeft zijn hele leven lang ge-
droomd van een kunst, die op di-
recte manier - evenals muziek -
de geest zou kunnen verheffen en
die, als onderdeelvan een 'Ge-
samtkunstwerk' of van een manier
van leven, de functie zou kunnen

hebbenvan een soort religie. Voor
legenden hield hij een bijna naïeve
belangstelling. Zrjn reislust duidt
niet op een onrust dieafbreuk
deed aan de discipline en derecht-
lijnigheid waarmee hij zijnkunste-
naarsloopbaan vervolgde. Voor die
loopbaan was zijn verhuizing naar
München uiterst belangrijk. Hij
ontmoette daarniet alleen andere
Russische kunstenaars als zijn
landgenoot Jawlensky,maar ook
Europese grootheden als Mare,
Macke, Klee en de musicus Schön-
berg. München was een kunstcen-
trumvoorts door debetekenis
voor Europa van de Jugendstil,
waarvan de invloedook bij Kan-
dinsky wel is aangewezen.

Blauw
Na een aantal jaren lessen te heb-
ben gevolgdaan een privé-school
werd hij opgenomen in de acade-

door
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mie, waar hij onder leiding kwam
van Franz Stuck. Rond 1900 begint
zijn eigen schilderkunstige werk-
zaamheid - aanvankelijk met veel
grafisch werk.

De intellectueelKandinsky heeft
zich van het begin afaan bezig ge-
houden met detheoretische ach-
tergronden van dekunst. Al in
1902 treedt hij docerenden organi-
serend op. Hij begint een schilder-
schoolenricht een kunstenaars-
vereniging 'Phalanx' op, dieook
zorgt voor de organisatie van ten-
toonstellingen van kunstenaars uit
het buitenland, zoals de al genoem-
devan Monet. In 1910 schilderde
hij zijn eerste abstraherende wer-
ken en kort daarnaverscheen zijn
veel becommentarieerde en van-
daag-de-dag nogvaak geciteerde
tractaat 'Über das Geistige in der
Kunst. In dezelfdetijd geeft hij
met zijn vriend Mare een jaarboek
uit in devorm van een almanak,
waarin hij zijn ideeën over kunst
verder uiteen hoopte te zetten. Als
omslagvan de almanak diendeeen
aquarel waarop een blauw gekleur-
deruiter figureerde - een veel
voorkomend thema in zijn oeuvre.

Alle geestverwanten slotenzich
aaneen onder denaam 'DerBlaue
Reiter' en organiseerde onder de-
zelfde naam twee geruchtmakende
tentoonstellingen in de kunstzaal
'Der Sturm' in 1911 en 1912. Zij
zouden in dekorte tijd dievoor de

Eerste Wereldoorlognogrestte
voor de schilderkunstin Europa
van belang worden.
Bij de groep hoordenKlee, Kubin,
Macke, en tenslotte Campendonk,
die de nieuwe ideeën meebracht
naarAmsterdam, waar hij docent
werd aan de Rijksacademie en ze
daaroverdroeg: onder meer op de
kunstenaarsvan eigen bodem die
deAmsterdamse Limburgers zou-
den gaan heten.

Wanstaltig
Nahet uitbrekenvan de oorlog
gingKandinsky metzijn gezellin
naar Zwitserland, Zweden, de Bal-
kan enuiteindelijknaar Rusland,
waar derevolutie hem deedbelan-
denop het ministerie van Cultuur,
deKunstakademie en de Universi-
teit van Moskou.

Evenals Malewitsj haaktehij in op
devernieuwende denkbeelden.Hij
bediendezich van zijn ambtelijke
status om een enquêteformulier
van buitensporigeomvang uit te
delen onder zijn studenten. Zijn
vragen daarin over de psychologi-
sche effekten van kleuren en vor-
men heten heel belangrijk. Sommi-
gevragen luiden: 'Stel jeeen
driehoek voor. Beweegt-ie? Be-
weegt-ie zich vrolijker daneen
vierkant? Lijkt dewaarnemingvan
een driehoek op dievan een ci-
troen? Welkekleur lijkt het meeste
op het zingen van een kanarie, hèt
loeienvan een koe, wind, een
zweep, talent, enzovoorts?'

Het werd hem niet allemaal in
dank afgenomen. Kollega Punin
schreefin 1919: 'Ik protesteer ten
scherpste tegen dekunst vanKan-
dinsky. Al zijn gevoelens zijn ont-
worteld en zijn kleuren zijn wan-
staltig. Neen, driewerfneen,weg
metKandinsky, weg met hem!'
Ook El Lissitzky stondhem daar
niet bij, wat niet belette dat hij la-
ter inDuitsland weer met hem zou
samenwerken.

Kandinsky is inderdaad niet lang
kunst-commissaris gebleven. Hij is
naar Duitsland gegaanen kreeg
daar doortoedoenvan Walter
Gropius een professoraat aan het
Bauhaus in Weimar. Hij verdiepte
er zijnvriendschap met Klee, vond
er een gunstigklimaat voor zijn
idealisme en bleef eraan verbon-
den, in Weimar, in Dessau en in
Berlijn, totdat het in 1933 op last
van de nazi's werd ontbonden.

Uniek
In allefasen van zijnkunstenaar-
schap heeft Kandinsky kleinscha-
ligewerken gemaakt op papier -
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Huizen moeten minimaal 180 dagenper jaar bewoond zijn

Kortgene verzegelt
'tweede woningen'

wassen slechts 48 dB(A) produ-
ceert, te vergelijken met het niveau
van een fluisterend gevoerd ge-
sprek, en bij het centrifugeren
slechts 69dB(A) wat overeenkomt
met de geluidssterkte van een tik-
kende klok of een koelkast in wer-
king.

Twee woningeigenaren hebben
hierna een schorsingsverzoek inge-
diend brj de Raad van State. Eén
van hen won de zaak, volgens een
woordvoerder van de gemeente
Kortgene vermoedelijk door een
schoonheidsfoutje in de procedure.
In het andere geval stelde de Raad
van State op 10 maart de gemeente
in het gelijk.Kortgene wacht overi-
gens het definitieve vonnis nog af.
Intussen gaat de actie wel door.

Tweeverdieners hebben weinig tijd
voor huishoudelijk werk. Ze zoeken
daarom naar apparatuur die snel en
gemakkelijk het werk doet. En om-
dat ze met een dubbel inkomen nu
eenmaal wat meer te besteden heb-
ben willen ze dan bovendien nog
apparaten die een zekere luxe bezit-
ten.

Deze groep consumenten zet de
trend voor de huishoudelijke
apparatuur van vandaag en mor-
gen: luxueus en comfortabel. En
hoewel blrjkt dat het aantal twee-
verdieners terugloopt - de ver-
wachting is dat dit verschijnsel zich
zal voortzetten - wil men van die
luxe geen afstand meer doen. Men
heeft een aantal eersteklas huishou-
delijke hulpen aangeschaft en deze
hebben nu eenmaal hun meerwaar-
de bewezen.

Ook alleenwonendenvolgen min of
meer deze richting. Ze hebben een
baan en een huishouden. Bezighe-
den in verband met het laatste wil-
len ze graag vlug en comfortabel
afwerken.
Een- en tweepersoons huishoudens
vormen daardoor dan ook een
uiterst belangrijke en steeds grotere
doelgroep voor de fabrikanten. In
1983 woonde nog geen kwart (21,4
procent) van de Nederlandse bevol-
king op zichzelf. In 1991 was dit
percentage al opgelopen tot 30. En
verwacht wordt dat rond het jaar
2000 ruim 2/3 van het totale aantal
huishoudens zal bestaan uit 1 of 2
personen.

Wie een baan heeft en een eigen
huishouding voert, gaat natuurlijk
na het werk liever tennissen of een
avondje uit dan te moeten stofzui-
gen, wassen en afstoffen. Men kiest

dan ook apparaten die probleem-
loos en zonder veel omkijken het
werk doen.

Het aantal uren dat men huishoude-
lijk werk verricht, loopt daardoor
gestadig terug. In 1980 was dit al
verminderd tot 15,2 uur. Hoewel zo-
wel mannen alsvrouwen hun steen-
tje bijdragen aan deze door de
meesten niet hoog gewaardeerde
werkzaamheden, wordt het leeuwe-
deel nog steeds door vrouwen ge-
daan. Maar ook hun aandeel hierin
daalde wel wat. Als we het aantal
vrouwenuren van 1980 en 1990 ver-
gelijken dan zien we een daling van
22,2 naar 19,4 uur per week. Het
aandeel van de mannen steeg van 8
naar 9,6 uur per week.

Geluid
De industrie speelt in op de wensen
van vandaag en morgen door appa-
raten te ontwikkelen die gemakke-
lijk zyn in het gebruik, comfortabel,
snel en betrouwbaar. Een belang-
rijk aspect van 'comfort' is vandaag
de dag het geluid. Men wil stofzui-
gers, (af)wasmachines, drogers en
afzuigkappen die echt fluisterend
hun werk doen. Zo noemt Philips
als belangrijkste argument van de
nieuwe turbo-lijn stofzuigers, na de
hoge capaciteit, de lage geluidspro-
duktie. En Siernens meldt dat men
nu de stilste wasautomaat aller tij-
den op de markt brengt, die bij het

Bij was- en afwasmachines, dro-
gers, kookapparatuur en dergelijke
speelt de elektronica een steeds be-
langrijker rol. Allerlei verschillende
programma's kunnen vrrj gemakke-
lijk ingesteld worden en werken
een compleet proces af zonder ver-
dere tussenkomst, en voortdurend
opletten. Er zijn i'-elfs magnetrons
met een geheugen dat een aantal re-
cepten kan onthouden. Voor een
bepaald recept hoefje maar op één
knop te drukken en hetkookproces
wordt automatisch afgewerkt.

Elektronica

In de woonkernen Kats en Cohjns-
plaat is bijnaeen derdevan het tota-
le huizenbestand een tweede wo-
ning. In Kortgene zelf ligt dat iets
gunstiger. De gemeentewoordvoer-
der benadrukt dat Kortgene geen
jacht op Duitsers is begonnen. „Het
feit is nu eenmaal dat 80 procent
van de vakantiewoningenvan Duit-
sers is."

„De laatste jaren heeft het tweede-
woningenbezit zon vlucht geno-
men dat we echt met ellende wer-
den geconfronteerd," aldus de
woordvoerder. „Het voorzieningen-
niveau loopt terug omdat er veel
minder geconsumeerd wordt. Scho-
len krijgen minder aanmeldingen.
Hierdoor loopt ook het woongenot
van de permanente bewoners terug.
Ze zitten bovendien tussen lege wo-
ningen. Dat ervaren ze als naargees-
tig. Het is een neerwaartse spiraal,
echt een ramp."

Ook de kleinhuishoudelyke appara-
tuur als koffiezetters, espressoma-
chines, toasters, e.d. wordt aange-
past aan de hoge eisen die de
consument hieraan stelt: gemakke-
lijk te bedienen, compact, niet te
zwaar en met een goede prijs/kwali-
teitsverhouding. Ein men wil vooral
uit een breed programma kunnen
kiezen. Men hoeft ;alleen maar naar
het aanbod op het gebied van kof-
fiemachines te kijken om te zien dat
elke fabrikant zich daarop instelt.

Andere Zeeuwse recreatiegemeen-
ten hebben de actie van Kortgene
met buitengewone belangstelling
gevolgd. „Ik zit een hele dag aan de
telefoon om informatie over deze
zaak te geven," aldus een woord-
voerder van de gemeente woens-
dagochtend.

ook in pot te koop. Een geel-blauw
boeket op tafel versterkt het effect.'% de tuin bolgewassen tot bloei

'Cf1' kan net aardi8 ziJn om deze
''In ook in nuis te nalen- Wie
ils Lei? voor dezelfde kleuren kiest
)^uiten, schept een boeiend ver-a tussen woonkamer en tuin.

Door op de vensterbank zowel bin-
nen als buiten een rand bloeiende
bollen in potten en bakken te plaat-
sen, ontstaat er een klein tuintje in
het raam en een speelse overgang
van buiten naar binnen.

Bloembollen zullen buiten langer
hun kleur behouden dan binnen in
een verwarmd vertrek. Om toch
lang van een arrangement te kun-
nen genieten, kan men het best een
basis maken van groene planten
zoals klimop, slaapkamergeluk of
van de kleinbladige Ficus pumila.
Zet deze in een krans langs de bui-
tenrand van een schaalen zet in het
midden hiervan een pot met bloem-
bollen. Vul de tussenruimte daarna
op met aarde. Wanneer de bollen
zijn uitgebloeid kan de pot eenvou-
dig vervangen worden door een
nieuwe.

en - later in het seizoen - kievits-
eitjes te koop. Elegant zijn kleine
irisjes, waaronder de Iris reticulatta
met slanke bloemblaadjes in diep-
paars of helder blauw.

Behalve de al genoemde soorten
zijn er ookkleine botanische tulpen

Lentebloemen gedijen
ook goed binnenshuis

ietfO, geel en blauw van narcissen,
WUssen' blauwe druifjes en
4^,uwroem kan men in de venster-
|d K eenvoudig terug laten komen;. e?e bolgewassen zijn namelijk

Pergola moet stormen kunnen trotseren

Opsporingsactie illegale
draadloze telefoons

DOORMARTIEN HOOGENDIJK

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil een einde maken
aan het gebruik van illegale draadlozetelefoontoestellen. Het op-
sporenvan de illegaletelefoons is deze maand op aandringen van
de Duitse Autobahn-controle in het grensgebied begonnen. De
Autobahn-controle ondervindt bij haar communicatie ernstige
storingen van de draadlozetelefoons in ons land.

Maar ook de radiocommunicatie van het militaire vliegverkeer,
de Koninklijke Marechaussee en de politie wordt ernstig ver-
stoord. Verder ondervinden de burgerluchtvaart, taxicentrales en
tv-kijkers ernstige hinder van het gebruik van de illegale appara-
ten. Telecommunicatieen Post, een onderdeelvan hetministerie
van Verkeer en Waterstaat, krijgt per jaarruim duizend storings-
meldingen.

Deze maand is een opsporingsactie in Brabant en Limburg ge-
start. De controleacties worden in de loop van dit jaar naar de
rest van het land uitgebreid.

Bij de actie gaat het om de draadloze telefoons voor huis-, tuin-
en keukengebruik. Ze bestaan uit een draagbaar gedeelte en een
basisbastion. De illegale telefoon maakt gebruikvan frequenties
die voor andere diensten zijn bestemd. Een goedgekeurde tele-
foon is afgestemd op speciaal toegewezen frequenties.

„De opsporingsactiesrichten zich vooral opparticuliere bezitters
van draadloze telefoontoestellen," vertelt Hans Scholten van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. „Resultaten van deze
maand zijn nog niet binnen omdat het tijd kost om de exacte lo-
catie te peilen van de toestellen die storingen veroorzaken." By'
in beslagname wordt proces verbaal opgemaakt. De straffen va-
riëren van 250 gulden tot gevangenisstraf.

Vd ergola is geen bedenksel van
httfaag of gisteren. In de tuinenVjL sommige oude landgoederen
j6tJ

Q Je nog wel eens lange loofgan-
gebouwd om er een bescha-

V wandeling onder te maken,
is de functie van de

la veeleer om een visuele ver-
Kjri g te vormen tussen bij voor-
af*? ,het woonhuis en de tuin,
flijj. begroeid met wilde wingerd,
1 tfoos of kamperfoelie.

J r̂
goede Pergola bouw je niet zó

Kw-even- Hij moet in de juistever-
Vor .lrïgen en stabiel uitgevoerd
fle wen' anders kan hij de wisselen-
*fye eersomstandigheden niet trot-
t^Wri m e reden werden in het
*kst **e staanders vaak van

f^ich n gebouwd- Een schitterend
lNni *' twee rijen gemetselde ko-
Sut " onderling verbonden met
sfs W°^ metalen dragers en rui-%*Wie iets aparts wil, en over vol-!W.?e tijd, ruimte (ook in de porte-en s?e) en handigheid beschikt,
|J*ooi * oude voorbeeld volgen. De

"■eiir* resultaten worden daarbijkt niet oude stenen.
Nr ■M^.. binder bevoorrechte tuinbe-
[*Ur s Verdient hout echter de voor-Kies, als u een beetje milieu-
Nn ♦

*e werk wilt gaan, liever

*> „fPisch hardhout zoals mer-
W * azobé, maar neem lariks, gre-
'^hHf eersteklas vuren. Houten
\w°-ers van deze houtsoorten
l^h eren dan wel goed tegen rot be-

d worden, vooral het deeln de grond staat. Er bestaan al-
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J^arcissen en blauwe druifjes doen het niet alleen buiten goed. Ze zijn tegenwoordig voor bin-
ook in pot te koop.

" In hetverleden werden vaak pergola's met staanders van baksteen gebouwd.
Archieffoto: FRITSWIDDERSHOVEN

lerlei slimme constructies, waarbij
het ondergrondse deel uit beton of
metselwerk bestaat, met daarop een
gegalvaniseerde stalen 'schoen' of
beugel waarop de staander beves-

tigd wordt. Op die manier blyven
de staanders vrij van de grond, het-
geen hun levensduur aanzienlijk zal
verlengen.
De liggers en de zogeheten rijders

(de dwarslatten op de liggers) kun-
nen het best zonder ingewikkelde
houtverbindingen gemonteerd wor-
den. Het hout moet, waar mogelijk,
afgeschuind worden en zal elk voor-

jaar even met buitenbeits of tuin-
beits 'nagelopen' moeten worden.
Als de tuin op de winderige zuid- of
westkant gesitueerd is, kunnen de
pergolastaanders gebruikt worden
door er een windbrekende wand
van brede latten tegen te bevesti-
gen.

Wie een pergola wil die schaduw
geeft aan het terras daaronder, kan
denken aan een constructie waarbij
op de liggers een soort 'zonneroos-
ter' van op hun kant geplaatste hou-
ten delen geplaatst wordt. De delen
hebben dan de functie van een la-
mellenrooster dat hinderlijke zon-
nestraling tegenhoudt.

Wanneer de pergola boven het ter-
ras voornamelijk bedoeld is als
ste^un voor klimplanten dan is er al-
leen sprake van een bladerdak. Bij
felle zon lekker om onder te zitten,
maar zo lek als een mandje wanneer
het regent (en nog een hele tijd na
de bui!). Door op de pergola een
dak van transparante kunststof
golfplaten te bevestigen, kun je ech-
ter zelfs by regenachtig weer buiten
zitten.

Elke pergola moet van zichzelf ste-
vig genoeg zyn om zich zonder ex-
tra steun staande te houden. Door
hier en daar een schoor aan te bren-
gen verstevig je de constructie aan-
zienlijk. Een pergola, vooral als hij
begroeid is met klimplanten, heeft
heel wat te verduren. Hy moet dus
stormvast uitgevoerd worden.
Waarmee duidelijk is dat een pergo-
la echt 'gebouwd' moet worden en
niet even op een zonnige middag in
elkaar gespijkerd!

/)\_ C&C * tegels " natuursteen " marmery s /£^m-K. * badkamers
\ ( ïf * tegelzettersbedjrijf

n. >y/ laat UW complete badkamer
>v^ ONZE zorg zijn
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" Door de voortschrijdende techniek neemt het aantal uren dat aan huishoudelijk werk besteed
wordt, af.

Luxe huishoudelijke apparaten
komen tweeverdieners te hulp

De Zeeuwse gemeente
Kortgene heeft de strijd
aangebonden met het
tweede-woningbezit. Een
gemeentelijk bepaling
schrijft voor dat woningen
180 dagen per jaarbewoond
moeten zijn. Sinds septem-
ber vorig jaar worden 'ver-
dachte' woningen twee
keer per week gecontro-
leerd. Wanneer een aantal
keren niemand thuis is,
krijgt de eigenaar persoon-
lijk een laatste aanschrij-
ving overhandigd waarin
verzegeling van de woning
wordt aangekondigd. De
eigenaar van een verzegel-
de woning mag zijn huis
dan niet meer binnen.
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Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3 ■slpks, event. ruilen tegen

eengezinswoning te Heer-
lerheide. Tel. 045-226689.

Nederlandse man 50 plus
zoekt te huur rustig gelegen
WONING. 09-32.11~567574.

■Te huur gevraagd HUIS,
i omgeving Landgraaf,
Schaesberg, Kerkrade,
Heerlerbaan. Huur tot

’ 800,- per mnd. Beloning
■ ’500,-. Tel. 045-741592.
!lk zoek dringend WOON-
RUIMTE, in de mijnstreek.

iTel. 045-461361/325752.
Te huur gevr. GARAGE plm.
’6O,- per mnd. omgeving

■ Kerkrade. Tel. 045-458275.:Ruim APPARTEMENT of
! woonhuis te h. gevr. Heerlen
Qf omgev. Tel. 045-727647.
Alleenstaande dame zoekt
benedenwoning of app. met
lift, te koop of te huur in cen-
trum van GELEEN. Br.o.nr.
B-1124, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te huur gevr. vrijst. HORE-
CAPAND m. zaal en par-
keerruimte, niet in woon-
oord, omg. Landgraaf,
grensstreek. Br.o.nr.
B-1132 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Met sp. te h. gevr. APPAR-
TEMENT of flat te Kerkrade/
tCrade-W. Tel. 045-231019.
Alleenst. werk. heer zoekt
met spoed appartement in
HEERLEN-C of Zuid, huur-
pr. max. ’BOO,-. Evt. wo-
ningruil mog. huis met tuin in
Voerendaal. 04406-15997,
tussen 10.00-17.00 uur.

Werkende heer zoekt net
KOSTHUIS omg. Heerlen.
Br.o.nr. B-1142, LD. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Gevr. WINKELPAND in
Maastricht-C, 50-150 m2.
Tel. 040-434780.
Gevr. 2-pers. APPARTE-
MENT, liefst voor april ong.

’ 600,- p/mnd. 045-225886.
Huurwoning v. DOMINEES-
gezin gevraagd in Geleen,
min. 4 a5slaapk. en stu-
deerkamer (gelijksvloers),
garage en cv., vrijst. of half-
vrijst. Aanbiedingen: Peters
& Partners 8.V., Agnes
Printhagenstr. 36, Geleen.
Tel. 046-750000.
Jong paar zoekt met spoed
APPARTEMENT/ flat/ etage
of woning, huurpr. plm.
’500,-. Tel. 045-218371.
Goedlopende BISTRO in
Vaals te huur, inventaris kan
overgenomen worden, vrij
van Brouwerij. Tel. 04454-
-5666.
Te huur gevr. GARAGE of
loods voor opslag, 300-450m2. Tel. 046-752227.
GARAGEBOX te huur gevr.
in Bleyerheide, omg. Ursu-
lastraat. Tel. 045-465714.
Wie kan mij aan een woon-
ruimte helpen in SITTARD.
Huur tot ’600,-. Tel. 045-
-252773.
Te h. gevr. huurwoning liefst
met garage, huur tot ’7OO,-
Omgev. HEERLEN. Tel.
045-720676.
Te huur gevr. voor alleenst.
een klein BOERDERIJTJE
of een ged. daarv. in omg.
Sittard/Heerlen. Br.o.nr. B-
-1141, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te koop

groot hoekpand
Gelegen RIJKSWEG Valkenburg-Maastricht. Voor meer-
dere doeleinden geschikt, momenteel horeca eig, parl.pl.en bouwterr. v.2 huizen vr.pr.’ 349.000,-k.k. 04406-16173
Ruime 1 of 2 per soons
Boyenwoning

woonkamer, keuken, 2 slpks
eigen ingang, stadscentrum

Geleen, aanv. IJ> april.
Br.o.nr. B-1108 L.D. Post-

bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Ter overname
aangeb. Club

j Info zondag 045-274810.
Te h. FRITURE te Hoens-
broek met overnamekosten.
Inl. tussen 11.00 'en 22.00
uur. Tel. 045-219376
MEDEBEWONER gezocht,
student/werkend, man/vrouw
Jot 30 jr. Gebr. van alle 3
etages. Flat in Treebeek,
jt4oo,- all-in. 045-225191.
Je huur aangeboden: Excl.
PRIVÉCLUB/Parendub, ook
Voor andere doeleinden ge-
schikt in Zuid-Limburg gel.,
geheel ingericht. 15 Kamers
alle met voorzieningen, bub-
belbaden, ligbaden, massa-
gekamers, SM-keider, sau-
na, div. bars, zalen, gr. par-
king, privé woning met tuin
en tuinhuisje. Moet U beslist
zien! (Huurpr.n.o.t.K.) Hoge
borg vereist. 045-462982.
1-pers. APPARTEMENT
gemeub. all-in. Tel. 045-
-213308. Lfst. werkend pers.
Te h. APPARTEMENT in
Kerkrade, woonk, slpk,
douche/bad met wc, keuken,
67 m2, mcl. gas, water en
ëlectra, ’7OO,- p. mnd.
Waarb. ’ 700,- 045-451391
BOVENVERDIEPING te
huur, ’550,-, Kouvenderstr.
Hoensbroek. Inl. 043-
-642600.

Te huur: Akerstraat Noord
232 B te HOENSBROEK,
gem. Heerten. Een groot
mooi woonappartement met
aparte opgang en voorpor-
taal, compleet ingerichte
keuken, moderne tegelvloer,
nieuw gestoffeerd, zeer gro-
te woonkamer, slaapkamer,
geheel nieuw ingericht,
douche en wc, warmwater
boiler. Het geheel is centraal
verwarmd, verder kabel-tv,
telefoonaansluiting. Het ge-
heel is gelegen aan de grote
weg bij bushalte. Het geheel
is overd. royaal en practisch
nieuw gemeubileerd. Direkt
te aanvaarden. Gaarne voor
een verpleegster, rijks-
ambtenaar of afcent-perso-
neel. Kale huur ’ 700,- een
maand borg. ’ 300,- voor
gas, water, licht, boilerhuur
en alle gem. belastingen. Br.
o.nr. B-1133 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur APPARTEMENT
met tuin, 1 slpk., alle comfort
te Rekem. Te bevr. 09-32.
11715562.
APPARTEMENT. 1e verd.
woonk., keuken, hal berging
badk., 2 slaapk., 2 balkons,
lift, kelder, gr. gar. Vrij 1-6-
-92. Inl. Daalbroekstr. 19,
Rekem. 0932-11714204.
LANDGRAAF-Kakert, te
huur halfvrijst. woonh., land-
huis-type. Ind. woonk. met
open keuken, tot. 60 m2, 3
tweepers. slaapk., badk.
met ligb. en douche, gar.,
tuin met veel privacy. Goed
geïsol. woning met energie-
zuinige CV-install. Huurpr.

’ 1.380,- p.mnd. Inl. 045-
-314098 na 18 uur.

' ! ! —Onr. goedte koop aangebJgevr.

: Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***

Kies 20 jaar, rentevast 8,6% 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
**** Spaarhypotheek - 8,9% ****

Hypotheekcentrum LimburgI ET 045-74 16 16
Geldleningen - financieringen

■ Van Oppen B.V. LJndeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Puth, M.L. Kingstraat 12
Halfvrijstaand w<x>nhuis met dubb. garage en tuin.; Ind.: hal, toilet, woonkamer, keuken, berging. Verdieping

4 slaapkamers, moderne badkamer met ligbaden douche.
Het pand verkeerd in een prima staat van onderhoud.

Vr.pr. ’ 163.000,- k.k. Aanvaarding in onderling overleg.

" Inl. Van Oost Assurantiën VOF, Juliana Bernhardlaan 8,
6432 GW Hoensbroek Tel. 045-224241 b.g.g. 045-218062

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

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.
g 045-453106

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 snelle verkoop 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"
250DM BELONING

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

JtpÖ
Te koop Valkenburg

Bedrijfsklaar, compleet ingericht CAFÉ/PENSION met o.a.
14 pensionkamers voor plusm. 30 gasten, café, zaal, bar,
keuken, 3 badkamers met toilet, kelder, afzonderlijke wo-
ning met 3 slaapkamers, badkamer. Ruime parkeerplaats

op eigen terrein. Koopprijs op aanvraag.

Hulterweg 28, Oirsbeek. Tel. 04492-1620.

De laatste bouwkavels
in het bouwplan Einder Coolhof te Puth-Schinnen,
voor vrijstaande woningen cv. mcl. bouwtekening.
Prijzen v.a. ’ 50.000,-k.k. Inl. Paul Crombag O.G.

Tel. 046-580087.

Heerlen Noord
Pappersjans. Goed onderhouden woning (cv.) met o.m. 4
slpkrs en zeer ruime garage met magazijn, totale opp. plm.
160m2. Prijs ’ 215.000,-k.k.
Inl.: G.M.N. Pröpper Makelaardij o.g. Valkenburg a/d Geul.

Tel. 04406-15010/13246 (zat.)

Te koop gevraagd ruim woonhuis
met weiland in Zuid-Limburg. Tel. 045-231683.

Kerkrade-West
B. Franssenstr. Tussengel. woonh. met c.v.-gas, tuin en
kelder, woonkamer en suite met open keuk., toil. annex
doucheruimte, 3 slpks. met vaste kasten, zolder. Groten-

deels therm. beglazing. Pr. ’ 105.000,-k.k.

Kerkrade
Veldkuilstr. Tussengel. woonh. met c.v.-gas, tuin en kelder
woonk., keuk., toil. en 2 bergplaatsen, 1e verd.: 2 slpks.

badkamer, 2e verd.: 2 slpks, zolder. Pr. ’ 100.000,-.
Makelaarskantoor Van Wersch bv
Stationsstraat 54, 6461 EJ, Kerkrade. Tel. 045-452234.

Brunssum, Populierenstr. 25
Halfvrijst. woonh. met gar., cv., 3 slpks., badk. met douche
en 2e toilet, zolder met vaste trap. Vr.pr. ’ 166.000,- k.k.

Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Bouwterreinen
(2) gem. Valkenburg (Yzeren). Tot. 960 m2. Frontbreedte

24 m. Vrijst. woonhuis. Koops. ’ 125,- p/m2.
Opslagruimte

ca. 250m2 plus kantoor. Eigen electr. Goed bereikbaar.
Simpelveld. Te huur of te koop.

Makko Gulpen
Rijksweg 67 Gulpen. Tel. 04450-2182 (zat.tot 13.00 uur).

Susteren, Kavinksbosch 46
Woonhuis met garage, cv., terras en tuin. Ind.: kelder, hal,
woonkamer met parket, ruime keuken, toilet, douche met
v.w., w.a. en 2e toilet, 3 slaapk. Vr.pr. ’ 115.000,- k.k.

Van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Schinveld: 700 m2bouwgrond
Ruime bebouwingmogelijkheden, 2 inritten, pr.n.o.t.k.

Tel. 045-256846.

ÜBACHSBERG te koop
mooi, halfvrijst. woonhuis, met garagevoor 2 auto's,
tuinhuisje, L-vorm. woonk., keuk., 3 slaapk., badk.

Pr. ’ 160.000,-k.k. Te bevr. VAN LOO ASSURANTIËN
Tel. 045-4428600 b.g.g. 045-440575.

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.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Te k. halfvrijst. woonhuis te

Oirsbeek.
Goed onderhouden. Prijs

’ 210.000,-k.k. 04492-5235

Zutendaal
Te koop villa 10.7 are, gar.,

3 slpkrs, ingeb. keuken,
aangelegde en omheinde

tuin. Rustige ligging.
Hogere prijsklasse.

Tel. 09-3211613274.

Residentie
Heerlen

Te k. luxe studio, 1 jr. gele-
den verbouwd. Plm. 50 m2,
verlaagde plafonds en halo-

geen verlicht., aparte mo-
derne keuk. en app., badk.

en toilet wit marmeren vloer,
4 mtr. kastenwand, geh. wit
gestoff. Aanv. dir. Pr.n.o.t.k.

045-713226/218464.

Schinnen
Monumentale boerderij met
schuur en stallen (3.680m2),
uniek gelegen met mog. tot

pachten van ca. 7 Ha. grond
Geschikt voor zowel particu-

lier als bedrijf (manege).
Prijs: n.o.t.k.

Mak. Kantoor Janssen
Tel. 046-335840.

Geleen
Bollenstraat 24

Ruim halfvrijst. herenhuis
gelegen in centrum Geleen,
met nieuwe cv-gas, stads-
tuin, carport en berging.

Ind.: provisie-, waskelder,
entree met tegelvloer en

toilet, L-vorm. woonk. Bx6x
3.60 mtr. met tegelvloer,

oud-holl. plafond en open
haard, keuken 6x2.5 mtr.

met eiken aanbouwkeuken.
1e verd.: 3 slaapk., badk.

met toilet. 2e verd.:
2 kamers en toilet. Aanvaar-

ding in overleg. Vr.pr.

’ 174.000,- kk 046-744755

Schaesberg
Vrijst. woonhuis met garage,
bwj. '73. Ind.: L-kamer (par-
ket plm. 45 m2), open keu-
ken met inb. app., bijkeuken.
1e verd.: 3 slpks., badk. met
ligbad en douche. 2e verd.:
1 slaapk. met v.w., 2 bergr.
Geïsol., rolluiken, voortuin,
achtertuin op zuiden, ged.
stoff. Vr.pr. ’250.000,- k.k.
Tel. 045-315861.

Oirsbeek
Schubertstr. 7

Te koop prachtig halfvrijst.
woonhuis. Goed onderh.

Prijs ’ 199.000,- k.k.
Tel. 04492-2069 of 2701.

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-0615, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’ 150.000,-. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Direkte aankoop in mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed Heerlen. 045-728671.
HEERLEN, Weiten. Te koop
drive-in woning, vr.pr.
’135.000,- k.k. Tel. 045-
-417592.
Te k. VOERENDAAL halfvr.
woonhuis met gar., berging
en tuin. Vr.pr. ’175.000,-
-k.k. Aanv. in overleg. Tel.
045-752372.
ULESTRATEN, mooi gel.
halfvrijst. huis, garage, tuin,
3 slpk., cv, badkamer,

’ 175.000,-. 043-642220.
HEERLEN, Cambriumstraat
100, hoekh. met garage, 3
slpks., hypotheek ad 7.3%.

’ 125.000,- k.k., premie
mogelijk overdraagbaar.
Wijman & Partners, 045-
-728671.
MARIA-HOOP: comfertabel
ingedeeld vrijstaand woon-
huis met garage en tuin, bwj.
'86, perceels opp. 640 m2.
Prijs ’195.000,- k.k. Inl.
Makelaardij van POL B.V.
Tel. 04746-5500.

Te koop te WARSAGE (B),
landelijk gelegen vrijstaand
boerenwoonhuis met schuur
Tel. 0932-41767243.
Te k. fraai gelegen
BOUWGROND in Zuid.Lim-
burg. Br.o.nr. B-1156, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
met gar. en carport in Gre-
venbicht, vr.pr. ’ 169.000,-.
Tel. 04498-57215.
SPAUBEEK bungalow te
koop. Te1.,04493-2994.,
Te k. GEMMENICH nabij
Vaals in zeer goede st. vak.
bungalow met ruim 321 m2.
gr. Knusse living, keuken,
badk. met ligb. toilet, v.w.
berging, slpk. 1e verd.: 2
slpkmrs. bergkasten. Prijs
op aanvraag. Makelaardij
Midden-Limburg B.V. Heyt-
huysen. Tel. 04749-2600.
SPAUBEEK, Op 't Veldje
32. Perf. geleg. vrijst. witte
bungalow op 3.700 m2,
perc. met stallen, grote be-
drijfsruimte met kantoor
(200 m2) met hinderwet-
verg. Geschikt voor bedrijf of
particul. Vr.pr. ’ 439.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms o.g. Geleen.
AMSTENRADE, Hommer-
terallee 2b. Vrijst. bunga-
lowtje met mooie tuin. Alles
in perf. st. Moet binnen ge-
zien worden, ’ 149.000,-
-k.k. Tel. 046-742550, Jos
Storms o.g. Geleen.
VALKENBURG, Strabeek
52a. Vrijst. hoekpand met
tuin, garage, carport, 3
slaapk., zolder, badk., ligb.,
witte aanbouwkeuk. Keurig
pand. ’195.000,- k.k. 046-
-742550, Jos Storms o.g.
Geleen.
VALKENBURG/Broekhem,
v. Heinsberglaan 36. Prima
lokatie, halfvrijst. woonh.
met garage, grote tuin, vrij
uitzicht, 4 slaapk., zolder,
(vaste tr.), badk. lig. 2e toi-
let. Vr.pr. ’225.000,- k.k.
Tel. 046-742550 Jos Storms
o.g. Geleen.
Burgerhuis op 500 mtr van
centrum van TONGEREN.
Voll. ingericht met cv., inge-
bouwde keuken, badkamer,
hall, aparte eetkamer, living
met parketvloer, 3 slaapka-
mers, veranda, tuin en ter-
ras, garage. Inl. dagelijks na
18.00 uur 0932-12233523.
Te koop BOUWGROND te
Kerkrade-W., met tek. voor
vrijst. woning, opp. 200m2.
Inl. 04743-2224.

BEEK Genhout: goed gele-
gen uitstekend onderh. half-
vrijst. woonh. met hal,
woonk. met leivloer, open
keuken, toilet, berging en
garage. Overloop, luxe
nieuwe badk. met ligbad, 3
slpks., zolder, c.v. Aanv. in
overleg. Prijs ’ 179.000,-.
Kerkhoffs Makelaardij O.G.
Tel. 046-373427.
Te k. WOONHUIS Hokke-
lenbergstr. 5 Brunssum, 4.3
are. Vr.pr. ’175.000,-. Tel.
04492-2638/045-256850.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HOENSBROEK, Onderste
Wehr 9. Ruim halfvrijst. ge-
sch. woonhuis met garage,
vr.pr. ’ 174.000,-k.k. Aanv.
najaar 1992, tel 045-215238
Te k. ruim halfvrijst. woon-
huis te HULSBERG, rustige
ligging, veel extra's. Pr.

’ 225.000,- kk. 04405-2421
Te k. zeer luxe verbouwde
woning te OIRSBEEK, vr.pr.

’ 169.000,-k.k. Tel. 04492-
-4654
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.
BOCHOLTZ, riant vrijst.
woonhuis met tuin, garage
en gr. kelder. Ind.: gr.
woonk. met parketvloer, rui-
me keuken mcl. eiken aanb.
keuken, 3 slpks.: 23 m2, 14m2en 9 m2, gr. badk., perc.
408 m2. Vr.pr. ’330.000,-
-k.k. Bopa O.G. 045-324133.
HEERLEN, Van der Scheur-
str. goed onderh., halfvrijst.
woonhuis met gr. inpandige
garage en mooie tuin. Ind.:
prov.kelder, wasruimte,
woonkamer met open haard
en plav.vloer, keuken, 4
slpks., compl. badk., zolder,
bwj. '79. Perc. 460 m2. Prijs
’225.000,- k.k. Bopa O.G.
Tel. 045-324133.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte

Vooruitstrevend(e), dynamisch(e)
m/v, echtpaar gevraagd

voor de exploitatie van een snoep-speciaalzaak in een
Versland te Zd.-Limburg. Zeer goede winstmogelijkheden.
Voor ml.: Versland onr.goed BV, Postbus 5224, 6401 GE
Heerlen. Tel. 045-229322.

Hoensbroek
Centrum, O Quixstr. te huur

125 m2magazijnruimte,

’ 550,- per maand.
Inl. 045-227311 of 224596.

Te huur ECHT, Industrieterr.
De Berk, 1.000m2 bedr.r.
met kantoren; Berkelaars-
weg 230m2 bedr.r. met kan-
toren. Info: 04746-3178.
'Te h. gevraagd BEDRIJFS-
RUIMTE ca 250 m2, goede
ligging, gem. Valkenburg,
Nuth of directe omgeving.
Br.o.nr. B-1149 L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
OPSLAGRUIMTE of ver-
koopruimte plm. 900 m 2bij
centrum Kerkrade. Te koop
of te huur. Tel. 045-453100.
Te h. nabij centrum HEER-
LEN, auto-herstel plaats,
groot 10x10 m., hinderwet
aanwez., krachtstroom, hef-
brug enz., tel. 045-721976

Te h. in KERKRADE kantoor
praktijk/winkelruimte tussen
80-200 m2gunstige ligging.
Tel. 045-424426.

!. _-

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
Te k. WENTELTRAP h.
2.60m, br. 82 cm, hardhou-
ten treden. Tel. 045-412227

In en om de tuin

Tuinhuisjes op maat
Tuinhuisjes en blokhutten in alle gewenste modellen en

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 uur.
Timmerbedrijf H. Senden, Valkenburgerweg 111, Wijlre.

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

SIERBESTRATING TUINMEUBELEN ~~
»"""*■* I

PARASOLS

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

\/l IV/PPPfll IPVIJ Vcnrwuc
V6mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.

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.

Te k. HAAGCONIFEREN,
Columnaris, 0.80-1.00 mtr,
’5:50, 1.00-1.20 mtr. ’7,-.
04405-3520 b.g.g. 2101.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
Te koop Rotan TERRAS-
STOELEN, geschikt voor
binnen en buiten. Tel. 045-
-418820.
Te koop TUINFREES z.g.a.
nw., dubbele radiator, 1.20-
-80 cm. Tel. 080-540617,
b.g.g. 045-311724.
Welke vitale MAN met veel
vrije tijd, liefst AOW-er, is
geïnteresseerd om in regio
Heerlen grondstuk te be-
werken of er iets anders
mee te doen (ideeën wel-
kom). Evt. met in de toe-
komst vee, agrarisch of hob-
bytuin. Voor info. tel. 045-
-452324.
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.

bouwmat./machines
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
KINDERKOPPEN. Alle
soorten. Aanmerkelijk goed-
koper dan in Nederland.
Heymans-Zutendaal (B).
Tel. 09-32.11611290.
Te k. 80 m2zw. Noorse Lei
VLOERTEGELS ’ 2.500,-.
Abby Lempers Abdy Rolduc
Kerkrade. 045-462737.
AANHANGER met cirkel-
zaag, speciaal geschikt voor
rond hout, ’3.500,-. Tel.
04923-61953.
Krimpmachine LAMSON-
POLYPACK A2040, 380 V,
1982, i.g.st., ’10.000,-. Tel.
04923-61953.
Te koop oud-Hollandse
DAKPANNEN, ’ 0,50 per
stuk. Tel. 045-445227.
Te koop div. maten thermo-
phane GLAS. 045-726821.
Te k. partij WANDTEGELS
Sphinx Atlanta wit, 11 m2,
nieuwprijs ’67,- per meter.
Hele partij voor ’ 325,-. Tel.
046-526647.
Te koop grote partij gebruik-
te GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en vloer-
planken. Handelsondern.
Wolter, De Koumen 51,
Hoensbroek. 045-229999.
Te koop GRAAFMACHINE
met div. bakken en grijper,

’ 3.750,-. Tel. 045-224899.
Te k. BOUWMETERKAST,
Heras hekwerk plm. 100 m,
2 eiken balken 4 m, 4 ijzeren
spanten, stalen TV mast 24
m hoog, werkplaats gashea-
ter, 2-zaks houtmotafzui-
ging, hardhouten hefschuif-
deur (nieuw). Tel. 045-
-245743 za. tussen 9-14 u.
Te k. DAKPANNNEN kleur
blauw, opnieuw verbeterde
Hollandse. Tel. 04459-1759
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.

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal

minder dan een maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloer

nweruframen + deuren
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overzicht hypotheekrente

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEEtale deel heen, ook de eerste twee of
drie verticale latten vast te schroe-
ven. Dit verhoogt de sterkte van de
constructie in aanzienlijke mate.

In de grond
De in de grond stekende delen van
de beide stijlen worden met twee
dwarslatten stevig aan elkaar ver-
bonden. Daardoor kunnen de stij-
len niet onderling uit elkaar wijken
of naar elkaar overhellen, een euvel
dat je bij de meeste draaihekjes te-
genkomt.

DOOR MARTIEN HOOGENDIJK

Bijna iedereen is geneigd zijn/haar
territorium af te bakenen. Dat heeft
behalve met een ingebakken oerin-
stinct ook te maken met hetconcre-
te privaat- en eigendomsrecht en de
behoefte aan privacy. De natuurlijk-
ste manier om een tuin te omheinen
is het plaatsen van dichtgroeiende,
doornige struiken of heesters, waar-
voor zelfs katten en honden respect
hebben. Omheiningen kunnen ookbestaan uit het bij bouwmarkten entuincentra verkrijgbare geïmpreg-
neerde tuinhout, dat elke doe-het-zelver vrij gemakkelijk kan verwer-ken.

Hoe dan ook, een omheining moet
natuurlijk toch een toegang heb-ben. Bij houten omheiningen is dat
meestal een draaibaar houtenhekje.Zon 'deurtje' heeft veel te lijden,
niet alleen van weersinvloeden,
maar ook van het regelmatig dicht-slaan. Als je zelf zon hekje maakt
moet er dus stevig hout gebruikt
worden en de constructie moet zo-danig zijn dat het hekje niet scheef
zakt of na verloop van tijd uit elkaar
valt.

Een raamwerk van 22 mm dik hout,

afgehangen tussen twee stijlen ca 9
x 9 cm voldoet aan die eis. Het
raamwerk bestaat uit twee horizon-
tale delen en een aantal verticale
met tussenruimten van 2 cm. Hoe-
veel verticale latten er nodig zijn
hangt af van de breedte van het
hekje. (Maak het bij voorkeur niet
breder dan zon 85 cm).

Tussen de beide horizontale delen
komt een zogeheten steekschoor,
die het doorzakken voorkomt. Een
steekschoor loopt altijd vanaf het
onderste scharnier schuin omhoog
naar de sluitkant. Breng je de
schoor andersom aan, dan werkt hij
niet....of wel, maar dan averechts !

Om een optimale sterkte te berei-
ken doe je er goed aan de steek-
schoor met een 'schuine-lasverbin-
ding' in de beide horizontale delen
te laten steken.Dit vergt enig nauw-
keurig zaagwerk en wie daar tegen-
opziet kan die lasverbinding wegla-
ten. Alleen is de constructie dan iets
minder hecht.
Als scharnieren kunnen het best
'boerengehengen' (scharnieren met
een heel lang bied) toegepast wor-
den. Dit heeft een speciale reden:
de schroefgaatjes in het bied maken
het mogelijk om, door het horizon-

Het kost wat graafwerk: een sleuf
van ca. 75 cm diep maken. Op de
bodem daarvankun je het best twee
oude trottoirtegels leggen waarop
de stijlen rusten. Zorg ervoor datze
waterpas staan; leg op de toppen
van de stijlen een lat en daarop het
waterpas. Tijdens het dichten en
stevig aanstampen van de grond die
de sleuf weer vult kun je het best
een tijdelijke hulplat over deboven-
kant van de stijlen spijkeren, om te
voorkomen dat ze tijdens dit werk
toch nog iets zouden gaan wijken.
Wie absolute stevigheid eist, kan de
sleuf ook (gedeeltelijk) met beton
vullen. De stijlenvan het hekje kun-
nen dienen als dragers voor de ver-
dere omheining.

Nederland haalt CFK's
uit isolatieplaten

Vervaardigen keukenblad
is werk voor meubelmaker

*-en tuinhek is goed zelf te maken

P alle showrooms van keukenspeciaalzaken staan
Be produkten uiteraard opgesteld met een keuken-
pd, een 'aanrecht. Dit belangrijke onderdeel van
pt totale keukeninterieur is echter zelden een stan-
prdprodukt en het wordt door vrijwel geen enkele
eUkenfabrikant zelf vervaardigd. Die bladen ko-
Ien van toeleveranciers, die op dit gebied gespecia-
fSeerd zijn. Ze maken de bladen niet in serie maar
,°or elke keuken naar maat, in opdracht van de
ieUkenfabrikant, de architect of van de gebruiker.

turn alle toepassingen van CFK
houdende isolatie in Nederland ver
biedt.

In 1998 treedt het verbod op het ge-
bruik van koolwaterstoffen (CFK's)
in polyurethaanschuim isolatiepro-
dukten overeenkomstig de EG-
richtlijnen in werking. De Neder-
landse fabrikanten van deze pro-
dukten, die al geruime tijd aan een
afbouw van CFK-toepassing wer-
ken, hebben nu besloten reeds
uiterlrjk 1 oktober geheel te stoppen
met het gebruik van deze ozon-aan-
tastende stoffen.

Ze hebben minister Alders ge
vraagd op het buitenland zo v^e
mogelijk druk uit te oefenen om tb
een algemeen Europees, liefst we
reldwijd verbod te komen op he
gebruik van PUR-isolatiematerialei
die met gebruikmaking van CFK'
geproduceerd zijn.

Als vervangende stof gaat de meer-
derheid van de fabrikanten over op
het CFK-vrije pentaan. Ze verbin-
den daaraan wel de voorwaarde dat
de certificering van de CFK-vrije
PUR-isolatieplaten vóór 1 januari
1993 opgenomen wordt in de beoor-
delingsrichtlijnen, en dat het minis-
terie van VROM per diezelfde da-

Hierbij spelen uiteraard ook coh
currentie-overwegingen een rol
Begrijpelijk, want de Nederlandse
fabrikanten, die in het 'anti-CFK
programma' al meer dan 15 miljoer
geïnvesteerd hebben, zouden al;
eenlingen in deze markt in een on
gunstige positie geraken.

zo n blad eruit ziet hangt van
u !"se factoren af. De opstellingen; eung van de keuken, de wensen
J.de klant ten aanzien van

kleur, afmetingen, de
spoelunits; dit alles bepaalt

et blad er tenslotte uit zal zien.
specificaties voor de uitvoering
Oen gewoonlijk via de detaillist
fen keuken verkoopt aan de bla-
abrikant doorgegeven.

Bald werkt bij de produktie van de
bladen nauw samen met fabrikan-
ten van kunststoffen zoals Duropal,
Resopal, Formica en Corian en met
producenten van spoelbakken als
Blanco, Bowic en Franke. Het
grootste deel van de Bald-keuken-
bladen wordt uitgevoerd met een
"toplaag van hoogwaardige kunst-
stof, maar daarnaast worden ook
massief houten bladen gemaakt.

" Als de spoelbak in het werkblad is gemonteerd, kan het overtollige water eenvoudig in de bakworden teruggeveegd. Foto: Ap

Ij. van de grootste keukenbladfa-
f°otnten van EuroPa (zo niet de
1^ lste) is het Nederlandse bedrijf
H ln Dongen. Van oorsprong is
1^en meubelmakersbedrijf, dat al(L. dan vijftig jaar bestaat. Toen
ij;. le tientallen jaren geleden de

eUzere keuken in de belang-
de ng van de consument begon teI^l, zag Bald een gat in de
*M z^ten. Behalve meubelbouw
!1 t^e Pr°duktie van keukenbla-

r nand genomen en dat ge-
Ijj ?e volgens de hoge normen
ijjj/tet oude, ambachtelijke meu-
n9kerswerk.

(t|, "
W eukenblad heeft heel wat te
Uj veel meer dan de kastjes
|f jlet eigenlijke keukeninterieur
'srl ■ * is dagelijksonderhevig aan
U^ei belastingen, van water, hete
6hc

,en> zuren, kleurstoffen van'Swaren, enz.

Het is allemaal puur maatwerk,
waarin het Nederlandse bedrijf zich
in de loop der jaren tot Europa's
toonaangevende specialist heeft
ontwikkeld. Voor de gebruiker is
het een onbekende naam. Hij of zij
weet wel precies te vertellen hoe de
nieuwe keuken heet, maar dat er in
de meeste gevallen een Bald-aan-
rechtblad in zit, blijft gewoonlijk
buiten beeld.

Hypotheekrente 24 maart 1992
In navolging van de hypotheek-aanbieders die de afgelopen weken
de hypotheekrente hebben verlaagd, noteerden wij deze week weder-
om enkele renteverlagingen, echter nog steeds niet bij de bankeruOpgemerkt dient te worden dat de rentetarieven op dekapitaalmarkt
sinds enkele dagen weer licht stijgen. Of hiermee een eind is gekomen
aan de dalende tendens van de hypotheekrentetarieven moet worden
afgewacht.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.

_
vast prov. bank besparing van .gedur. inpet. constantNaam bank 35 1% 50%

Specialisme
'^bouwen van de spoelunits is

WPecialisme °P zich. Vooral det-[*e inbouw, waarbij geen op-
i^ boven hét blad uitsteekt (de

'e methode, want daarbij kun je
fcg r rechtstreeks in de spoelbak
n^ " verët uiterste precisie. DeKet " ing tussen blad en bak(ken)
Jijtj 1 immers volstrekt waterdicht
Mj.en dat ook door de jaren heen
W eti. Behalve hoogwaardig meu-
Vr^erswerk komt daar teSen-
"W dig uiteraard ook een geauto-
t^s seerd produktieproces aan te

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92 'ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,80 5,74 4,66ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,80 5,74 4,66
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63Bouwf. I.imb. 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 3,56Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,00 5,04 3,50Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,73
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,79
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,92
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,20 5,14 3,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,20 5,14 3,58Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,58
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,50
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,82
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,50 5,31 4,76
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,20 5,19 3,70Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,20 5,19 3,62 .NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,62
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 3,75
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,87
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 4,92
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,72
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,78Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 3,84Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,72RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 4,77
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 3,77RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 5,03SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 4,63
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03SNS 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 9,10 5,17 3,55Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,10 5,17 3,55
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 3,62
Bouwf. 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/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.By andere hypotheekbedragen wijkt de nwrbij eenaantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

Robuuste
hobbyboxen

Xoh VoorJaarsbeurs in Frankfurt
*io duceerde Curver een nieuw

a hobbyboxen waarin gereed-
KI; pPen en materialen gemakke-
lijknnaar een klusplek vervoerd
i°lst worden. Ze zijn stevig ge-
I>nrtrueerd en hebben een uitge-
F°te t indeling> zodat je er een
kV n°eveelheid spullen in kwijt

l^'Jn drie formaten: 32 x 17,5 x'6 41,6 x 21,9 x 19 cm en 51 xNriri Cm' Het onderste deel is be-Nen VOor Sereedschappen, daar-
V n zit een uitneembare 'tray'
V vakkenindeling voor schroe-
ien sP"kers en de talloze andereSlip die aan een karweitje te pas
V Het grootste type bevatV»,,Van die trays. De prijzen be-seriresp. ca. 30, 50 en 70 gulden.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Zelf gemaakt tuinhekje
moet wel stevig zijn

Zaterdag 28 maart 1992 B 49

(ADVERTENTIE)

-" - —si—— -H «- .^.n .—m *--- —155 -", k es— *i

Q3nsk SSS ?SK!BP
mÖÖölhUf^ Aachen So^to??
' . i^^^^^^ll IMW lnderCity:Gegenüberdemßushof/Eckeßlondelstr.

Stooktabel week: 12
van zondag: 15 maart t/m zaterdag: 21 maart 1992

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruikm3van: afgelopen week sinds 13 oktober

van: (meterkaart 1991 (meterkaart
kolom 3) kolom 5)

800 17 / 9,69 568
900 19 ’ 10,83 639

1000 21 ’ 11,97 711
1100 23 ’ 13,11 784
1200 26 ’ 14,82 854
1300 28 ’ 15,96 928
1400 30 ’ 17,10 1001
1500 32 ’ 18,24 1072
1600 34 ’ 19,38 1143
1700 36 ’ 20,52 1219
1800 39 ’ 22,23 1291
1900 41 ’ 23,37 1363
2000 43 ’ 24,51 1437
2200 47 ’ 26,79 1578
2400 52 ’ 29,64 1724
2600 56 ’ 31,92 1870
2800 60 ’ 34,20 2013
3000 65 ’ 37,05 2157
3300 71 ’ 40,47 2374
3600 78 ’ 44,46 2593
3900 84 ’ 47,88 2808
4200 91 ’ 51,87 3026
4600 99 ’ 56,43 3315
5000 108 ’ 61,56 3613
5500 119 ’ 67,83 3967
6000 130 ’ 74,10 4328
6500 141 ’ 80,37 4689

Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen
schijnen

Limburgs dagblad _ woonblad
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Deze © NVM-makelaars
wenken aan deverkoop van
Uw huis!

1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van de Pas Heerlen 045-741616 iWil
5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 |^^
6. Pickee Landgraaf 045-326767 feil
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Emens Voerendaal 045-752142 VS-^

"JJIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

= Eygelshoven-Kerkrade |
| Hubertusstraat i
I Vier bouwkavels, elk circa. 475 m 2met goedgekeurd plan =i voor vrijstaande woningen.
| Prijs ’ 71.250,- v.o.n. per kavel

SLI _mm_ÊL^_^_J_^_. Schaesberg-DormigI (gemeente Landgraaf) E
F Wachtendonkstraat 12 |

fö\rr. ■ Op goede stand, aan plant- =
|| soen, gelegen halfvrij- =

H^BU^HÜHji^viU staand woonhuis met car- |
Sk Hpi port- Provisiekelder, E

I bouw met toegang tot terras en tuin. Drie slaapkamers en =i badkamer met ligbad, v.w. en tweede toilet. Tweede ver- =1 dieping met overloop en uitgebouwde mansardekamer, s
1 Vraagprijs ’ 195.000,-k.k. I

I Itjjj «vJX Hoensbroektdl (gemeente Heerlen).
■te. ülfek Stationsstraat 116-118. |m^' Café-bar met discoruimte, 5I || voorraadruimte en keuken. =

*W ky. I Separate ingang naar een =
_^ jm, J M achttal appartementen, alle E

met woon-/slaapkamer, |
open keuken en douche- =

JÊ_£Sf(Ë i^k Hoensbroek
*^l (gemeente Heerlen)

Julianastraat42
Halfvrijstaand winkel/woon- =If^^^^^B B^M huis met z'i°Prit' magazijn- I

a^gaM I R ruimte (45 m 2en diepe tuin. =BJ Winkelruimte (40 m 2) met =HmK aansluitend keuken, ber- Emmmm\^mm~^^^~9 ging, doucheruimte en toi- |
E let. Boyenwoning met woonkamer aan voorzijde en slaap- iI kamer. Zolderruimte met twee mansardekamers, en =E keuken.
| Prijs ’ 155.000,-k.k.

Kjii^fl Bsßl *^é >m Heerlen-Centrum
■"*^Taia^ 0p de Geer"' Geerstraat. |

Pil Kantoorruimte van totaal I
»T3n uJtZTf ZPL—X 920 m - Evenluee' sepa- iSJ I raat te huur in units van E

HijS&flH I 250 m 2. Indeling: centrale E
HB entree met toegang tot E

1 resp. negen en vijftien kamers, eigen toiletgroep. Afgeslo- 1
= ten parkeerplaatsen zijn eventueel separaat te huur.
| Huurprijs kantoorruimte ’ 220,- p/m2.
E Heerlen-Centrum
= Oude Veemarktstraat 3
| Winkelruimte met souterrain en bovenverdieping, geschikt|
E als verkoopruimte annex showroom. Totaal circa 1000 m2.=| Huurprijs ’ 43.000,- per jaar, excl. BTW en voorschotten, 1
!| stook/servicekosten.

lAftC Makelaardij!
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen bid
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans |^| |

pjiiiuiiuiiiiiiiiniiiiuiüuuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiilllr:

A_\\ PAUL |15/ SIMONS I
MAKELAARDIJ BV
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN FINANCIËN, I

l EURDFAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WDRMS I
I Heerlen
I Jonge hoekwoning met berging en rondom tuin. II Knusse indeling met o.a. hal, woonk., keuken- I
I hoek, 2 slaapk. en badk. Uitstekend in de wijk I
I gesitueerd. Prijs ’ 117.000,- k.k.

I Heerlen II In jonge woonwijk gel. ruime eengezinswoning ■I met garage en berg. Ind. 0.a.: hal, woonk., open I
I keuk., 3 slaapk., badk. en zolder. Prijs n.o.t.k.

I Hulsberg
I Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. met aange- II bouwde ruimte (geschikt voor diverse doelein- I
I den), berging en tuin. Ind. 0.a.: hal, woonk., open I
I keuk. met aanbouwinstall., 3 slaapk., en zolder. I
I Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00tot 13.00 u.
D4338 I

| 1 045-3181821

Pkkee,Van Huis Uit Aktie.!

Hrri
|Wk A_ cï„. cur.uckl ....

MW &&—*>>>»-■ "*-■■
EYGELbHOVfcN: Vrij-

2F"*lHßfc*'^. staana ouaer woonnuis
K*lg me' 9as-c.v., berging en

IM 13 I tuin-. Indoa-*elder'■ «Hilr* woonkamer, eetkamer,
IjWWt fln |)MJ: S.,.-,,.I ruimte en zolder (vaste

I s J

/ ’ JA. ÉA oor'09S herenhuis met gas-
l£jP--snkk. JH cv- en grote tuin (tOt. 925
EÉ»tft 9 m^). Ind. o.a. provisie-, berg-WkJl! en c.v.-ruimte Royalehal,imdXmmmMmmMmWM woonkamer met erker, ont-iM vangkamer, keuken, bijkeu-Ifij ken 3 slpk.. badkamer, grote

f~ j |T|
4tfh«j

_——% H| '_MWÊÊm~mmm\ Ma2.
L__m Wê'_____\

2.
HEERLEN-ZUID: Vrijstaande villa aan de buitenrand van cen-
trum. Rustig en blijvend goed gelegen Geïsoleerd Rolluiken.
Ind. o.a. souterrain: ook van buitenaf bereikbaar. Dubbele ga-2rage werkruimte, wasruimte, wijnkelder, grote hobbyruimte,
toilet. Begane grond en 1e verdieping: royale hal grote speel-
-se living-eetkamer (totaal 78 nr) met open haard. Luxe uitge-
voerde keuken met app. Werkkamer (tv.-kamer). 4 slaapka-
mers, kastenkamer. Luxe badkamer met o.a. douche, ligbad
met 2 vaste wastafels. Doucheruimte. Groot dakterras, tuin,
terras. Rolluiken. Prijs: ’ 495.000,-k.k.

Cs\| I HOENSBROEK: Vrij-
JXX^-i-^^fc^^ staand woonhuis met gas-

n^^ "jf.! cv., grote garage (2
CmÊ Éi auto's) en rondom tuin._h Uj Rustig en blijvend goedM^~ i^i^^^^B BPlfc?^' gelegen aan debuitenrand

I kend onderhouden. Geiso-
I gTrage^hobb^enB^'::

ruimte. Part.: royale hal, living (ca 50 m 2), keuken metluxe2
keukeninst. met compl. app bijkeuken Ie verd: 4 royale
slpk., badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs: ’ 387.000,-

I k k I.
Mi HOENSBROEK:Vrijstaand2.

woonhuis met gas-c.v., gro-
—\M __*_* ,e garage ,fn tuin. Goed

m^9~Mm— W—S. wnK6f
K' ,9? m

geïsoleerd,
il Bt Wh °u°. Deg' ,nd ° a provisie-

M kelder met extra bergruimte,

I woont (44 m 2) m t^arkeT
\£'—*—-H I vloer, tuinkamer, keuken, 3

HRPf royale slpk., badkamer, zol-

- ■
n*'^Lj

2
JÊÊ T^MtÊ/A,.M m_U_M_\ HOENSBROEK: Halfvrijstaand

I woonhuis met c.v.-gas, garageI en tuin Ind. 0.a.: L-vormigeI woonk met open haard, eetka-Mm—W I mer, keuken. 4 slpk,badkamer,2.BHHHHHI zolder. Prijs ’ 149.000,- k.k.

M HOENSBROEK: Vrijstaand
woonhuis met gas-c.v., garage
en tuin Rustig gelegen aan le
rand van het centrum Rolluiken
Ind o.a. provisiekelder, woonka-
mer, keuken, 3 slpk, badkamer
en zolder (vaste trap). Vraagprijs
j iDöuuu, *.*.

_.
W_Q HULSBERG: Halfvrijstaand

woonhuis met gas-c.v., berging■PVH "^Ttl en lu'n' Ro"u'ken 'nd- oa- pro-
visiekelder, L-vormige woonka-

—-_\ Kr 1 WêA mer werkkamer, keuken, bij-
__*^B I keuken, tuinkamer en wasruim-

I te. 1e verd.: 3 slpk., badkamer.
I 2e verd.: zolderruimte. Vraag-

BbM^l I prijs ('nel' ged. stoffering)
! f 159.000,- k.k.

KERKRADE-CENTRUM: Appartement met c.v.-gas en berging,
gelegen op de 1e verdieping. Ind. o.a. woonkamer, keuken, slpk.
me( ba|kQn en badkamer pr jjs: f 99.500,- k.k.
ÜBACH OVER WORMS: Woonhuis metgas-c.v., berging en tuin.
geïSOleerd; dubbele beglazing. Goed onderhouden. Ind. o.a.
woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs:
<-na rwi llJ\ jy.UUU," K.K.

| VOERENDAAL - WINTHA- I
stekend onderhouden vrij-
staande bungalow met c.v.-
gas, inpandige garage en
tuin. Blijvend vrij uitzicht. Ind.
o.a. Sout.: garage, kelder.
Part.: woonk. met parket-
vloer en open haard, dichte
keuken, moderne keukenin-
stallatie met app., drie slpk.,
badkamer, zolder. Prijs

’ 255.000,-k.k.

mi nnnncDinc i_i u.WIJNANDSRADE: Halfvr,,-
t Ei-rf woonhuis met gas-cv..

rWN'V f -J gaT er' ,u'n,' Rus"9 T bllJ"
£MJ «ö vend g°ed ge egen. Ind. o.a.

ö»" ■-*>
woonkamer (uitgebouwd), keu-

I BEDRIJFSPANDEN I
MET WOONRUIMTE

BOCHOLTZ - CENTRUM: Voormalig horeca-pand, ook ge-
schikt voor andere doeleinden. Bedrijfsoppervlakte ca. 200
m Ruime boyenwoning. Recentelijk geheel gerenoveerd.
Vraagprijs ’ 189.000,-k.k.

BRUNSSUM - Centrum - Julianastraat: TE HUUR: Winkel:
oppervlakte ca. 69 m Huurprijs ’875,- per maand excl.

BRUNSSUM: Hartje centrum. Twee winkel-kantoorunits te
huur of te k Oppervlakte ca. 120 m 2/ 125m. Souterrain:
ca 65 m 2, \w v^ Huurprijs: ’1.900,- / ’2.000,- per
maand exc| BT w Vraagpnjs' voo

r
uni4 f 495.000,-

k k '
HEERLEN - GLASPALEIS: TE HUUR: Winkelruimte ca. 63
m 2. Huurprijs ’ 2.800,- per maand exclusief B.T.W.

HEERLEN - SCHELSBERG: Vrijstaand woonhuis met kan-
toor/winkelruimte. Ook geheel als woonruimte te gebruiken.
Ind. 0.a.: winkel/kantoorruimte, garage, bergruimte. 1e verd.:
woonk, keuken met compl. keukeninstall., grote tuin met hob-
byruimte (ook als bungalow te gebruiken). 2e verd.: 3 slpk.,
badk. met o.a. ligbad en douche. Zolderruimte. Vraagprijs

"EERLEN - SCHELSBERG: TE HUUR: Kantoor/praktijk-pand met gas-c.v. Totale oppervlakte ra 200 m. Ruim vol-
doende parkeermogelijkheden. Huurprijs ’ 1500.-per maand,

KERKRADE - CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR: win-
kei met magazijnruimte, keukennis, toilet en c.v.-gas. Totaal
ca. 105 m Huurprijs ’ 1165,- per maand.

SCHAESBERG-CENTRUM: Voormalig winkelpand met bo-
venwoning, c.v.-gas. garage (ook geschikt als praktijk-kan-
toorpand). Ind. 0.a.: kelders, winkel/magazijnruimte. 1everd.:
wonkamer, keuken, slpk., badkamer. 2e verd.: 2 slpk.,badk.
zolderruimte. Prijs ’ 145.000,-k.k.

I I

I BOUWTERREINEN I
HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 m. Vrij-
staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-/prakti|kruim-
te. Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.
SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-
kend en rustig gelegen Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërendvan
ca 587 m 2tot 972 m Prijzen vanaf ’ 102.725,-v.o.n.

Taxaties, "v-

-makelaardij 0.g.,

hypothee^-adviescentrale.
..„.«»„..„.üj.„M-andafl toten me, „„dag

"m"? tlVi'c M_v„l^n^n
9 00 tot I^oo uursvv "" 3UU

Enverder volgens afspraak. ■■■
Heerlenseweg 22, I I

6371 HS, postbus 31193, I l|| I |^k
6370 AD Landgraaf. I NVM ■ Bk

«p^* * ■■■■^^^^^^^^■■^B
W^mmf^fm^^^ ih-IL-jtJ -1.-I.—-*** !■■IvlKv iTldKdddffulll 0VJ

I t 'j\S^^L\wJifL TtM\mm4^—_UAmtm———\—LM

A-woningen
in Scninveld

In Agter genne Berg Indeling:
(nabij de Merkelbeekerstraat) Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,

badkamer en zolder.
5 premie A-woningen Netto maandlast: ’ 650,- afhankelijk

k^ v.d. hoogte v.d. rijksbijdrage en uw in-
Prijs: ’ 136.990,- v.o.n. komen.

1^ Taxaties, makelaardij o.g., hypotheekcentrale.
W%w^\^g%£% . . ■"" . Maand, t/m vrijd. van 8 30 tot 17 30 uur. Ook

I..I IJL W~mÊ WL.Wr.9r. makVolaarinill nU 's zaterdags geopend van 9.00 tot 15.00 uur En■ "^—m"-~ —~ ■■*—W.WWM—J w» verder volgens afspraak.

■t. P^FJPü^SÏ'B^^S Heerlenseweg 22,
| i I^VPCf4'7i.'7J 6371 HS, postbus 31193

VL^Welters Tuinontwerpen
Voor meer info: tel. 045-728767

Houdt u van de kust? Ot geeft u de voorkeuaan het binnenland, ook omg Hamburg, aai
de heide7 Vraagt u vandaag nog onze vnjblij
vende lijst m. obiekten aan.
Philipp Immobilien. tel 09-49-40/862907
Ook op zaterdag v 14-19 uur!

I REUMA
DESnUEPfjN
REUMABESTRHDING

MÓÉT DOORGAAN
NjikmmjIRtunulondv Suit-nl-un 12». 2582 GW

DcnMjjjc. Bunkriïk.nr.: 70 T{>70.K4H Giro 324

ümburas

Vrijstaand

WS^S-Sé-k-^è_-_^^,met grote i"^
In Agter genne Berg Indeling:

4-iiinriiM (nabij de Merkelbeekerstraat) Woonkamer, keuken (dicht), gar»
[jP n berging. 3 slaapkamers, badkamer ij

6 vrije sector woningen ligbad en tweede toilet. Vaste trap f*
» zolder.

i^k Prijs: ’ 185.700,- v.o.n. tot ’ 191.300,- v.o.n.

ftk m Taxaties, makelaardij 0.g., hypotheekcel*
i^^. _%m lrmmM*g%g% . i ■"" " Maand, t/m vrijd. van 8.30 tot 17.30 uu.

IHÏI rlCKggmakelaardij) bv z^.oom^
|nvm| l^^ffH^^^L^^^l Heerlenseweg 22,
l - _"■■B I < I^VPC7A'7i'7J 6371 HS, postbus 31193■■■■^^Bi^^^^^B^ fcdfcrfli^fc^MßfJß*»* $370 AD Landgraaf.

illlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllll
HEERLEN-NRD. =— * ’ 159.500,-k.k. ==— , jr _ÉÊ jf§ Hoekwoning met cv., EEE■ grondopp. ca. 359 EHLLfI I m 2. Ind.: hal met toi-

-1"!!S let, woonkamer met =mm^!-J| halfopen keuken en E
W~_m parketvloer ca. 43 =z "»—■

"■^^^^^^■i^B m2_ terras + tuin, 1e =
E verd.: 3 slaapkamers + badkamer met ligbad, vaste == wastafel en 2e toilet; 2e verd.: zolder te bereiken via =__ vliezotrap.

= Aanvaarding 1-6-1992.

= _ HEERLEN-NRD.

__
Mer met balkon; 3 slaapkamers + badkamer. Aan- EjEE== vaarding vrijwel direct. =

SITTARD (Beekdal) __
== ’375.000,- k.k.
==== A__■■■ (nieuw)

- — mm m\ Vr'Jstaano' landhuis —JL met inpandige gara- ~s
tmÊmmmym\ ge. Ind. royale hal =JL| met toilet, woonka- ss;

~-z I I mer met open haard === en vloerverwarming E= 50 m 2,keuken 4.16x3.64, bijkeuken, garagemet kei- E== dertje 9.22x3.51, terras + nog aan te leggen tuin.= 1e verd.: 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, dou- =
==che, dubbele vaste wastafel en op overloop apart == toilet + hobbyruimte 25 m 2; 2e verd.: zolderruimte te =
ss: bereiken via vliezotrap. Aanvaarding vrijwel direkt.

I BEDRIJFSOBJECTEN

EEE I I Winkel/kantoor/woon- EEE■HPggA huis (voormalig café). E■^haMMaaSaSH Ind: sout.: kelderruim- E

jruimte ca. 110 m 2; 1e E
E slaapkamers en badkamer. 2e verd.: zolder te berei- Ei
E ken via vaste trap. Aanvaarding direkt.

E NUTH prijs op aanvraag. Ook te huur.
E Uniek gelegen bouwterrein t.o. deMakro, groot 3200 =
E m2,ca. 2400 m 2te bebouwen, reeds verhard en van =EE

EEE afrastering voorzien. Aanvaarding direct.

É= " Makelaar o.g. " Taxaties
EEE " Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

|makelaardü^ _|

EEE __
Hoolstraat 42, Voerendaal■DB msmsmsm |

= NVM Met een NVM-makelaar =E
EEEE tMAK^AARj koop jezonder zorgen. EEE

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

WINKELPAND

Imet magazijn en 2 aparte

Koopprijs fl! 395.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg.

Voor nadere bijzonderheden en/of
| bezichtigingen gelieve ukontakt op te

nemen metons kantoor.

Jtijrmi J-w-offermans
itlv##i makelaardijo.g.N3

|l^^^^^^^^i| jWOftermans makelaardij og Dv||h^^l^P^ij|| Telefoon:043-217500 of04405-3333
Kantooradres Vissersmaas Ic, 6211 EV Maastricht
Korrespondenlieadres postbus 22. 6336 ZG Hulsberg

J \

[jlkï BJ II

KANTOORRUIMTE!
Heerlen Emmastraat 4Jj,
te huur ca. 300 m 2kantoC'
ruimte op 2e etage en te
huur ca. 250 m 2kantoor- $r
ruimte op 4e etage. Vraag" v oe
huurprijs fl. 100,- per m2P* K

Heerlen Muzenlaan **<(nabij schouwburg) 0|

ca. 135 m 2kantoor/opsiaö'
ruimte met eigen parkeer;
voorziening. Vraaghuurprljj? ü'
fl. 120,- per m 2per jaar B*p
Heerlen Passage %
te huur 135 m 2kantoor- %
ruimte op 1e verdieping e(1 J*k
ca. 70 m 2kantoorruimte oP
2e verdieping. Vraaghuuf'
prijs fl. 2.000,- per maand V
Heerlen Nobelstraat . K
ca. 200 m 2kantoorruimte* jjs
begane grond. Vraaghui/'
prijs fl. 36.000,- per jaar %
excl. BTW. Eigen parket'

Heerlen Schinkelstraat juiII te koop m°dern kantoor-
pand, totale b.v.o. 636 m 2 $t

Voor nadere bijzonderheden en'ot Ij,
|| bezichtigingen gelieve u kontakt op" i m

nemen met onskantoor. kt

ig^ta j.w.offermajj fIlv#Pi makelaardij o.g|'
■iil^^^^^^mJdl J W Offermans makelaardij og bv «Jlllh^^^ffl Telefoon:o43-2175000f04405- ;̂ \

Kantooradres Vissersmaas Ie. 6211 EV Ma*J,
Korrespondentieadres postbus 22 6336ZG^> J

— -< K
n. O:

TE KOOP !
Maastricht: Halfvrijstaand woonhuis met aanbouw"'rage en tuin.
Gelegen: Volantruwe nr. S
Indeling: Beg.grond: entree/hal, toilet, woonka^,

keuken, aanbouw met au
nium pui en dubbl. begl.

le verd.: overloop, 4 slaapkamers,bad* 1

mer met ligbad, toilet en v.w-
-2e verd.: via vlizotrap naar zolder, c.v.'

ruimte.
Vraagprijs: ’ 198.000,-k.k.

Spaubeek: vrijstaand woonhuis met garage, stall*"
binnenplaats en tuin.
Indeling: Beg.grond: entree/hal,grote woonkamer..

keuken, bijkeuken, kelder. t°'
let, badkamer met ligbad en
v.w., slaapkamer met schuifp"
naar binnenplaats (10x10).

le verd.: 3 slaapkamers, badkamer me' J
doucheen v.w., toilet, kitchcn
te.

2e verd.: 3 slaapkamers.
Vraagprijs ’ 310.000,-k.k.

In Limbricht kunnen wij u geheel vrijblijvend aanD \
den:
Halfvrijstaand woonhuis met garage.
Gelegen: Salviusstraat
Indeling: entree/hal, toilet, provisiekast. *°^kamer met open haard, semi op«n

keuken, kunststofaanbouw.
le verd.: overloop. 3 slaapkamers, badkam6

met ligbad-toilet en v.w.
2e verd.: vaste trap naar hobbykamer,zoloe

berging, c.v.-ruimte.
Vraagprijs: ’ 193.000,- k.k.
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p «aak verkopen wij huizen die de krant net
y niet halen. Zoekt u een huis, laat u
£ vrijblijvend inschrijven.
3 Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3.
ECHT/SLEK

a» 36 (NIEUWBOUW). Ruim landhuis met mooi
jj, ""zicht op achterzijde, woonk. 43 m 2,kantoor 10 m 2, 4

ni „ S' °P 1150 m 2 grond, ruime paardenstal 150 m 2. Vr.Pr / 369.000,- k.k.

. SCHEULDER
20. Schitterend gel. landhuis op 570 m 2yrond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote sik.,

*°°nkamer 50 m 2, bwj. 1988, met inpandige garage. Vr.
in* Pr f 459.000,- k.k.
i

* h SCHINOPGEUL
20. Mooi, rustig gelegen halfvrijst. woonhuis, 3

*■■ garage en mooie tuin. Vr.pr. ’ 167.500,-k.k.

H . ROERMOND
einsbergerweg 150. Uitstekend onderh. tussengel. He-M «nhuis, erker, grote tuin op zuid., geheel onderkeld., 3A sik., grote zolder. Vr.pr. ’ 160.000,-k.k.

1K SWEYKHUIZENl^rkstraat 7. Ruim halfvrijst. woonhuis, pracht. tuin.,ga-P Vr.pr. ’ 204.000,- k.k.

J H BRUNSSUM9 k?Se'aar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpks., luxeJ^k., woonk. 50 m 2, opp. 379 m 2, bj. '89. Prijs op aan-
Event- inruil van patiobung. mogelijk.

'| T KLIMMEN
ler Maar 7. Panoramisch schitterend gel. vrijstaand ruim

h^huis, 4 ruime sik., totaal onderkelderd, alwaar moge-M. voor kantoor/appartement. Dubb. garage. Prijs op
f

u LANDGRAAF
.^pertsweg 30. Ruim vrijst. landhuis 550 m 3, op 2390

9' vL r̂onc) met carP°°rt' stenen paardestal (2 boxen +
4 >Vrk) en stenen hooischuur 40 m 2, 2 paardemin. van"ünssummerheide. Vr.pr. ’ 289.00Ö,- k.k.. VIJLEN

T*o de Wolf 4. Vrijstaand woonh. met garage op 210 m 2„or>d, nieuwe luxe aanb.keuken, 3/4 sik., bwj. 1989. Vr.g- * f 289.000,- k.k.

':L WAHLWILLER
il Ik Baan 12- Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuk./bij-v "«Uk., opp. 535 m 2Vr.pr. ’ 207.000,- k.k.

4 HEERLENs[^t>achtsstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5JV- grote woonk. m. parket. Prijs op aanvraag.(ilJj'tenberglaan 69. Uitstekend onderhouden karakteris-/tlte vr'^st' herenhuis op 625 m 2,4 sik., ruime garage, nieu-f ,\keuken, zonnige tuin gelegenaan rand Aambos. Vr.pr.- (,459000,- k.k.
u 6 Lirp 16. Vrijstaand landhuis, 4 sik., inpand. garage.

’ 335.000,- k.k.
11. Tussengeb. geschak. woonhuis in jonge

gj j Urt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwkeuken,l^k., garage, tuin op zuid. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k.lüVs de Beerenbroucklaan 36. Zeer ruim halfvrijstaand
uitermate geschikt voor kantoor/wonen. Prijsp aanvraag.

v HOENSBROEK
H** Hövell t. Westerflier Hof 26. Uitst. gel. vrijst., zeeru^ landhuis met garage. Vr.pr. ’ 379.000,- k.k.,°uvenderstr. 184. Beleggingspand 3 appartementen,
sJüropbr. ’ 24.000,-. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k.
n^ozefstraat 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand
,r°nhuis met 5 sik. U kunt er zo intrekken! Vr.pr.(239.000,- k.k.r 9'enbergstraat 69. Halfvrijst. woonh. op 341 m 2grond,
i lrtle woonk., 1 sik. 28 m 2, mogelijkh. 2 van te maken,
"'n op zuid., kunststof ramen. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.

' b NUTH
rfl Oolenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw, riant vrijst. landhuis
I \£ Ï200 m 2 grond, nabij centrum, bwj. 1990, 4 ruime sik.
i rPr. ’ 429.000,-k.k.
i,: f VOERENDAAL
jk^'enweg 83. Halfvrijstaand woonhuis, 4 sik., mooie
"/ 50n' garage, achter het huis ligt een bedrijfsruimte van ca.rr> a. geheel onderkelderd. Vr.pr. ’ 239.000,- k.k.

It . WIJNANDSRADE
r^'bgsgraven 38. Mooi halfvrijstaand landhuis op 760
\ pond, woon-/eetkamer 40 m 2, kantoor 11 m 2, gesl.

i ker> 11 m 2, bijkeuken 8,5 m 2, 4 ruime sik., zolder 30

' p,''nPandige garage, balkon/terras 33 m 2, leuke tuin. Vr.
f 398.000,- k.k.

Ak KERKRADE
l^6rstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000,-

-wselerhofstraat 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis,
r a^°nk. 90 m 2, 3 ruime sik., geheel onderkelderd. Prijs op

li0i °olstraat 31. Halfvrijst. geschakeld woonhuis met pa-
j£jj} en garage, 3 sik., zolder via vaste trap. Vr.pr.
"^■ooo,- k.k.

W TE HUUR
400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met

H"/1200m2bedrijfsloods.
Winkelpand 450 m 2Inl. op aanvraag.

TE KOOP GEVRAAGD
V- ' Zoeken huizen van ’ 100- 500.000,-.

' lic' tlebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven
Wnaar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin-
venHHeeft u iets te koop of ,e nuur' belt u ons vriibli
Vr l: ! w'i doen meer dan alleen uw huis verkopen."a 9 om inlichtingen.

GELEEN
jS nClarissen mr. E.M. Huyben en mr. A.H.G. Wagemans te% n zullen op dinsdag 7 april 1992 om 15.00 uur in hotel-fej ?s,aurant Skal' Mauritslaan 104 te Geleen, ex artikel

' <>DhiUd' BW" Juncto arlikel 3268 cv' NBW in één zittin9\\; den afslag in het openbaar verkopen: het apparte-
!|6chtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning

jb o 'ste, 2de en 3de verdieping met berging in de kelder en
%l Iste verdieping, te Geleen, Bloemenmarkt 19, kadas-
\e9erTleente Geleen, sectie G nummer 3049-A-4 en op

iw "schappelijk gebruikvan de gelijkvloers gelegen portiek
« trappenhuis naar de kelder en de Iste verdieping.
r\ t|V»

'Is J*arclin9: Kan worden verschaft na betaling van de koop-
tv elke dient plaats te vinden op uiterlijk 19 mei 1992.
'*3r *e veiling zijn van toepassing deAlgemene Veilingvoor-
'N0.6n Onroerend Goed 1987, vastgesteld door de Koninklij-'rijJariele Broederschap, voorzover daarvan in de veilingak-
l ls afgeweken.

6 informatie verkrijgbaar bij het notariskantoor.

Notarissen Huyben & Wagemans
Kummenaedestraat 43 te Geleen
046-747175 1

I HEERLEN-CENTRUM ’ 195.000,-k.k.
I Fraai appartement met groot zonneterras op het zuiden.i Woonkamer (± 55 m 2), keuken, luxe badkamer,
I slaapkamer (18 m 2) en 2 bergingen. MET GARAGE.
I ZUID-LIMBURG vanaf ’ 250.000,-k.k.
I Interessante aanbiedingenwaarmee in overleg metI opdrachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uwI wensen te kennen; misschien kunnen wij u van dienstzijn.I MERKELBEEK ’ 280.000,-k.k.

Boederij-achtige woning met landelijke ligging. Zeer goed
onderhouden. Perceeloppervlakte 530 m 2.
VOERENDAAL ’ 335.000,- k.k.
Vrijstaand woonhuis min bungalow-style.
Perceeloppervlakte 616 m 2, met garage (+ 4 x ± 11).
Entree, woonkamer (± 60 m 2) met serre, luxekeuken,
studeerkamer (± 4 x ±6), diverse kelders, 4
slaapkamers en badkamer.
VOERENDAAL ’ 400.000,- k.k.
Modern herenhuis met cv., garage en tuin. Oppervlakte:
505 m2. Z-vormige woonkamer (55 m 2),
Poggenpohlkeuken, bijkeuken, diversekelders, 4 grote
slaapkamers, luxe badkamer, zolder met kamer.

Troost Onroerend Goed, Heerlen
Telefoon 045-717976

Wij zoeken voor serieuze kandidaten
BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN

prijsklassen van ’ 250.000,- en (véél) hoger in
GEHEEL ZUID-LIMBURG.

Maak met ons kantoor eens een afspraak om
KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND

én vertrouwelijk de verkoopmogelijkheden
van uw pand te bespreken. D«? 7

t TROOST
ONROEREND GOEDtil^F HEERLEN. TEL. 045-717976

■ .-

Exclusief wonen in
residentie Abtshof te Maastricht
Overtuig uzelf en bezoek volgende week ons "Open Huis".

in Maastricht toonaange- jË^*B^ ot builen dit tijdstip op

omdat aan architectuur, m pf PÉr* Adres: Patersbaan 30b
luxe en comfort hoge Kf rM m 3jyj 523 3fe i4--"Z^^W| *fï te Maastricht (bereikbaar
eisen werden gesteld. IJ ;»» [ jjJiLTfT[IPË3**^«^ 3ÏÊK3ï Vanat'de Calvariestraat of

Br°hSndïrich diverse ILS?SfeSJ^WjL Inruil van uw
liften in het gebouw. De || |yS ÉÉ^S«^I e,SC" wonin8 'LS
centrale hal, van 100 m;, " bespreekbaar.
is voorzien van een mar- Indeling: vloeroppervlaktes tot ca.
meren vloer en glazen Er is een keuze uit 4 ver- 125 nv, en zijn voorzien Prijzen van
voor- en achterpuien, schillende indelingen met van terras/loggia. ’ 269.000,--V.O.n.
waardoor een doorkijk '2of 3 slaapkamers. Dé Eigen afgesloten parkeer- tot f 354 000 -vonontstaat naar de winter- appartementen hebben plaats. i««o«^tuin. 10üö9026

ml \rIW mIK MM Teieroon 043-252933
t# I Lil *M I «j^M Maandag t/m vrijdag geopend—— —— ——**.— — van 9.00 tot 21.00 uur.== = Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. _~\.= = = MAKELAARDIJ B.V. Ook KANTOREN TE CA I! aOUOn 1-=-.=r.~-r Heerlen en Aken m»^ UfJCVCII £

I TE KOOP/TE HUUR
GEVRAAGD
(met spoed)

* Winkelruimten in Zuid-Limburg
van 50 tot 1500 m 2

* Winkels op Al -lokaties vanaf 60 m 2
in Sittard, Geleen, Heerlen,
Maastricht en Roermond

* Bedrijfsruimten/kantoren
vanaf 100 m 2.

V&HVASTGOED
Hulteweg 28, Oirsbeek, tel: 04492-1 620
i '' .—

// ALARM rm__(, 06-11£
ALSELKE SECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.

Wn 1

#■>
Voor zon bui wil

niemand
schuilen!

Bezorg het
Limburgs
Dagblad

en je komt ook in
aanmerking voor
dievele extra's.

Meerweten?
Bel 045*739881
en vraag naar
H. van de Ven.

Limburgs
Dagblad

l___MT"""■■"■* """"""""" *.*-*.*-*.*-*-*,*# a ■■!■■»» ■■«■»»»« »»« " « »■«"»»»■ ""» » " " """"""""""""""""ijt< ttj . t .j^t^^^t " " """ " """"""""""""""""""""""" " *"""■""«"""■ «jjltmWmWwT* "«■■■iIIAAÉiAAÉ^AIÉÉ ÉÉBBBÉ|BIMBBUHÉMBiiaM**A*******AAA*ÉIAÉMrAmw\w\w\\ *i—WA I ""

lf» "■■ BSiß^i^iiDia^b—^ —^^^mMi^i^i^fl —W m__\
BBr * BB: ____m_\ BYißfl■ ■" *Bh i^ *r E» BjBIBI
jIK* *flfl BB^^^BB^ B&vfli

B**Lbß *** \\w\ww M^ '^^ 6
bbV*!bl bbbhbhl "^^^^^^^^^^^^
K';fl < Sensaf/'onee/ voordelige hoekkeuken,
*";■ | ?^^s;^i^^ ca 760 x 275 cm, slijtvaste kunststof op-
frl-B P \ ;| js^-^jgjpE^ pervlakken, graphit/metallic, kompleet uit-'r.':'M ïï\ *** JPIIA *" IJlëËêlÉ)s=~~^ gevoerd met eersteklas ALNO-elektrische
'fyï i^H^»^ :̂:::::::rn— » ¥ £gf" " '1^ -" apparaten: mcl. ALNO koelkast, ALNO kook-MyM J^S '-___:-_ ,^__lB

_
illll_^ ' * '^3£=dH " _.. plaat. ALNO elektrische oven. ALNOafzuig-WM mm^mmmmSESSSS^m^mfl m* :̂ 'To^V- "S^"ll^3 kap en BLANCO inbouw-spoelbak, hogeW.'M ü «^S\fc< hangende kasten bieden veel extra berg-

PflvJ pTT ruimte en kosten U geen cent meer!WïM HHM«if*fi>^K> /tiJ^'lHKlLi. J[ '"de Pn/$ /nbe9rePen: ALNO-inbouwoven

!:":« fl^kfl BiißbV-iMbI m"' W^iIIBAA r^g^^J!

|j:j:fl \ r-sMid '■ ■""'' '■":":■ » w**sr,B-*i- x_ ■^-«""gir-SiM **"B■"xH Geheel In stijl: eiken hoekkeuken, met m jgpjjf \ TTf'Tfc— '—'
lv*H c/e hand ingewassen, met massiefraam- I - - i^^i^S^ïS^BMßi^i^fc»IviH werk en gefineerde vullingen, kunststof I B MÉ^tUi ff?
■":-:HKompleet uitgevoerd met Neff-koelkast, I Baas * ~V|^bm Bk -^—»"~

|:::9elektrische oven, Neff-afwasmachine en I B J f MfeHk^B*|'■'"'S Dl *»■✓%,-. i_i. c„„ k::
_ lili M Inkl. Neff-elektrische merkapparatuur.mM\-\_MBLANCO mbouw-spoelbak. Een bijzon- I mmWm—W%m\\ m\m\W-\^_\ dere blikvanger en natuurlijk in de prijs I i^Tfc' -\ WmWm^mWmmCv9inbegrepen: de glazen opzetkast. s§M"r _T~Ï _WWmm—m7^BÊtï'-'-Mv Wl m—m m WmmwAmT* Bfl fC :-fll Kroonlijst 198,- ■ ■/ M M^mmW■'"'9 ■ «W WW WW m—^^^mTmm m'y-'-m f a il «H __^r W___W H^^^

WyM Bii ons worden de klanten J^- ... nia2en D ovenstuk==-y "^--^{v 9 uitstekend geadviseerd. Want het flxk». kroonlijst en ink) _______JIv^B allerbelangrijkste bij de aanschaf \___m^^^^m9lmm*m^m^m*^^^^^^^m*^^^ P^ I■":« keuken M _
aa
__

a
__

a^a^a-a______^_______a
____

a
____

a
__

a
__

a
__ _

|| perfet<,e Serv,ce perleXte Keu.ent ~ j"toonaangeVen( J QQ >

jivßI"* Een optimale planning betekent Indien U dit wenst, adviseren onze 11Levering en montage geschieden I Ook lange tijd na de aankoop blij-
Rv9 voor U- meer woonkwaliteit. Door keukenspecialisten U zonder enige bij ons vakkundig en precies op ven wij Uw partner. Onze klanten-
ly'XW I I onze jarenlange ervaring kunnen h verplichting aan huis of op de B tijd. Onze inbouwexperts bouwen h service staat voor U klaar - vrien- I
Cvfll Bi wij de Uw toekomstige keuken- bouwplaats. Ze bepalen dan de I I volgens plan, uitermate deskundig, | de/iyk - behulpzaam en betrouw-

W'''_\ werkzaamheden aanmerkelijk ver- exacte maten, hetgeenbepalend is korrekt en schoon. Onze vakmen- baar. Want er is ons alles aan
l':'9 l ■■ lichten, zoals bijvoorbeeld: kortere voor een perfekte planning. _ senkunnen tevens Uw elektrische-, gelegen, U tevreden te stellen ■ ook
K-18. | afstanden kreëren en ook de klein- wateraansluitingen maken. |na de koop van een keuken.
K-;B sfe ruimte optimaal benutten. Bij ons blijft geen enkele wens on- I
K::B vervuld.

varenhuis in het gebiedAken iburff I
|:*:1 Openingstijden: ma-wo 10.00-18.30, do 10.00-20.30, vr 10.00-18.30, t -- -■->— i | i

!"'"■ 9.00-14.00, la za 9.00-18.00, la za in april tot september 9.00-16.00 "« U/«v(Q\@# _T rf Ö/Wmm Würselen-Broichweiden, am Autobahnkreuz Aachen, \ W^^~S OXCty#tiW>
pl 7e/. 09.49.24.05.60 20 \ MLJjJdUJJ l MV/JILiiJJ
c*:*9 i ii i in '"min "iïiibJ ————___ — l
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Limburas

J
iefhebbers van een mooi gc-

§/t \vil ■flimaaid gazon zijn-verrast als ze
\ \ïïL met een * l°n^a dan c s'd& gaan. Met

\aH I^3. of /.inicier automatische versnelling.

Op loodvrije benzine ot elektrisch.

fc. \ flfll flfl 'en moo'cr maairesultaat heeft u

IflV. >"**
zelden gezien. Maai dit sci-

■ a m9wW eigenlijk teammer oat gras lant, Mam groeit. Maak blj

niet sneller groeit, <»>kennism*Honda„>
informeer mar zn prestaties.

f~P □ DIVISIE TUIN & PARK

VROENHOF 86 - VALKENBURG a/d GEUL - g 04406-40253

m—_______——_______——___——___^m—^—mm——m—mam^m—^—wmm———— m^m—mm—^——————

__wtÊ_^_M - " " *- —c«BrWtÊm iH^i * *****' " <ÉÊfëm*mm*. L

> Hl

VOORDEUR-LUIFELS |
KEUZE UIT 12 MODELLEN
vanaf ’ 245,- Op aanvraag gratis documentatie

GEURTEN HOMMERTERWEG 27
HOENSBROEK 045-212531

's maandags gesloten Mm

Br Wie een huis gaat kopen, ziet soms spoken.
mr m é «I Want alleen al het rondkrijgen van een goede hypo-

BB \W. m ’ «$&. theek is een kwestie op zich. Wie is deskundig'
fl' fW %^ ,WI 1 fl Wie kun je vertrouwen? Wie is echt objectief efl

W fl j// I § I fl zoekt de aantrekkelijkste hypotheek met u uit?
flf fl Het antwoord is simpel: De Hypotheker
w mWr^'^tl Hij doet zaken metvrijwel alle banken en hypotheek-

|BBfIfIBfIMBWBBB*BBBJBHjBBBJ
Jm&F jL_^_^_\ L3L Gratis rekent hl|

«pr 1 I"! J L g t^-J »J|| > ] vTjfl v voor welke hy-
È Hflßßflflflpßflflßflßflflßfll het

Jf Jf i 1 bij u past en bij wie u het voordeligst uit bent

J; Jf f Vervolgens regelt hij kosteloos de hele zaak van

’ jf A tot Z. Dat bespaart u dus een hoop tijd, zorgen
É .^ en geld. En maakt bovendien

j|| weer eens duidelijk dat spoken W I

IfJr liiiu J VOOR EEN HYPOTHEEK GA
H—ü iLji |E NAAR DE HYPOTHEKER. De Hypotheken

De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454.
De Hypotheker Maastricht, Markt 28, H.G. van den Boom. 043 - 255252. j

VERHUUR Appartementen
:f^Tje| | 3-----4r^q in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de bes*

■■■■BI JÉf \/lA QN^ voorwaarden voor u verhuren of verkopen.
_l JiJf" Bi' verhuur keuze uit verhuur voor korte of langere term!

BflBJBflJ BiEP' al dan niet gemeubileerd.

Ifßljll^fillTlTilW =LZ Woonhuizen
BBrBVriS MOGELUJI^I in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens dcX

BfILCjZ^O Tf -L. ' — ons worden verhuurd op de beste voorwaarden

wÊÊÊÊIKfi HiDüt,- i 1Ei.ïirn:a TsE fant *srofc« og
!Rl?ws3?tTl Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht

\SJ^ | Tel. 043-254771 Fax. 043-254675

Beter wonen begint met Stienstra. "7 "~L KLIMMEN H
Stienstra heeft een zeer uitgebreid i „_. „v , k. " ■ Centrum Rustig gei. karakte-. . "" Pi " MXC HELEN „„mentaal vakwerkhuis mei M nstieke hoekwontng. L-vorm.huiZenaanbod in elke pn ISKIaSSe in perfeet onderhouder,> m°n""*% nv Eetkeuken met ■ wt)()nk. ca. 38 m!. Ruime eet-
u ir* 'j t " u ¥ j u- ke der en grote gar. Woonk. ca. £♦ j k 2 Badk. ■ keuken. Ruime waskelder. 4heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- compnuxe eiken instau. Bergmg^ s.aaP —ding is slechts een beperkt aantal zomer. oPP. ca. 235 m. Bwjr. e -
genoemd. Vindt u het huis van uw I

huizenmagazine aan of maak uw -//P5 iflMMr I *^r ca!
wensen aan ons kenbaar. W/rj opCn haard tot. ca. 53 nv.

met 2 grote gar. Prov. kelder. houden halfvrijst. woonhuis! pJJ W^t^3mWM''M w\ begl. Deg. afwerking. Opp. ca.

trap naar /.older/4e slaapk. open keuken. Bijkeuken, le I flS^^^^^^^ LANDGRAAF H
Berging. Aanbouw 1984. Opp. verd.: 3 slaapk.. i slaapk. ca. I m»»»*-^ 5926 flj Nieuwenhagen. Uitst. gel.
659 nv. Geschikt voor woon- 20 nv. Badk. met ligb. en dou- I pr;is f 234.500,-- k.k. H appartement. Living ca. 28 m .huis met kantoor-/praktijk- che. 2e verd.: 4e slaapk. I J '_ ~ Keuken met luxe install. 2
ruimte. Goed onderhouden. Hohbsk. 1 fl slaapk. Luxe badk. en douche.
Prijs ’ 295.000.-k.k. 6112 Prijs ’ 272.500,- k.k. 6161 L^^^^^— jjfl^fll^ll^^^^^^"^ Gebruik van tuin mogelijk.

mmm^^^^^^ Overdraagbare subsidie.
BRUNSSUM H HEERLEN H Prijs ’ 128.000.-k.k. 6098
Centrum Treebeek. Goed Centrum. Luxe stadsapparte- uucdicm u irrowoAnr u
onderhouden appartement op ment met eigen parkeerpl. en "kt^LE-N . . . " n LANDGRAAF H
heg. gr. met terras en berging berging. Lift Royale entree. Noord. Woonhuis met tuin Chevremont. Halfvrijst woon- Schaesb Schaterend gel.
Woonk. en open keuken ca. Woonk. Open keuken me. luxe Berging. Woonk. Keuken. 2 huis met tuin ca. 20 m. diep. bungalow met inpand.
33 nv. Badk.'me. douche. 2 comb. Groot, zonnig gel. bal- s aapk. Mogehjkh. voor 3e Kelder. Woonk. met play. vl. J * l "
slaapk. Deels roll. Goede isol. kon. I slaapk. Badk met ligb. slaapk. Badk. met ligb. Zolder. Keuken met app. Bijkeuken pYovisie-en wasruimte. Royale
Prijs f 1 19.000.- k.k. 5100 Geh. gestoffeerd. Beiging. s slaapk. badk. met |jvj 45 , parketv|— Prijs f169.000,-k.k. 6082 m ligb. Geh. m« dubb begl. en Eenv

6
oudige dichte ke

F
uke„. 4

EYGELSHOVEN H ' 'éL_^ MUfISSOMkk 6PI slaapk. 2 badk. Study.
Centraal gel. halfvrijst. woon- HEERLEN H *^*W< J '" Prijs ’ 339.000,-k.k. 6168
huis met royale tuin. Mogelijkh. Weiten. Rustig en centraal gel. !^x» KPBKDinir Hvoor gar. Berging. Living ca. drive-in woning met gar. Tuin c ii iii r- , i i LAND(;RAAF H
32 m. Keuken met kunstst. ca. 15 m. diep. Woonk. ca. 33 „. |Htata§ M ■Vkh»l/e,he,de. ( entiaa gel. jjbach over Worms. Royaal
install. 3 slaapk. Luxe badk. m . Ruime eetkeuken met woonhuis me tuin ca. sOm na|fvrjjst. woonhuis met grote" Hobbyzolder. Uitst. onderhou- comb. 4 slaapk. Badk. met ,'fP u

, Woonk. met (urn Gar B j üving en
den. Goede isol. Grotendeels ligb. en 2e toilet. Dakbedek- t "iT I-a «| Pa,,kelv,'' keuken met install. tot. ca. 45
roll. king in 1988 vervangen. Luxe badk

P m. 4 slaapk. Luxe badk. met

Uitst. gel. vrijst. woonhuis met nèm_^ '*'*■■ I F'^Hfete nfli.
royale tuin. Gar. Living ca. 32 WÊÊmmm-^X *W HEERLEN H gr~- 'UÈU OIRSBEEK Hm;. Dichte keuken met compl. f-.w Weiten Goed gel patiobunga- Halfvrijst. woonhuis met gar.
install. 3 slaapk. Badk. met WSBi,. ff 1 'ftt low met zonnige patio. Aan- fl M Prov. kelder. Doorzonwoonk.
ligb douche en bidet. Ged.

mmmm
__ f «g gelegde tuin. Gar. Berging. Le.keuken met aanrechtcomb..

*^,m ~ ~., MWm"pÊÊ^ym-<: woonk. ca. 40 m met open fl, JÊ Bijkeuken. 4 slaapk. Badk.
Prijs ’ 195.000,- k.k. 6114 haard en schuifpui. Splitlevel Pflflf Prijf/°U9(XX) k k 6171

Heerlerbaan. Appartement op IPf* doucheen dubb. v.w. Ged. dubb! BflflflflJ^ SCHINVELD H
2e verd. Berging en overdekte Prijs / 139.500,-k.k. 6126 begl. Dak in 1991 vernieuwd. Prijs / 239.000.-k.k. 5832 Landelijk gel. woonhuis. Grote
parkeerpl. op part. Woonk. ca. Prijs ’ 247.000.-k.k. 6191 ——■ gar. met werkpl. Kelder.
27 nv. Aparte keuken. 2 slaapk. HEERLEN H —■ I AMnrRAAF H Royale woonk. met open haard
Badk. met douchecabine. Goed onderhouden sout. woning ~AINUUKAAr M en parkeivl. Gesl. eetk. met
Prijs/ 115.000,- k.k. 5894 met tuin. Grote inpand. gar. Schaesberg. Mijnwerkers- aanrechtcomb. Bijkeuken en— met bergruimte ca 35 nv. HEERLEN H woning met kelder. Eigen par- serre. 3 slaapk. Badk. met zitb.
HEERLEN H Ruime hal. Ie verd.: Woonk. Palemig. Halfvrijst. woonhuis keerpl Buitenberging. Woonk. Grote zolder met 4e slaapk. en
Centrum. Comfortabel apparte- met open keuken ca. 40 nv met met tuin. Dubb. gar. Woonk. üesi. keuken. slaapk. hnig djv bergingen. Goed onder-
ment met prachtig uitzicht. plav. vl. 2e verd.: 3 slaapk. ca. 40 nv. Aparte luxe eetkeu- achterstallig onderhoud. houden. Opp. ca. 2.000 nv'.
Lift. Woonk. ca. 31 m met Badk. met ligb., douche en 2e ken. Bijkeuken. 3 slaapk. Bwjr. 1939.
balkon. Gesl. keuken. Boven- toilet. Badk. met ligb. Zoldermet 4e Jb& ±
verd.: 3 slaapk. Badk. met 2e Prijs ’ 142.500,-k.k. 5939 slaapk. Roll. aanwezig. -tolHll* ~„

Prijs/14rf^).-ek.kro ' 6018 Priff’ l69e(xJe-Wkrk'' 6093 Prijs ’ 97.000,-k.k. 6145 Prijs f 102 (H)(X.. k k 615, Priis ’ 269.000.-k.k. 5825

%1 fMVI DA H: kantoor Heerlen, Gaarne vrijblijvend informatie over woning
j i lnji ntt Sis?5* ;r AKruisstraat 56, I Naam: »„.», ..—_ ~.~ Si=== = = 6411 BW Heerlen. .Straat- "i== = MAKELAARDIJ B.V. ~ t .. ~ . , | „ ""*♦""-'"""" ' -m|——— —— Kantoor Maastricht, ■ Postcode/plaats; ,♦ „.« g.

Tel: 043-252933* I Telefoon: .„ „ _ S*Wycker Brugstraat 50, _j
6221 ED Maastricht. I ) stuur mijKratis het njeuwe huizenmagazine nr. 196

Maandag t7m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, I In ongelrankeerde enveloppe zenden aan:
Zaterdag van 9.00-18.00 uur. Tel.: 0949-241-407540* I Stienstra Makelaardij BV,
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. Jesuitenstraße 2. ' Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen.
Zaterdag van 9.00-14.00 uur.' 5100 Aken J

OPEN HUIS Europaplein 8: Aan -'^ gesitueerd I
Heden zat. 28-3-92, van 15.00-16.00 'uim r^ottflÖvL 6"Tuur, de Geijselaar 65. *h #*^ * ' o"Een uitstekend en rustig gesitueerd V^nnn Tif' badkamer' cv Pnjs
halfvrijst. sfeervol woonhuis (bwjr. 72) ' 14öuuu-" KK-

met garage, berging, (douche/toilet) en m____w~-rTTW~^'TrTm\mmmmm Ituin (privacy). Ind.: b.g.: hal, toilet, J w
sfeervolle living (50 m 2), geïnst. keuken, ■■■i^iii^fc- j^^ujJiifcJJkJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«l

serre. Verd. 4 slaapk., badkamer, rollui- ln centrum van Gulpen een tussengele-
ken, c.v. Prijs ’ 187.500,-k.k. gen woonhuis met behoorlijke tuin (ach-
Dit pand moet u beslist van binnen terom bereikbaar). Ind.: b.g. woonka-

| gezien hebben !!! Mer, keuken, bijkeuken, douche, toilet.... ... Verd.: 2 slpk. Vaste trap naar zolder.I Nabij Markt een halfvrijst. woonhuis pn js fBg 000 -k kI met berging en binnenplaats. Ind.
I b.g.: gang, woonkamer met open m_m—Fm ■m i 111 mu—^^m—Ê II geïnst. keuken, toilet, badkamer, kei- m u F-T-VI H I tWI :nl| der. Verd.: 3 slaapk., vaste trap zol- " "| der, c.v. Prijs ’ 102.000- k.k Goed gelegen bungalow met garage en

rondom tuin. Ind. b.g. hal, toilet, ruimeI jni-i -] 1 T-l -1 Tl ~~mWaW\ woonkrnr " gei'nstall. keuken, 2 slpk.,
B i L*J H k r-J -J ïv*J H tm waarvan 1 met bad, zolder met mog.

~ div. kamers, volledig onderkelderd, c.v.Mooie sph -leverwoning, sfeervol mge- Prijs f 189 000,- kk. Elk aannemelijkdeeld met gesloten carport en tutn^ bod wordt in overweging genomen.I Ind.: b.g. ruime hal, toilet, eetkamer met 3 3

I open keuken, woonkamer, 2 keldersI annex hobbyruimten, bijkeuken. Verd.:| 3 slaapk., badkamer, cv. Prijs ■TTTtTI I \ T-3-TTTITmWmWMI ’ 165.000,- k.k. e^e»-! ■I'JkKi-l'JtiM
I Trichterweg 75. Goe^qesitueerd half-j | ;] vrijst. woonhuis T'^O^ garage annexI hobbyruimte tuin. Ind.:I Nautiluserf 29: Keurig h^i*'- woonhuis b.g. hal, '^dlJJ.euken, woonkamer,
I (bwj.'B4) metberr-_^A\ kantoor en serre, 3 slpk, badkamer,
I tuin. Ind.: woonkamer vaste naar zolder, c.v. Prijs
I metopen%|YXV»Terd.: 3 slpk., badka- ’ 175.000,- k.k.■ Mer, c.v. I^T) 118.000,-k.k.

I Uitstekend gesit. tussengelegen woon- ——w—mm^T^' ., '.■B huis (bwjr. 78) met garage en tuin. Ind.: e>i . _ „ rV\'r^ e:B
| b.g.: hal, toilet, woonkamer met open | { &■ ■ i üSi-'' SI geïnstall. keuken, bijkeuken. Verd.: bad- njj?^ ,t"J"-I kamer, 3 slpks., vaste trap zolder al- " "T^ I los ■I waar 4e slpk., berging, cv., rolluiken. ' -——___I Prijs ’ 180.000,-k.k. "

'—-^
j- 1 H>B Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge-

B „ „ start met de bouw van 5 halfvrijst. ka-t Gevenkerstr. 32. In Geverik halfvr. rus- rakteristieke urban-woningen met dak-| tiek verbouwd woonhuK-iet grote ga- terras, garage en tuin. Prijzen\ f,?BZ en
?

een prfJfiCXi* met berging / 178.000,- v.o.n. Verdere info op aan-[ (768 m 2) i«XVl"V*'g. kelder, eet- ;raagI keuken, M^f,»»* ii, toilet, woonkamer.
I Verd: 3 ïdapk; badkamer. Vaste trap Goed gesit. halfvrijst. woonhuis met
f naar zolder, alwaar 4e sik., berging, c.v. 9roie bedrijfshal (geheel onderkelderd)
f Prijs ’ 178.000,- k.k. en verharde parkeerplaats (tot. 2000

m 2). Verdere info op aanvraag, evt. af-
zonderlijk te koop.

Iflf D|| heidestraat 67. Tussengel^ien woon-LIUHL DU huls met tuin lnd h*»VCV9 toilet'
A^m^m^ woonkamer mp w GXfi* a keuken,

4jß B bijkeuken, »lCWT>°' badkamer. 3
slaapk. V<A|**.iap zolder, c.v. Prijs

JJ f 105.000,-K.k.

A^ In Oud-Geleen een rustig gesit. halfvr.AM woonhuis (bwjr. .83) met tuin. Ind. b.g.:
AM V hal, toilet, berging, woonkamer met

B openkeuken. Verd.: 2 sik., badk., c.v.
prijs ’ 118.000,-k.k. avis

ing. WIL SPAAI
Akerstraat Nrd. 11
6446 KB Brunssum

tel. 045-220550

■» — ■■- ,- ,

In SMEERMAAS-LANAKEN, Schippersstraat, op 5 min. van Maas-
ntficht

APPARTEMENTEN TE KOOP
*

8 app. in aanbouw. Rustige centrale ligging aan de Zuidwillemsvaart.
Woonkamer, ingerichte keuken en badkamer, 1 of 2 slaapkamer(s),
berging en balkon, kelderberging en garage. Woonklaar in mei '92.

'tli:~r. Inlichtingen: Bouwbedrijf ALBOPLAN
'. Vrijheidslaan IA, 3960 BREE, tel.: 0932/11465882
; 15-Augustusstr. 60, 3690 ZUTENDAAL, tel.: 0932/11611622 na 18.30 uuren

■ weekends

QIQIIUIB
DEUREN - RAMEN - KOZIJNEN
PFIIRTPN Hommerterweg 27, Hoensbroek

" WCWfIICPIi 045-212531 's Maandags gesloten

i —■

WINTERACTIE u!^ Tisac° Nut",U kunt ons vinden op het
~--<& industrieterrein De Horsel,

tfw Thermiekstraat 6,
6361 HB NuthAM ~ j-* (tegenover de MAKRO).

Iw A lÜMö^ Veranda's
a .--* Nu kopen js

nM« ■■■■ m GRATIS
■ « binnenzonweringSRP geleverd.

WÊQ TH {55* 4^^^| (tot 10% van aankoopprijs

--*<*: Geldt ook voor reeds
v&aFF lopende offertes.

Tillmanns
\s- i^WÊT Ook uw partner voor

~*.. mr kunststof/alum. ramen
#w*.... *. ■■■"*,'£—* en deuren. Ow

——————————^^—^^^— — -

Sinds 1938

! 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.

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.

Meer dan
50 jaar vertrouwd

met vastgoed .!f'

TIMMERPANELEN
in zvi. 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 nerl-dessms.

FINEER
in 12 houtsoorten
Wi| zagen perfect op maat en
voeren alle machinale bewerkingen
uit Ook eigen materiaal

GEURTEN HOENSBROEK
045-212531, Hommerterweg 27

's maandags gesloten dwz

-j PUTH/SCHINNEN
Magrietstraat 46. Rustig gel. 4
sik. woning, cv, garage, besl
tuin. Geisol. Bwj. 78 Inh:
450m3. Opp: 260m2. Woonk-
open keuken (44m 2, Open
haard, bet vloer, badk, ligbad,
2e toilet, zolder-berging, vliso-
trap. aanv. in overleg. Vraag-
prijs ’ 179.500-
NUTH
Oe Weverstraat 12. Degel,
geb. royaal woonh., c.v, gara-
ge (2 autos), beh. zonnige
tuin. Inh. 850m3!!, kantoor,
hobbyruimte (35m 2), 1e verd.:
woonk. (44m2), open haard,_ woonkeuk., dakterras, 4 royale
sik., badk.. douche 3e toilet. In
hartje centrum. Koopprijs

’ 245.000.-.
HOENSBROEK

Hoogstraat 23. OPEN HUIS II
OPEN HUIS II Uitst. onderh.
halfvrijst. woonh., cv, garage,
car-port, besl. tuin. Geisol. Bwj.
'80 Inh: 450m3. Woonk-open
keuken (39m2), schitterende
aanbouwk., mcl. app., bet.
vloer, berging, 3 slks, badk.,
ligbad, 2e toilet, zolder-ber-
ging, vaste trap, 4e sik. Vraag-
prijs ’ 179.500-
OEZE WONING KUNT U HE-
OEN EN MORGEN TUSSEN
13.30 UUR EN 16.30 UUR
VRIJBLIJVEND BEZICHTI-
GEN II

N.M.W. QUADEN & ZN.
makelaardij onr. goed

Gelrestr 4
Munstergeleen

046-519644
Lid NVM D6302
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f I KERKRADE, SPEKHOLZERHEIDE, Akerstraat S SITTARD. Dr. Nolenslaan S■h «>"
' ~ In gezellige winkelstraat te huur goed afgewerkte■ i I I k l winkelruimte ter grootte van 320 m28.V.0., voor-i}:V|«# 6* 1*"BJ|! zien van o.a. tegelvloer. Interesse? Bel dan even gm

■W■ ""5J l voor uitvinforrn- c P- bezichtiging ter plaatse!

LANDGRAAF. Hoofdstraat 106-108 S _
mm__*_&, UW --■■ B I Te huurop zichtlokatie winkelruimte v.a. 77 m2met -JJüW ItlHI lliri i —_^ MW^ uitbr. mogelijkheid tot 194 m2. Goed afwerkingsni- Mïïm^^A. Im%'_WWm\. aW^^. - vo en royale frontbreedte. Zeer geschikt voor o.a.AW 9pE| "" W» m « I kadoshop, huish. art. drogist.

I BhT UM^ — LANDGRAAF, Sperwerweg 28 S1 ___————— Tekoop op industrieterrein Abdissenbosch: 360 m2&!1 — bedrijfshal met 85 m2kantoorruimte, 100 m2op- Te huur op "Industriepark Noord" bedrijfshal 1600"*-!&>£ ' slag en omliggend deels verhard terrein. Uitbrei- m2met ged. tussenvloer 450 m2, kantoorruimte
Saè»°" mm ding met 950 m2bespreekbaar. Prijs op aanvraag. 280 m2en gemeensch. oprit/parkeerterrein. Zicht-

te,
_ lokatie. Huurprijs op aanvr.Ta lfr\r\r\/+Ck kim ir- GRONSVELD, Industrieterrein M OMGEVING MAASTRICHT M« IVU>(J)|J/ Itï IIUUI Te koop of te huur 2 bedrijfshallen totaal groot In de directe omgeving van Maastricht kantoor-

te- 1350 m2metkantoorruimte ca. 190 m2en buiten- pand groot ca. 1.250 m2tehuur. Nadere informatie SITTARD, Putstraat 33 S
fj^tk, Horsterweg M terrein. Nadere informatie en prijzen op aanvraag. en huurprijs op aanvraag. Te koop/te huur geheel gerenoveerd winkel-woon-
"eet nabij Airport Maastricht gelegen bedrijfshal, huis met C.V. en kelder. Ind.: winkel ± 55 m 2mcl."r°°t ca. 2.000 m2tehuur. Huurprijsf 100,-/m2ex- HEERLEN, Burg. van Grunsvenplein S MAASTRICHT, Beatrixhaven M toilet en berging, ruime boyenwoning met woonk.,
Usief B.T.W. per jaar. Te huurrepresentatieve kantoor/c.q. praktijkruimte, Te huur bedrijfscomplex bestaande uit 2 bedrijfs- keuken, dakterras, 3 sl.kmrs, zolder. Huurpr.

sec„ °PP- 127 m2gelegen in centrum op loopafstand hallen elk groot ca. 1.000 m2met inpandige kan- f- 1-750,-/mnd. Koopprijs f. 210.000-k.k.
nrp.' Wethouder Sangersstraat 23a S van station. Uitv. gegevens op aanvraag. toorunit. Huurprijs en nadere informatie op aan-.""njfscomplex bestaande uit drie aaneengeslo- vraag. ._..„„ _... _ _ _
! e" eenv. hallen, totale opp. ± 5600 m2BVO., vrije HEERLEN. Promenade S S", ' R,<ksYve9 Ce"tru" .. S

°°9 te sm, v.v. asfaltvloer, 7 poorten, kantoortje Op loopafstand van station te huur kantoorruimte MAASTRICHT, nabij Meerssenerweg M 510 *2ruSte hu°u°rww ea^STAUrtAVirfiitSiiï?rh3rd voorterrein- Gezie" "99'ng zeer ge- op 2e en 3e verd., oppervlakte per verdieping be- Winkel-woonhuis tekoop. Bruto-vloeropp. 160 m2. b^Sna rr^ehik Ze^ aantr huurwaarden"f h|kt voor o.a. volumineuze detailhandel, groot- draagt ± 110 m2, v.v. scheidingswanden, systeem- Mogelijkheidvoor twee boyenwoningen Het pand uitv n?o nn «nlr'afn huurvoorwaarden.
j!le|.op- en overslag e.d. Huurpr. f. 190.000,-/e- plafond, vloerbedekking, verwarming. Zeer aan- is voor vele doeleinden geschikt o.a. administratie- M aanvraag.

' BrW. Kooppr. f. 1.600.000-k.k. trekk. huurprijs. Uitv. gegevens op aanvr. kantoor etc. Vraagprijs f 395.000,-k.k.
BRiiiucc.... — SITTARD, Voorstad 21 S
Oonr ' >n r,

HEERLEN,'t Loon S SITTARD, Dempseystraat 32 S Royaal winkelpand met 14 m. front. Gunstig gele-
> «rvaartstraat/Pr. Bernhardstraat S Op de entresol van dit goed geoutilleerde winkel- In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter gen aan winkelpromenade. Opp. beg.grond ca. 500Wop nabij centrum PRAKTIJK/BEDRIJFSPAND centrum is nog één winkelruimte van ± 80 m2te grootte van ± 83 m28.V.0., zeer geschikt voor o.a. m2, 1e verd. ca. 400 m2, 2e verd. ged. winkel ged.
HAicuime boyenwoning alsmede naastgelegen huur. Het geheel is fraai afgewerkt en v.v. exclusie- AGF, slager, slijter, kruiden/eetwaren, optiek, boek- woonruimte. Aanvaarding direkt. Koopprijs op
OgV-""VRIJSTAAND WOONHUIS met c.v. tuin en ve uitrusting. Uitv. gegevens op aanvraag. handel of CD shop. Huurprijs f. 1.250,-/mnd excl. aanvraag,
amk rras' eer .9escrlilrt voor b'iv. dienstverlening, B.T.W. Aanv.spoedig.Jnbacht. bedrijf, archit. buro, fysiotherapeut, in- HEERLEN, Venlostraat 8 Sm-bedrijf, etc. etc. Prijs ’ 340.000-k.k. Te huur winkelwoonhuis. Winkelopp.l7s m2.Wo- SITTARD, Langs de Hey 11 S VALKENBURG-CENTRUM M
5.. ning met o.a. woonkmr, keuken, 3 slaapkmrs, bad- Te koop op industriepark Noord modern bedrijfs- ln het centrum op A-1 lokatie gelegen winkel/
q^DE, Meerstraat M kmr. Aanv. direkt. objekt bestaande uit goedgeïsoleerde hal opp 925 woonhuis te koop, geschikt voor diverse doelein-
J9unstige lokatie gelegen bedrijfspand met op- Huurprijsf. 1.250,-/mnd. excl. BTW. m2BVO en zeer representatieve kantoorruimte 560 den-Het Pand beschikt overeen achterom metop-
a9ruimte tekoop. Vraagprijs f 475.000,- k.k. m2. Perceelsgrootte ± 4300 m2met P-gelegenheid slagruimte. Vraagprijs en nadere gegevens op aan-

r:Cll:c., HEERLEN, Voskuilenweg S Aanv. i.o. Koopprijs ’ 1.150.000- k.k. excl. B.T.W. vraaa-
Ïfj-EEN. Kampstraat 30 S 9a£9HBMHHHMHHHHBHHHH 'l" koop representatief kantoorpand met achterge-
s.9en bedrijfsruimte, parkeergelegenheid en op- —"K mgm~m—~m~^—^—^~^—^—^—^^^—^—^~^—^—^—^—^—^—^m_^—_^m_^m_^__^__^ m_^mt a9terrein. Opp.kantoor 575 m2, bedrijfsruimte to- _»———""""^ Wk

4L9
r5(?rr! 2'-per<:eel 4100 m - direkt Prijs op mi— T Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:,"nvr. In kollegiale samenwerking met VAP/G&W . » " l_ . r

,r*cm. | L - ons kantoor in Maastricht (objecten gemerkt met de letter M), of met
seleen, Markt 43 s WffFIFF ""■"■» m m it> ~ °ns kantoor in Sittard (objecten gemerkt met de letter S).

■°- gemeentehuis en parkeerterrein zeer gunstig [ IaÉ&IT"e|egen winkel met verd. ruimte. Ind. o.a. winkel É»*é»^ mWmWmM-_r—' j"e< opslagruimte ±70 m2. Verd. met o.a. div. ka- ■Kk»jP
I ?^s en volder. Uitv. gegevens op aanvr. Huurprijs —mm————.

b.t.w. ■■■■■■i^^i^HMHHHmMb ■■d^^j^j^Zl
Qf| Wegens verplaatsing te koop BEDRIJFSCOMPLEX I Hfjljl^ V
Te 1. ' Maur'tsPark 2-3 S best. uit kantoorgebouw 350 m2,werkplaats/maga- ■^^^k 1 I
e. k°op karakteristiek kantoor/praktijkpand met zijn 630 m2, ruim woonhuis met erf, alsmede ver- \ ————^ — —m———, —— —— —m—.
k»u kar,tooropp. van ruim 300 m2,(excl. archief- en hard terrein. Totale perceelsgrootte 2160 m2. \——WWA\\ AW^m\."'aerruimtel. Royale parkeergelegenheid op ei- Prijs f. 430.000- k.k. MWM . mW ■ ■ V m?Ben terrein. Perceelopp. + 2880 m2. Aanv. in over- I I^^L^ml —-W W——^e-Prijs / 295.000-k.k. HEERLEN, Zeswegenlaan 281 S I _ V^% I I^^^B"^^
Qp. In wijkwinkelcentrum "Zeswegen" is nog een win- HBH HR^ ■!■ H H I HH H
G, EN' Rijksweg Centrum S kei te huur welke huurmogelijkheid biedt voor bijv. _J Wk H *mmW W\^M——Wni"ns,|g gelegen winkelpand met ruime bovenwo- drogist, kapsalon, dibevo, videotheek, slager. Opp. mm^ mmw^

"9- Opp. winkel ± 50 m2, boyenwoning met o.a. 94 m2. Uitv. inlichtingen over huurpr. etc. op aan- ' 'ps—- Z„ADE„ . Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
OnL.EEN-Salmstraat S Naast Aldi-supermarkt te huur (nieuwbouw) win- 6131 AS Sittard - «?tatinn«sl)lpin 1 - tel 04.fi - R9??4.4.B?Al-stand gelegen winkelruimte, opp. ± 100 m 2kelunits, in oppervlakte varieërend van 40 tot 120 " '."? ', °t

bl lldl U *?id
cl'„l]°Hlf.'!L' cr}?V UHD °^ööt* 1*

K-O. Frontbreedte 6m en v.v. moderne pui. Huur- m2, waarvan één met boyenwoning. Uitermate ge- DUlten kantooruren: 046-519882 / U4492-OU4b,aiUa4
g
2.000,-/jr. cxci. b.t.w. uitv. gegevens op H^éf^^e 6211 EX maastricht - het bat 8 - tel 043 - 256525

info op aanvr. buiten kantooruren: 043-214231 / 043-256712L
~i' LimburgsDagblad

<2piccolo S
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CRISISCENTRUM

AAN ELKE

MAASTRICHT HEERLEN a j a g 4 _-_. I WIJLRE BILZEN (B.)^
W AlexanOerweg 2 Be.lel 10H I A fl A I ' ' tersir fl
Tel 043 - R84444 Tel 04S - 411930 I■[ -' j_f■( I Tel °~~Fax 043 fi84488 Fax 04^- 4150fi0 ■ W

HUUR OF KOOP ER AL UW MACHINES
EN TIJDELIJKE HUISVESTING !

VERANDA SCHUIFDAKEN )I EN DAKPLATEN

KWrlOaiJMK* Kunststof platen gegarandeerd onbreekbaar.
==" —* Uitermate geschikt voor nieuwbouw of

renovatie van:
PERGOLA'S - VERANDA'S - CARPORTS - SERRES -

WINDSCHERMEN - SCHEIDINGSWANDEN ENZ.
voor gebogen-, punt- of schuine daken.

Q°k geschikt voor het bouwen van een complete veranda ofs
h6rre. Levering van alle bijpassende profielen mogelijk!
Raken zijn ook leverbaar met draadglas.

/VIESTEROrA-BUNDE ,
BtXSSB | Pr. Ireneweg 6, tel. 043-645959 i

l J^itAJiMJa] Showroom geopend: woe- do- en vrijdagmiddagV van 13.30 tot 17.30 uur, zat. van 10.00 tot 13.00 uur^

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

IIiMULKEN
111 K E U K E N S

- _ r̂.

P~- 'l—ét' A "^f^rS^B

APOLLOLAAN 3 - HEERLEN 0000611bij t Loon, ur rrn
tel 045 714848 POIH

il"11 iiiiiiiniiiiiiiiiiii ■""■in iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

HERENHUIZEN MET
WOONPLEZIER TOT IN DE NOK
Q 'n het plan Nieuw Weiten te Heerlen worden een zestal vrijstaandeen halfvrijstaande herenhuizen3erealiseerd, waarvan nog enkele te koop zijn. Er Is keuze uit 2 indelingen. Deze herenhuizen zijn ruim

ingedeeld wat betreft begane grond, 1e verdieping en zolderverdieping. Daarnaast hebben de
koningen royale tuinen gelegenop het zuiden. Nieuw Weiten ligt nabij het Natuurgebied Kunderberg.

m4Éfr, ■'■Pïi ■ m\Wi.

details: Indeling: Prijzen van ’ 239.900,- v.o.n. totL ’ 249.000,-v.o.n. 10091080
.^uw-, dak- en vloerisolatie Overdekte entree. L-vormige woon- _ _ _________
l CH

b
u
ele beglazing kamer ca. 46 m 2, mcl. Open keuken. ÏÖaarne vrijblijvend volledige informatiearariouten kozijnen Inpandig bereikbare garage ca. 30 | over de woningen in Heerlen, weiten.

m2met extra toegang tot bergruimte nr- 10091080

■j^^ CTICkICTD A naast de garage-ingang, uitermate ! Naam:
\ I [Ni IKil geschikt voor het stallen van fietsen. I Adres:

De 1e verdieping telt 3 slaapkamers | Postcode: |"^jßjp makelaardij by ca . 16,10 en Bnf groot, alsmede ■ Plaats
■SiW tm *m „.., ■■ . een apart toilet en een luxe badka- 'Telefoon:
'*i. 045T/pp^* Hee en' mer °-a' voorz'en van ligbad en I I
iïfawag vm vrifdaq qeooend van 900 tot douche. Vaste trap naar zolder ca. I '"Sten e2tvelo^peM°Cdfr gel HlQo uu9r.aSSSSJiE 32 m 2(geschikt voor 2 extra kamers). SSSSS^,aoDvSÏÉL. :
0 t,,°* kantoren te Maastricht en Aken I 'M _s|

( 531ËkmwW I f__W W lü^n I^^HAv
iÈW m * Urn **#|| I lil til ( I,T I f l||7^B ♦^'l T^fc VT7|T|?| j^j^^■f 1 I i^A A |J I I k AW§ I k | I ftw AWê IW I ji^b-.___ |IWI I i^i^r

Jh ■M w\\mM Mmmm VA,

A/ICt P] pi il ITCDC jS
|fi^'r\^ M%^l\y I anl B^^ makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen

fTp Lftftn NUTH, Aalbeek H SITTARD-OVERHOVEN, Rolandsweg S^At HUUp Tekoop bouwperceel gelegen aan de Aalbekerweg. Op goedestand gel. vrijst. woonh. met cv, garage
aiuictcmdaim: u «j

Het geheelwordt bouwrijp opgeleverd mettekenin- en tuin. Perc.opp.: 485 m2. Ind. 0.a.: living, keukenAMbItIMKAUt, Hoofdstraat S gen, besteken bouwvergunning. Perc. grootte: 540 met app., 4 slaapkrs., badkr. met ligb., vaste trapGoed onderhouden, dubbel woonh. met cv., kei- m2. Prijs: /. 135.000-k.k. naar zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 198.000- k kder, aanbw. en tuin.Perc.opp.: ± 445 m2. Event. ge-
schikt voor praktijk of winkel, kantoorruimte. NUTH, Pastorijstraat H VOERENDAAL, Grachtstraat H »Vraagprijs: ’ 205.000-k.k. In hetcentrum rustig gel. appartement met c.v. Ind.: Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. met cv.,
■ucTF.il,.» » hal, toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, moder- garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met parketvl. en
AMSTENRADE, Kasteelstraat S ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe 0.h., luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. IeOp goede stand gel. vrijst. herenh. metcv., kantoor badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on- verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dou-cq. praktijkruimte en roy. tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. li- derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. che, vw. en 2e toilet. 2e verd.- vaste trap naar hob-ving, keuken, 4 slaapkrs., badkr. met ligb., douche. Prijs: /. 160.000-k.k. byruimte en berging. Het pand verkeert in prima
v.w., toilet, vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. staat van onderhoud Aanv: i oKoopprijs: / 254.000- k.k. OBBICHT,Karel van Bronckhorstlaan S Prijs: /. 259.000-k.k.

Opgoede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh. metBRUNSSUM, Meybrug H cv., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. -jvt* u.Nabij het ziekenhuis gel. vrijst. woonh. met cv., ga- Perc.opp.: 420 m2. Ind. 0.a.: living met open haard, IMcWDOUWrage en tuin. Ind.: ruime hal, toilet, woonkr. met luxe keuken met app., 4 royale slaapkrs., badkr. met0.h., eetkr., keuken. Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. NIEUWBOUWWONINGEN Sbadkr. met ligb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: Vraagprijs: / 325.000- k.k. Landhuizen te Echtvaste trap naar zolder. Aanv.: i.o.
—_,_*. .„ „ Premie C-woningen te Geleen-Maastrichterbaan.Vraagprijs: ’. 220.000- k.k. OHEEN LAAK, Steenerbos S Landhuis te Puth-Schinnen.Op goede stand, rustig gel., vrijst. landh. met cv., Premie A- en VS-woningen te Stramproy.

BRUNSSUM, Tnchterweg H garage, kelder en tuin. Perc.opp.: ± 400 m2. Ind. Appartementen te Berg aan de MaasGoed gel.vrijst. woonh. met cv., inpandige garage 0.a.: living met open haard, mod. keukep met app.. Documentatie op aanvraag,
en tuin. Ind.: souterrain: kelder, garage, Beg. gr.: luxe badkr., 3 slaapkrs., hobbykr., zolder. Aanv.: i.o.hal, toilet, woonkr. met 0.h.,ruime keuken met app., Vraagprijs: ’ 295.000-k.k. Rnil\A/hP7Ïrhtini nnwaranda. Ie verd.: 4slaapkrs., moderne badkr. met uuuvvwctiullUUlll iy
ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vliezotrap naar hob- SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S Vail \£..UU - 14.00 UUTbyruimte. Aanv.: i.o. Vraagprijs: /. 247.500- k.k. Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide ingang bouwplaats: hoek Op de Heugden-

Pelegen, vrijstaand landhuis met c.v. en royale tuin. Graafstraatercopp.: ± 2.500 m2. Ind. 0.a.: riante op tuin ge- LANDGRAAF HGoed gel., zeer goed onderh. halfvrijst. woonh. met richte living (± 65 m2) met open haard, moderne *-■**. ,*.„,garage. Ind.: L-vorm. woonkr. met parketvloer, keu- keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1
ken, hal. Eerste verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, kleedkr., hobbykr., 2 badkrs. Aanv.: i.o.v.w., 2e toilet, vaste trap naar zolder met 4e slaapkr. Prijs op aanvraag.
Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 175.000-k.k.

SITTARD, Wilhelminastraat S
HEERLEN, Drieschstraat H y~ ~'y_T I vdKT~Nabij centrum goed gel. appartement met lift en ga- f J mffv9^m_^AlmWm\tt: ' 'rage. Ind.: souterrain: berging, garage. App.: hal, rf j _m\*& U *jB Biïi^^rïlr^B B^SmP

Rustig gel. vrijst. bungalow met 2 inpandige gara- P'■■VS P Ë l5Direct nabij het winkelcentrum "Op deKamp"wor-
ges, c.v. en tuin. Ind.: souterrain: hal, hobby/kan- (91 {D I ___\ den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije
toorruimte, provisiekelder, cv.-kelder. Beg. gr.: hal, Bt fMH sector-won. in div. types gebouwd(vrijst en vrijst
toilet, woonkr., eetkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. K^mU Ml H geschakeld). Prijzen vanaf f. 225.000,- v.o.n. tot
met hgb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge- mWWm—fSAmM WK *■ 270.000,- v.o.n. (excl. renteverlies). Perc opp.:heel verkeert in prima staat van onderhoud en is BS ■PBWj vanaf 27° m2tot 630 m - Mo w°n- worden opti-
voor diverse doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. «fctoatff maal geisoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet. Hard-

Gel. op top loc. nabij centrum luxe app. met cv.,HEERLEN, Vlotstraat H berging en parkeerplaats. Ind. 0.a.: living, keuken, r> I lGoed gel. hoekwon. met cv., berging en tuin. Ind.: mod. badkr. met ligb., douche, v.w., 2 slaapkrs. JJOUWKaVCISsouterrain: kelder. Beg. gr.: entree, keuken, bijkeu- Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: / 235.000-k.k.ken, woonkr. ensuite. 1e verd.: overloop, 3 BOUWKAVELS Sslaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof S Bouwkavels te koop te Spaubeek en Stramproy2 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prijs: /. 245.000- k.k. Goed onderh. woonh. met cv., carport en tuin op
het zuiden. Ind. 0.a.: woonkr, keuken, bijkeuken, 3 -r» ■ "■"HOENSBROEK, Eikenweg H slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. België

Goed gel. halfvr. woonh. met cv., inpandige gara- Vraagprijs: f 145.000-k.k. °ge, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, cv.- MORESNET (BELGIË] Hruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow met In-met app., woonkr. Ie verd.: 3 slaapkrs, moderne Wilt U UW pand verkopen, bel dan pandige garage, c.v. en tuin (perc. opp ■ 1483 m2>badkr 2e verd : zolder te bereiken middels vliezo- MakelaarskantoorRuijters VOOr een Ind. Souterrain: garage, cv.-ruimte, bij-/waskeu-Lrh^^TgehTJ^S'in2X^En vrijblijvende afsprak. Er is vee. T^^l^^ï^^^onderhoud. Aanv, i.o. Prijs: ’. 225.000,-k.k. vraag naar panden in de prijsklasse %; « balkon badkr mefïigbvw Taapkr'
tOt ’ 250.000,-. Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000-k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard PH
H - Inlichtingen kantoor Heerlen i^^^^i
Hypotheken-Financieringen P% W*£
Taxaties-Verzekeringen ■**' m^^l^^ i^i^l m^^#
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlenWerkdagen9.oo-moOuur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046- 511611Zaterdagen 10.00-14.00uur 6411 AT heerlen-van grunsvenplein 12-tel 045-713746



Motoren
Te k. SUZUKI GSX 400F, SUZUKI DR 400 Off the
bwj. '88, i.z.g.st., 12.500 km. Road, i.g.st., pr. ’1.500,-.
Tel. 04406-42782. Tel. 045-323472.

(Bromfietsen
AANBIEDINGEN: K.H.S. A.T.B, fietsen m. Shimano Deore

van ’ 1.529,- voor ’ 1.199,-
Kwaliteits trommelrem-fietsen vanaf ’ 599,-.
Ruime keus in Vespa Snor- en bromfietsen.
Jos Renkens, Tweewielers
Dorpstraat 204, Brunssum. Tel. 045-251225.

Te k. Vespa SCOOTER,
bwj. '86. Laurastr. 26, Ey-
gelshoven. Tel. 045-352760
Te koop VESPA Ciao met
sterw., bwj. '88, ’ 750,-. Tel.
04493-1510.
De meeste keus aan snor-
en BROMSCOOTERS aut.
vind je bij Rens Janssen, fi-
nanc. mog. v.a. ’40,-p.mnd
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Nieuwe Alpinestar plus Pa-
nasonic MOUNTAIN-BIKE
collectie 1992 zijn binnen bij
Rens Janssen, financ. mog.
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.
Te k. gebr. brom- en snor-
fietsen o.a. Puch, Vespa en
nu ook nieuwe bromf. tegen
ongekende lage prijzen!
DAYTONA Shop, Maasstr.
3, Heerlen. Tel. 045-725309
TREKSHOW bij John Wil-
lemsen, Bocholtz, Juliana-
str. 2. Tel. 045-440169,
lichtste raceframe ter wereld
te koop, model 5500. Uit
voorraad leverbaar. Giant
CAdex DFR m1; Kogo Miya-
ta SKR CBL; Alpine Star Al
Mega XTR; Trek 8900 alls
met shimano; XTR afge-
monteerd. Schoenen, pas-
send spd-pedalen, keuze uit
12 pr. modellen.
VESPA Si 5 mnd. oud en 14
k. goud collier, 25 gr. samen
’2.150,-. 045-750587.
Te k. Vespa CIAO z.g.a.nw.
met helm, vraagpr. ’900,-.
Tel. 045-256236.
Te k. DAMESBROMFIETS
met helm, i.z.g.st., ’350,-.
Tel. 045-224899.
Te koop JAWA bwj. '91, pr.
n.o.tk. Tel. 045-353195.
TREK orig. USA mountain-
bike Antelope wit, pr.
’875,-, uit voorr. levert».
Huub Arets, Rdr. Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893.

Brommer te koop, merk
Peugeot, i.g.st., pr. ’240,-.
Burg. Mannenstr. 9, Nuth.
Tel. 045-243103.
Te koop VESPA Ciao bwj.
'90, vr.pr. ’BOO,-. Tel. 045-
-727653.
Goedkope BROMFIETS-
VERZEKERINGEN, premie
zonder versn. ’ 145,- mcl.
kosten. Met versn. ’440,-
-incl. kosten. Ass. bedr. P.H.
Offermans, Kaalheider-
steenweg 107, Kerkrade.
045-410500 of 418163.
Te k. VESPA (brom)scooter
automaat, electr. starter,
i.z.g.st., pr. ’ 1.300,-. Grub-
belaan 59, Hoensbroek.
Tek. RACEFIETS Coga Mi-
yata, i.z.g.st., pr. ’600,-;
ATB merk Trek, kl. zwart, 3
mnd oud, met verz. (3 jaar),
’900,-. Tel. 045-416023
Te koop VESPA Cita snor-
brommer. Tel. 045-217927.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89,
z.g.a.n., met. rood, sterw.,
pr. ’ 850,-. Tel. 045-416334
Te koop DERBY FDS, in
goede staat, bwj. '87, pr.
’BOO,-. Tel. 045-313836.
Te koop heren CITYBIKE, .
18 versn., nieuw. Van
’699,- voor ’349,-. Spoor- !
damstr. 6, Heerlen I
Te k. Vespa CIAO en snor- 'brommer. Tel. 045-321231.
Te koop Vespa CIAO met :
sterwielen, ’ 600,-. Tel.
045-320410.
Te koop TOMOS autom., :
bwj. '85, kl. rood, in pr.st., ,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-254595.
VESPA Sfera Br.scooter, :
aut. '92 veel acces. Nieuw,
nwpr ’ 4.550,-. 045-274749
2de Hands RACEFIETSEN
v. ’350,-. Tweewielers fe-
ron Schimmert 04404-1384.
VESPA Ciao i.z.g.st. ’ 495,-
Tweewielers Feron. Schim-
mert. Tel. 04404-1384. :

Vakantie en Rekreatie: i I
Te koop Custom Made
SURFBOARD mcl. tuigage
Gaastra, merk Challenger,
zeer weinig gebruikt, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 046-526647.

Gelderland
Te h. vakantiewoning met
c.v. in bosrijke omgeving
van de ACHTERHOEK. H.
Bussink, Slangenburgweg
3, 7021 GK, Zelhem, tel.
08359-8461

Noord Holland
ZANDVOORT zomerhuis te
huur voor 2 pers., 3 min. van
strand, vrij vanaf 15 juli,
’398,- p. wk. Zeer geschikt
voorjongelui: 02507-13326.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zuid Holland
Bij part. 3 min. van strand in
Scheveningen gr. FAMILIE-
KAMER: Tel. 070-3545866. 'Zeeland
i

Te huur in Zeeland, 6-pers.
STACARAVAN, vlak aan i
zee. Nieuwvliet-Bad. Tel. i
045-418835. Nog vrij 22 ;
aug. tot 5 sept.

Zeilen/Boten
Te k. stalen KAJUITZEIL- !
JACHT, 7.40x2.30 mtr. die- ,
sel, autom. piloot, geh.
compl., i.z.g.st., ligplaats 'Treegh-St. Pieter, vr.pr. ]

’ 22.000,-. 043-254367. !
Te k. FUNBOARD 2.90m.
geheel compleet. Tel. 045-
-414544.

Caravans/Tenten

Vouwwagens en Caravans
Trigano, Scout en Combi Camp; Eriba, Gruau en Predom.

Nu óók de Esterel VOUWCARAVAN! bij RIDDERBEKS
Ridderbeks, Prinsenbn. 180,Koningsbosch. 04743-2213.

Adria Caravan verhuur
bij de landelijke organisatie met 31 officiële Adria dealers

Prijzen v.a. ’ 350,- per week
Aan het eind van het seizoen worden de huurcaravans ver-
kocht. Huurders hebben eerste keus en spec. kondities!
Indien u niets voelt voor huren of het aanschaffen van een
huurcaravan, kies dan uit de omvangrijke, snel leverbare
serie nieuwe Adria's in de showroom van de regionale .
Adria dealer. U vindt hem in de Gouden Gids of via Adria
Caravan Promotie Nederland: 078-180100. .

Caravanshow Henk Cortie BV ,
Bürstner en Hobby

Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar. I
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage
prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914.

Nieuw in Limburg
Roadmaster vouwwagens

Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur
JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735. "Caravan-Import Feijts

VOUWWAGENS:
ALPEN-KREUZER

va. ’ 5.195,- compleet.
TOUR-CARAVANS

BURSTNER-HOBBY-KNAUS
Diverse aanbiedingen in overjarige modellen.

VOORTENTEN
Brand Bürstner, Dorema, Trio, Gerjak.

Diverse aanbiedingen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade. Tel. 04492-1860.

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.
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Te koop VOUWWAGEN
Gran Paradiso mcl. voortent,
bwj. '86, met div. ace, pr.
’5.500,-. Tel. 045-416200.
CHATEAU Grand Prix 424
T, '85, 4-pers., met toilet-
ruimte en Walker voort., als
nw., ’ 9.250,-. 045-423750.
Te k. IFA 350L, bwj. '86 met
koelk., kachel en luifel,

’ 4.950,-. Schepenstr. 26,
Geulle. 043-649812.
Zeer mooie 4-pers. CARA-
VAN IT 3.80 m. 1983, toiletr.
kachel, ijsk., schuifwand,
voort., spiegel, stabilisator
enz., ’ 7,200,-. 04746-4457

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK- i
kop. van ’575,- nu ’460,-; |
TV-antenne van ’ 107,- nu ,
’65,-; Aerotex 2V2 mtr. |
breed van ’34,50 nu |
’29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. 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
Te k. Caravan ADRIA 3-
pers., bwj.'B2, verwarm, en
voortent, vr.pr. ’ 4.000,-.
Grotestr. 15, Landgraaf, tel.
045-317031.

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/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 herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Huren is goedkoper!! Fa.
Stiphout, verhuur van luxe
2-5-pers. nieuwe TOUR-
CARAVANS. Voor info/fol-
der 04750-31698.
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.
HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.
Te koop KIP caravan 3-
pers., i.g.st., ’1.500,-.
04492-2082.
Te koop STACARAVAN
3.00x6.00 m, plaats Z-Lim-
burg Valkenburg, ’5.500,-.
Info B. Nicolaes, tel. 04406-
-12025 of J.M. Dresme, tel.
020-6156744.
Te koop 4/5 pers. caravan
MUNSTERLAND 440 '79, i.
z.g.st. Tel. 045-725143.
Te koop gevr. HOBBY, liefst
tussen 4-5 mtr. Tel. 045-
-229861.
Te k. SPRITE 400, 1e eig.
Lz.g.st. pr. ’2.000,-. Tel.
045-215651.
STALLING caravans en
kampeerwagens. Motorho-
mes Jacobs, Hommerter-
weg 278, Amstenrade. Tel.
04492-2942.
Te koop CARAVAN met
kopkeuken, kachel, ijskast
en wasruimte, 3.20 I, 3-pers.
eventueel jaarstalling, pr.n.
o.t.k. C. Fabritiusstr. 12,
Brunssum.
KAMPEERDES opgelet!
Jamet vouwwagens met 3
mtr diepe voortent v.a.
’5.195,-; 4-pers. bunga-
lowtenten v.a. ’ 399,-; Ca-
ravanvoortenten v.a. ’399,-
-6kg gasfles ’59,50; chem.
toiletten v.a. ’99,-; slaap-
zakken v.a. ’ 34.95; katoe-
nen shelters v.a. ’ 99,-;
kampeertafels v.a. ’ 24,95;
div. aanbiedingen lichtge-
wicht tenten enz. enz. Na-
tuurlijk weer de leverancier
van kampeerplezier cam-
ping en recreatie Hans
Stassar Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. stacaravan CHALET
met toilet en douche op
camping Vieux Moulin te
Sippenaeken bij Gemme-
nich (B) mooie staanpl. Tel.
043-434229 of 045-411802

Te k. TOURCARAVAN merk 'Roller De LUxes, bwj. 1980, l
ijskast, kachel, voort., 4- <pers, ’ 3.600,-. 045-416239 "CARAVELAIR-BRASIL '85, i
4-5 pers., geh. compl. "’8.650,-. Tel. 046-512138. |
Te koop Paradiso VOUW- 'CARAVAN, in uitst. st., vr.pr. i

’ 2.950,-. Tel. 04492-4476. 1
Te k. HOBBY Classic 460, \
bwj. '91, badr., vaste wc.
Tel. 04498-54664. I
Te k. HOBBY Classic 430 JTK, '91, inb. toilet, voortent ,
enz. Tel. 04498-54390.,
Te k. HOBBY Luxe '86, 4 |
mtr., 4-pers., badruimte I
voortent. R. v.Gelrestraat 45 :
Nieuwstadt. ,
Te koop BUSNER City 440 :
bwj. '85, eindk., badruimte, rvoortent. R. v. Gelrestr. 45, |
Nieuwstadt. ,
Te k. BÜRSTNER City 480 :
TS, toiletruimte, voortent, .
1988. Tel. 046-581717. '-Te koop 3-pers. CARAVAN :
met voortent, vr.pr. -’ 1.500,-. Tel. 045-218528. ,

Campers
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. j
Te k. CAMPERS Dodge bwj. ;
'76, t.e.a.b.; VW Transporter \D bwj. '83, nwe inrichting. ,
Tel. 045-211967 of 226629. 'Bouwen van kampeerwa- |
gens, bemiddeling bij ver- t
koop en koop van kampeer- ;
wagens, en stalling kam- "peerwagens. Motorhomes
JACOBS, Hommerterweg '278, Amstenrade. Tel.
04492-2942. :
Te k. 2 VW TRANSPOR- 'TERS, 2-pers., '80 en '81; i
Renault Trafic 2-pers., '86; 1 'Ford Transit 2-pers., '86; 1 ;
Adriaan caravan 6-pers., '89 ;
Motorhomes Jacobs, Hom-
merterweg 278, Amstenrade '.
tel. 04492-2942. ]
Te huur 5-6 pers. CAM- j
PERS v.a. ’l.lOO,- p.wk.
Erkens Elsloo, 046-371925.
Te koop VEEWAGEN, i
eventueel te gebruiken als :camper. Tel. 045-325115. I
Fiat DUCATO verhoogd dak '.geel kent., geheel ingericht.
Tel. 045-452989. \

België
STACARAVAN te huur voor !
4-6-pers. v.a. ’250,- p.wk. -Tel. 045-210225.

Luxemburg <
LUXEMBURG prachtig gel. :
vak. woningen te huur te :
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071 .

Frankrijk !
Te h. in Z-FRANKRIJK sta- :
caravan en bungalow, op |
camping 5 km van zee. <Zwembad, tennisbaan. Ned. :
beh. Voor/naseizoen ’295,- ,
p.w. Tel. 04406-41118. 'SALASC Languedoc te h. bij ;
Lac du Salagou, 6 persoons :
villa met zwembad. Bellen .
na 18.00 uur 04752-2082. .
Te huur CARAVAN in Fran- ;
se Vogezen. Tel. 01870-
-85941. !

Tsjecho-Slowakije

Tjechoslowakye/Bohemen
HOTEL BICA RUZE PISEK: 1e klas hotel, ruime kamers
voorzien van bad/douche en toilet, TV, radio en telefoon.
Voll. airconditioned, mooie ligging in prachtige omgeving,
visvijvers, zwembaden, manage en stoeterijen. Alles op

loopafstand en ongeveer 85km. van Praag.. Kosten op basis van HP DM 65,- p.p.p.d.
Kinderen tot 3 jaar op kamer ouders gratis, vanaf 3 tot 12

jaar halve prijs. Voor reservering en informatie:
HOTEL SCHAEPKENS VAN ST FYT. TEL. 04406-12000.

Ook busvervoer mogelijk en gropesreizen.

Div. Buitenland
Te huur APPARTEMENT 4-
pers. aan zee Bonnes Les
Mimosas, mei, juni, juli,
sept. okt. Tel na 18.00 uur
0932-19677300.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Campers
't Hoog uw CAMPERSPE-
CIALIST voor zowel nieuwe
als gebr. Detleffs en LMC-
campers. Weg. mr. Concor-
de benz. '87; Detleffs Glo-
betrotter LSH '89; Semi-
integr. TD 95 alco-chassis.
Het juiste adres, ook voor
verhuur. Middelweg 12,
Nieuwcuyk (bij Den Bosch).
Tel. 04108-17129.

(Huisdieren

Kynologenclub Geleen
houdt de jaarlijkse
Clubmatch

voor honden van alle rassen in de IJshal te Geleen
op zondag 10 mei 1992

Inschrijfgeld ’ 20,- eerste hond; ’ 15,-elke volgende hond
Lidmaatschap ’ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren:

04406-41886 Of 046-378662.

Bobtailpups
met stamboom. Inl. Piëta

Janssen 04747-2910.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Stichting recreatief honden-
centrum de Beemden houdt
op maandag 30 maart a.s.
om 20.00 uur in het Trefcen-
trum Kunderhoes te Voe-
rendaal een film/discussie-
avond over onze hond. De
avond wordt verzorgd door
MARTIN GAUS Bekend van
de TV-serie: Dierenmanie-
ren. Entree: ’5,-. Zaalver-
koop v.a. 19.00 uur. Tel.
04450-3935/04450-2488/
045-241610.
30 jr. TEKKELFOKKERU.
Op dit moment welpen
(dwerg). Tel. 09-49.
24063175. Herzogenrath.
Te koop TATRAPUPS grote
spierwitte intelligente en
aanhankelijke honden, lief
voor kinderen en goed
waaks. Tel. 08818-1550.

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
KLAmerica, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN.
Tel. 09-32.11715340.
BOEMERS, tekkels, dw.
poedels zwart, Perz. katjes.
Walem 11A, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
T. k GOLDEN RETRIEVER-
PUPS met stamb., ingeënt
en ontw. Tel. 04241-1549.
Van zwarte middenslag
SCHNAUZER, met stam-
boom, ingeënt en ontwormd,
ruetjes. Tel. 04132-73714.
Te k. VIJVERVISSEN, eigen
kweek, ma t/m vrij 17.30-
-19.30, za/zo 10.00-17.00u.
Luiperbeekstr. 21, Weu-
stenrade/Voerendaal.
VOGELS: ruim 120 verschil-
lende soorten o.a. Zwartkop
Sijsjes, Masker Goudvinken,
Lijsters, Chin. Dwergkwar-
tels enz. Dierenspeciaalz.
Jos Leblanc, Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.

Te k. van part. GOLDEN-
RETRIEVERPUPS met
stamb., getat. en ontwormd.
Tel. 04138-72097.
BRIARDPUPS te koop met
stamb. van kampioenaf-
stamming, schrift, gar. Tel.
04752-1885.
VIJVERVISSEN: grote sor-
tering. Dierenspeciaalz. Jos
Leblanc. Tel. 045-212876.
Te koop PUPS van Heide-
wachtels, Colie's, Golden
Retrievers, Maltezers en
Poedels. Tel. 04958-91851
(bij Weert)
Witte en bonte PAUWEN,
patrijzen, soorte krielen en
broedeieren. 045-752457.
Te koop kleine HOND (geen
ras), 8 mnd.. 045-253938
Te k. PALOMINO, 3V2 jarige
ruin, stokmaat 1.58 m, zeer
lief voor kinderen. Tel. na 17
uur 045-726756.
Te koop HAFLINGER met
papieren, 14 mnd. oud, ruin.
Tel. 045-319171.
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms, (Namidd. Driessen).

Te k. zwarte DWERG-
SCHNAUTZERS pups, 8
wkn, met stamb., ontwormd
en ingeënt, tel 04754-86089
Te koop jonge zwarte BOU-
VIERPUPS 7 weken, inge-
ënt en ontw. Te bevr. na
18.00 uur 045-410460.
HONDE-RENNEN af fa-
briek. Lavome, Weerterveld
37, Meerssen. 043-650563.
Veel soorten VIJVERVIS-
SEN van 6 tot 60 cm. Te-
vens hebben wij een uitge-
breid assortiment vijverplan-
ten. Lavome, Weerterveld
37, Meerssen. 043-650563.
Te k. langh. TECKELS, 10
wkn. met stamboom enz.,
’395,-. Tel. 046-515951.
Te koop WESTHIGHLAND-
WHITETERRIËR pups, met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04765-3171.
Goed tehuis gezocht voor 4-
jarige zwarte COCKER-
SPANIEL (teef), met pas-
poort en alle inentingen, tel.
04459-1450.
RASHONDEN: Husky, Gol-
den R., Herder, Rottw.,
Bouvier, Buil T. en nog 150
andere rassen bedr. op
sweaters. Ook voor Clubs.
Info 045-324580

Te koop Schotse COLLIE-
PUPS (Lassie), moeder
aanw., ingeënt en ontwormd
Tel. 04936-94413.
DWERGKEESJE, 10 we-
ken. Tel. 045-257584.
Te koop jonge GOLDEN
RETRIEVERS, ’500,-, in-
geënt en ontwormd, met
stamboom, van de boerderij.
Tel. 04138-72343.
Te k. Hollandse HERDER-
PUPS, 6 wkn. oud, ingeënt
en ontwormd, zeer apart.
Tel. 045-753588.
Te koop zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, met
stamboom. 04750-16590.
Te koop kruising Am.
STAFF. pup, ’250,-. Tel.
ma t/m vr. 04936-93374,
zat, en zond. 045-259753.
Te koop prachtige Boston-
TERRIERS met stamboom.
Tel. 04951-33025.
Nest COLLIES te koop, zeer
mooi, tel. 04755-1696.
Te k. 2 ROTTWEILER-
PUPS vr. ingeënt en ont-
wormd. Fredrik Malderstr.
46 Maaseik 09-3211567207
Te k. jonge middenslag
SCHNAUZERS. peper en
zout, goed afstamming, va-
der africhting IPO 3 GG 1,
Schoonbroodt, Kluisstr. 45,
Doenrade. Tel. 04492-1255.
Te k. BERNER-SENNEN
pups m. stamb. van h.d.vrije
ouders, tel. 08866-2483
Gratis af te halen 5 mnd ou-
de hond, reu, (bastaard) lief
karakter. Tel. 04492-1598.

Weg. pl.gebr. gezocht goed
tehuis voor LABRADOR,
teefje, 1 jr. Teg. red. verg.
Niet voor in de ren. zeer
waakzaam Tel. 045-273627
Te k. Pyreneese BERG-
HOND 2 jaar, met stamb.,
t.e.a.b. Tel. 045-274032.
Tamme, sprekende en baby
Ara's, KAKATOES, groene
en grijze papegaaien en
beo's met gar. Tevens inruil
en inkoop v. kweek. Tel.
046-375359.
Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevl. harle-
kijn, zwarte manteldoggen,
kamp.afst. met Pasen 10
wkn. Tel. 046-526290.
Amazone PAPEGAAIEN

’ 385,- p.st., grijze rood-
staartpapegaaien ’550,- p.
st. Hoofdstr. 52, Kerkrade. ,
Te k. prachtige GOLDEN
RETRIEVERPUPS, met pri- ;
ma stamboom, en schrift, i
gar. Tel. 04138-73284. :
Te k. Golden-Retriever
PUPS met prima stamboom,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04138-74218.
Te koop 2 2-jarige HAF-
LINGER hengsten, met pri-
ma papieren. 1 licht betuigd.
Tev. tuig en concourswagen
te k. 045-312813 of 320731.
Te huur ruimte voor recrea-
tiepaarden en pony's. Weide
gang en oefenbak aanwezig
Tel. 045-241637.
Te koop YORK-TERRIËR-
TJE 4/2 maanden oud. Tel.
045-729947.
Te koop KONIJNEN voed-
sters en rammen. Tel. 045-
-272795.
Te koop 2 DWERGGEITEN
en 1 dwergbokje. Tel. 045-
-272795.

Opleidingen

I °~~ "

Tekenen en schilderen in
de Provence
Zuid-Frankrijk juni '92

in de omgeving van Arles
Voor informatie

Hubert Bour, 045-714546.
Shiatsu-school
Sei-mei
te Maastricht

Di 31/3 start basiscursus

’ 250,-. Za. 11/4 workshop,
thema: lichaamstaal ’ 60,-.

Inl./aanm. 04493-1977
Hulp/begeleiding/bijles in
zes TALEN door ervaren
docent. 045-317161.
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.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
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
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217487 in Hoensbroek.

Huwelijk/Kennismaking
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-
ON)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
Nette JONGEMAN 37 jr.,
lichte handicap zoekt voor
intiem contact, leuke vrien-
din 25 tot 40 jr. Br.o.nr.
B-0598, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Man, begin 40, 1.70m, wat
verlegen en vooral wat ei-
genzinnig, goede maat-
schap, positie (aa), 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.
B-0905, L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Weduwe, 65 jaar, zoekt net-
te VRIENDIN, uit goed mi-
lieu, geen lesbisch. Brieven
met telefoonnr. onder nr.
B-1127, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Dame, 55 jaar, z.k.m. HEER
Br.o.nr. B-1128, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Dove JONGEN 28 jaar, met
vast werk en eigen flat,
z.k.m. vrouw 25-30 jaar.
Reacties naar Postbus 9004
6401 KA, Heerlen.
Ruimdenkende HEER 40-
-plus goed voorkomen en mi-
lieu, zkt langs deze onsym-
pathieke weg ser. kerm.
mak. met dito dame tot 50 jr,
geen bartype, huidskleur
geen bezw. Br.o.nr. B-1179
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.

ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastr. Ophoven
1 Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verplicht,
Inl. 046-747962
Jongen 21 jr. zkt. leuk
MEISJE voor evt vrienschap
Ik hou van wandelen en ga
graag uit. Br.o.nr. B-1106
L.D. Pb. 2610, 6401 DC Hrl
Aachener (43), gelemter
Lehrer, möchte gern junge
LIMBURGERIN kennen lem-
en. Jan Botho Nagel, Ve-
reinstr. 13, D-5100 Aachen.
0949-24126778(Nahe Hbf)
Echtpaar, 41 en 33, 2 kinde-
ren 5 en 3, zoekt VRIEN-
DEN voor vrije tijd en wee-
kend. Omg. Sittard. Br.o.nr.
B-1116, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Goed uitziende man, 55 jaar
wonende in Amerika (Cali-
fornië) zoekt lieve VROUW,
35-40 jaar (zond. kinderen).
Graag ser. reactie, liefst met
foto Br.o.nr. B-1119, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Ind. man 44 jr. gesch. HBO
modern ingest. creatief,
houdt van muziek, sport.
Zoekt leuke VRIENDIN tot
38 jr., kind geen bezw. Br.
m. foto en tel. wordt beantw.
Br.o.nr. B-1121 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
J.m. 26 j. zkm een j.VROUW
(tot 30 j.) via een Squashaf-
spraak. Br.o.nr. B-1125, LD,
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.
Weduw. 68 jr. zoekt REIS-
GENOOT man/vr. of om nog
andere dingen te onderne-
men. Br.o.nr. B-1169, LD.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen
Alleenst. man, 59, zoekt
contact met flinke alleenst.
VROUW. Postbus 120, Bom

ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "La
Chalet" voor boven de 30 jr.,
DJ Richard, aanv. 20.00 uur.
CHALET Treebeek, Ko-
meetstr. 25A, Brunssum.
Tel. 045-211375.
Sportief aantr., ongeb. chi-
que gekleed gaande 59-jari-
ge MAN, 1.78 m, goede
maatsch. pos., zoekt serieu-
se kennism. met aantr. da-
me tot 60 jr, wederz. respect
en vertrouwen, onderne-
mend, goed gesprek, brede
interesses, geborgenh., ge-
zellig thuis. Br.o.nr. B-1134
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Nette jongeman, 26 jr.
1.77m. met vast werk, zkt.
kennism. met leuke, eerlijke
en spontane MEID voor rel.
Leeft. 21-27 jr. 1 kind. g. be-
zw. Br. met foto op crew. ret.
o.nr. B-1138, LD. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Alleenstaande dame 53 jr.
slank, zoekt alleenstaande
HEER uit goed milieu, voor
lat-relatie. Br.o.nr. B-1140
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Weduwe 66 jr., z.k.m. nette
WEDUWNAAR. Br.o.nr.
B-1175, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Weduwnaar 67 jr. zoekt
contact met spontane eerlij-
ke VROUW voor een relatie.
Br.o.nr. B-1167, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Nette VROUW, middelb.
leeft., g. mi*., zkt fijne part-
ner, 50-60 jr., om samen
gelukkig te zijn. Br.o.nr.
B-1168, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Spontane, vriendelijke, on-
dernemende, 27 jr. man, is
op zoek naar een VRIEN-
DIN die begrip op kan bren-
gen voor zijn beroep. Ik ben
musicus (HBO), houdt van
wandelen, dansen, fietsen,
zwemmen en soms uitgaan.
Mijn lengte is 1.72 mtr., heb
normaal postuur en ga spor-
tief gekleed. Jij bent een-
voudig (MBO-niveau), niet
dik en ziet er leuk uit. Een
open, vriendelijk type dat
goed met mensen om kan
gaan, spreekt mij aan. Leef-
tijd tot plm. 28 jr., en niet
eerder gehuwd!. Br.o.nr.
B-1150 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Nette sport, man ing. in de
liefde, hij zoekt een jonge
VROUW voor veel liefde en
hij wil er discreet alles voor
over hebben. Heb moed en
schrijf. Br.o.nr. B-1152, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
J.VROUW 40 jr., houd van
reizen, natuur, theater etc,
zkt. betrouwbare knuffelbeer
v. samenwonen in Maas-
tricht of omg. (niv. gew.).
Br.o.nr. B-1158, L-D, Post-
bus 2610 6401 DC Heerlen.
Omdat ik JOU niet tegen
kom, je nooit toevallig er-
gens naast me zit en ik je
toch wil leren kennen, hoop
ik dat jij vlotte vrouw 24-29
jaar met gevoel voor humor
en stijl mij jonge man 28 jaar
1.80 m, MBO met brede be-
langstelling, als je moed
hebt, schrijft. Br.o.nr. B-
-1165 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Vrouw 49 jr. zkt. eerlijke
PARTNER tot 59 jr. met foto
Br.o.nr. B-1166, LD., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

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 zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

Stg. Mens en Relatie
IZAAK 77 jr. Aktief en vitaal, oogt jonger, 1.67 m., rk, rustig
v. aard, houdt van reizen, wandelen en kaarten, zkt. vrouw,
liefst uit Zuid-Limburg, om samen dingen te ondernemen.

PAM 59 jr. Jeugdig uitz. wed., vrolijk en gastvrij, 1.62 mtr. 1
volw. dochter, hobby's: kaarten, zwemmen en dansen,
houdt v. dieren en reizen, zkt. gezellige, attente man.

NOUD 34 jr. Welke vrouw is ook het alleen zijn moe en zou
ook graag een fijne relatie opbouwen? Ik ben een goed
verzorgde man, werk als prod.medew. (LBO), ik hou van
knutselen, rommelmarkten bezoeken en dieren en z.k.m.

een eenvoudige lieve vrouw, 1 kind is welkom.
Wilt u ook een vaste relatie? Bel dan:

Heerlen e.0.: 045-726539, mevr. Luchtman
Roermond e.0.: 04750-15534, mevr. Nabarro

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU
MYRA Bemiddelingsburo.
Wij hebben veel Poolse da-
mes in alle leeftijden inge-
schreven. Als u op zoekt
bent naar een fijne partner
voor het leven maak dan
eens vrijblijvend een af-
spraak. Enkele v.b. zijn:
Mariala is 20 jr, 1.60 m. en
slank zij is vrolijk en eerlijk,
geen kind. Magdalene is 25
jr, 1.66 m. slank, zij is ge-
voelig en huiselijk, geen kind
Beata 30 jr, 1.54 m. slank, zij
is vrolijk en huiselijk, geen
kind. Alma is 36 jr, 1.60 m,
slank, zij is rustig en lief, een
zoon. Maria is 41 jr, 1.59 m.,
normaal post., zij is vrolijk en
spontaan, geen kind. Halma
45 jr, 1.58, slank, zij is tolle-
rant en vrolijk, geen kind.
Maria, 50 jr, 1.70 m., norm.
post., zij is huiselijk en actief
geen kind en is weduwe. Wij
zijn officieel ingeschreven
en bieden u een goede be-
middeling voor een redelijke
prijs. Bel nu 045-229 448

Baby en Kleuter
Te koop Teutonia KINDER-
WAGEN, 3 in 1, donkerbl.
geruit, met ace., ’350,-.
045-413840.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.

Radio e.d.
Te k. 2-sp. ree. REVOX
877-MK 11, als nieuw, in
orig. verpakking met div.
toebeh. plus Revox-795
draaitafel. Tel. 04492-3824.
Te k. Amiga 500 plus kleu-
ren/stereomonitor met Citi-
zen kleurenprinter; Super
Tech midi-set met dubb.
cassette en 10 bands equa-
lizer; Philips boxen 3-weg
systeem 100 con. 200 max.
Alles in nw.st. Tel. 045-
-727836 tussen 14-16 uur.

Mode Totaal

Stuntverkoop
De allernieuwste collectie

Motorjacks
vele modellen voor dames, heren en kinderen.

Limburgs grootste speciaalzaak voor lederen kleding voor
jongen oud ook maat-kleding, eigen atelier, tevens alle

reparaties.

MP Ledermode
Saroleastraat 61, Heerlen, tel. 045-742140.

Te koop COMMUNIEJURK Piccolo's in het Limburgs
mt. 140, t.e.a.b. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RË-
-210911. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman

Rioolservice
"Ontstoppingen "Inspectie

"Onderhoud "Reiniging
"Opspoor detektie "Renova-

tie "Uitbreiding "Aanleg
Tel. 045-414890.

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.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Riet- err BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.

En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Gevr. vakbekwame TIM-
MERMAN voor het maken
van afdak en deur. Tel.
045-273430. "
DAKCENTRALE Limburg,
gespecialiseerd in alle voor-
komende dakwerkzaamhe-
den zoals reparaties en ver-
nieuwingen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-465285.
SCHOTELANTENNES va.

’ 699,-. Antennebouw
Koenen sinds 1968. Tel.
045-441693
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Waterbedden
Rechtstreeks vanaf fabriek,

via Nederlandse vertegenwoordiger.
Laagste prijs, 10 jaar garantie.
Niet goed, geld terug garantie.

Mogelijk met complete slaapkamer.
Na 18.00 uur 04451 -1272. _^

Te k. EETKAMER-TAFEL
Penta, onderstel zwart, blad
formica abetgrijs 120x60x85
4 mnd oud, pr.n.o.t.k. Tel.
045-440718.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
TRADERS biedt te koop
aan: prachtige sortering
wandmeubels, eethoeken,
buikkastjes, salontafels enz.
Heggenstr. 16, Maastricht.
Tel. 043-210830.
KEUKENRENOVATIE:
vem. v. app. werkbl. spoelb.
etc. Uw specialist: Vossen-
Keukens, Eikenderweg 77,
en Kerkplein Glaspaleis
Heerlen. Tel. 045-717555.
Te koop 3-drs. Norma
SCHUIFDEURKAST, wit, 1
spiegeldeur, h. 2.20, br. 2.50
z.g.a.n., nw.pr. ’ 2.000,-,
voor ’1.095,-. Tel. 045-
-423661.
Wij verkopen ook uw ge-
bruikte of overtollige meu-
bels. Gunstige condities.
Belt u v. info 04406-13874.
Meubelmarkt ALPHA V'burg
Hoge bruine leren FAU-
TEUIL met oren Chesterfield
’350,-. 045-710952.
Bankst. LEER ’275,-; eeth.

’ 375,-; omaslpk. ’ 375,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Luxe Engelse ZITHOEK met
salontafel, okerkleurig, goe-
de staat, ’750,-; rustieke
grote eettafel ’200,-, na
17.00 uur 045-455947.
Te k. 4 zwaar eiken BAR-
KRUKKEN en messing
kroonluchter. 045-420554.
Te koop letherlook DRAAI-
FAUTEUIL, kl. lever, ’ 250,-
Tel. 045-255285.
Te koop vol eiken BANK-
STEL 3-1-1 en salontafel,
vol eiken kast. 045-271390.
Te k. eiken 2-pers. SLAAP-
KAMER, z.g.a.nw. Tev. zon-
nebank. Tel. 04459-2221.
Te koop Barok BANKSTEL,
in goede staat. Tel. 045-
-455763.
Te k. ant. EETHOEK 6 stoe-
len bedrukt leer, plus tafel
en salontafel, vr.pr ’ 2.900,-
Tel. 045-420112 na 18uur.

Te k. eiken SLAAPT
bed 1.80x2.00 mtr., 3
kasten. Tel. 045-2503gl
Te koop EETHOEK 'wijk-stijl: 6 stoelen *trektafel. Tel. 045-417*
Te k. pracht, massté'
kereiken SALONi'
afm. 1.40x0.80m. n#'
de ’2.000,- vr.pr. V
Tel. 045-460506.
Te k. compl. SLAAF**
kl. wit, best. uit: 2-pet*
5-drs kleerkast, 2-drs
gelkast, 2 nachtkastje
letmeubel, pr. ’ 1.000,--
045-726008 J
Pracht zw. eiken "STEL, 3-2-1, met rul»
kuipkussens, ’3.175,-.
pr. ’ 5.600,-); eiken *toogkast, ’1.250,- t
’2.900,-); eik. t.v/vidj

’ 425,- (nw.prijs fj.
Alles 1 jr. oud. 045-3gjü
Te k. HORDEUR bruin
br x 2.05 h. ’25,-:
radiator 3-dubbel 3.*
0.30 h. ’ 40,-; eiken ""parket 3,5 m2’30,-;!
zje beige 2,5 cm. x O.?
1.20 h. ’20,-; rokjordf
geleiding 0.80 br x '*’15,-. fel. 045-4144g/>
Eiken WANDMEUB&
koop, 3 mtr. lang (6 <K
ten), ’ 450,-. 045-715g?
Te k. licht eiken BANK*
3-2-1-zits, t.e.a.b. Tel.
312215.
6 orig. eiken KLOOS1STOELEN (Oirschot)
armleuning; eiken !poottafel samen ’ 1
Tel. 04459-1450. _^
Te k. prachtige LH*
MEAUX slaapkamer, 'nw. Tel. 045-461012^
Te k. eiken WANDMÉ 1
2.90m, prijs ’1.250,-
-045-714487. |
Te k. KUHLMANN &
met duurzame app
3.50m, pr. ’ 4.300,'
bevr. 045-454959.
Gevraagd: Barok m*
en ANTIEK. Tel.
453100 (10-18 uur)._^
Gevraagd: Barok (&
en ANTIEK. Tel.
453100 (10-18 uur). ,
Wat VERKOPEN? #
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels .—— —- ■■ i i '"""^Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Te*.
enkele showroom modellen met extra korting reed^’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij

ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-51353 1

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999^

Zonnehemels j
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend W<p

11 lamps dubbelgebögen mcl. statief vanaf ’&&.
10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per m8*

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop *lampen doormeten en computerpigmentanalyse g<i
AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-4614^

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt ü w

van Uden Expert. .
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengter"^statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellarwSj

100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. Ws-ï^y

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg. ~ ,

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621JgX
Computers y|

Te koop COMMODORE 64
met toebehoren, pr. ’400,-.
Tel.045-219955.,
Te koop 190 NINTENDO
spellen op 1 cassette. Mark)
Bros 4, nu al uit. Tel. 045-
226391 of 06529-83431.
Te koop PC RECOM KT 20
Mb harddisk, VGA kaart en
monitor, vaste prijs ’BOO,-
of te ruil tegen Amiga 500.
Tel. 045-214699.

Te k LAPTOP Goldst^386/16 MHz, 42 MB. 1ï
ram MB, 3,5 dri^eu 3 uur mcl adapter, ""jü
jr oud, vr.pr. ’ 3.900;j.
BTW 045-420112 najg?,
ATARI ST fm, 1 meg■%
ne drive, joystick en sjrjj
IV2 jr. oud, in orig. ySking, geen monitor, 7
045-250162. s\

TV/Video _^J
Draadloze telefoons

25 verschillende modellen uit voorraad leverbaai'
met beveiliging v.a. ’ 139,-. Foto-Video De La HaV^Nieuwstraat 3, (centrum) Hoensbroek. Tel. 045-21^5^

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. Nintendo
spelcomp. Tel. 045-723712..Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te koop professionele VI-
DEOCAMERA merk Sony
met toebeh. en rek. Vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-215993.
mr—i.

Huish. artikeie^/
SIEMENS .

Bosch, Zanker, AEG, JjLi
wasmachines, or^koelkasten, vriezers, J
wassers. De laagste. %
Jac Kohlen, Rijksweg
bij ziekenhuis y
046-513228 of 514862^
MIELE wasautom. &,$
gers. Voll. gerev. va. ’Toenbrekero4s-325g1gx
USK. ’95,-; gasf. L
diepvr. ’150,-; *
’ 150,-; 045-725595^^
Te k. DIEPVRIES met |a

a
merk AEG, plm. 3 f
Tel. 045-752538.
Keuken 3m. m. koelk-
w.mach., keram.kookPg,:
hete luchtoven. 043^>

Kachels/Verwarming

Nu ’ 500,- korting
Kachels-Inzethaarden-Hanghaarden-Gashaarden- A

De Kachelsmid, De beste en goedkoopste. Walem f^Klimmen. 04459-1638. Geop. van 10-18 u. Ctokogjgg;
Kachelspeciaalzaak, alle- hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
Te koop Franklin KACHEL
met koperen knoppen en
glazen deurtjes. Tel. 04492-
-4782.
Te k. centr. VERWARMING
8 radiatoren plus ketel
25.000 cal. merk Radson, 5
mnd oud ’2.500,-. Tel.
045-229186.

Literatuur^,
De STRIPBOEKENSg
AALZAAK. Enorm
ment nwe. en gebr
Geopend: di. t/m no i18.00 uur, do. tot 21-^gi
za. 10.00-17.00 uur- -onsstraat 19, Sittam-
-046-515074. -"

Voor Piccolo's
zie verder pagi"3
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Volgens Veronica hebben beide
partijen nu in goed overleg be-
sloten dat het na al die jarenwel-
letjes is geweest. De praatshow.
voor het grote publiek 'met drie
móm in een snelkookpan', eert
ongedwongen lokatie en het ge£
streepte shirt van Lenferink
heeft zijn tijd gehad.

Van onze rtv-redactie

JjILVERSUM - Bij de
r"OS is zondagavond vanaf

uur op Nederland 3 der?chtstreekse uitzending te
*ien van de Nationale Fina-'e van het Eurovisie Song-
festival. De winnaar zal
Nederland vertegenwoordi-
|en op het 37ste EurovisieSongfestival, dat dit jaar in
"tet Zweedse Malmö plaats-vindt.

~* muzikale omlijsting wordt
I^rzorgd door het Metropole
J-'fkest onder leiding van Harryan Hoof. Bas Westerweel pre-
inteert de avond,
""'eronder een korte beschrij-
lrig van alle deelnemers, inv°lgorde van opkomst.

"fÜSTIAN. Liedje: De schok van
miJn leven.

tUstian werd in 1966 geboren inRuizen, maar woont inmiddels
j* Hilversum. Justian is afkom-

uit de popwereld: sinds zijn
jaar speelt hij regel-

matig in bands. Hij verzorgde de
üPporting act voor Latoya Jack-

,or> bij haar tour door Neder-
?nd, vorig jaar. Tijdens het Na-
'onale Songfestival zal hij voor«et eerst een Nederlands liedje*n gehore brengen.

j^URA VLASBLOM. Liedje:
bergen.

j*ura Vlasblom (1968) werd in
pachten geboren en woont nuf 1Hilversum. Ze maakte haar tv-?ebuut op haar twaalfde met
i^'nderen voor Kinderen. Van,985 tot 1989 was ze zangeres bij
'rizzle Sizzle', waarmee ze in886 ook meedeed aan het Natio-
nale Songfestival. Sinds 1990

ze deel uit van de theater-
Jeans.

VAN LEEUWEN. Lied-
": Een klassieke liefde.
b

Rotterdammer Ferry van
J*euwen (1962) maakte vroeger
iider meer deel uit van de Novo?and en Boom Boom Mancini.

Si trad voor televisie op in pro-
*ta|nma's als Countdown Café
*n Hollands Glorie. Sinds 1990

Ferry op met Johannes
t^anksma als het duo Beauville., eiden zijn regelmatig te beluis-ren in kleine clubs.

Veronica verwacht niet dat Len-
ferink op korte termijn met een,'-
ander programma zal terugke-
ren. „Met een goed programma-
idee blijft hij echter welkom bij.
Veronica."

Lenferink: „Ik kan het woord
RUR nu uitspreken zonder te
stotteren - tijd dus voor iets
nieuws."

# 5. Rob Janszen" 4. Tony Neef en Hella
Koffeman" 3. Ferry van Leeuwen" 1. Justian

Bronwatermerk
stort zich op
liedjesmarkt

BUNNIK - Solisten, duo's,;
trio's, hele koren: alles en ieder/
een kan meedoen aan weer een,
nieuw songfestival, waarbij het
Nederlandse lied centraal staat.'
„We zijn op zoek naar talent van'
het zuiverste water," is de slogan
van het festival, waarmee tevens'
iets wordt gezegd over de initia-
tiefnemer.

" 7. Lisa Boray
# 6. Fantasyx
Foto's: NOB HILVERSUM " 8. Bob van Niekerk " 9. Sigi " 10. Humphrey Campbell

Na Holland Casino werpt nu-
bronwaterfirma Sourcy zich op
de Nederlandse liedjesmarkt,-
ook in dit gevalmet steun van de>.
Stichting Conamus.HELLA KOFFEMAN en TONY

NEEF. Liedje: Nooit Geweten. brengt ze haar eerste cd uit,
geproduceerd door de broers
Bolland.

808 VAN NIEKERK. Liedje:
Waar is het feest.

Bob van Niekerk (1968, Rotter-
dam) werkt momenteel aan een
eerste cd. Al eerder werd de
singleFace to Face van hem uit-
gebracht. Zijn roem oogstte hij
door deelname aan de Sound
Mix Show en Veronica's Sterren-
jacht. Als winnaar van dat pro-
gramma was hij enkele jaren
geledente zien in een tv-special.

SIGI. Liedje: Wachten op vader.

Sigi Hoff (1968, Steenwijk) is
zangeres bij het orkest The Day-
light Super Band. Bovendien
treedt ze op meteen zelfgeschre-
ven cabaretprogramma waarmee

Senders, (1960 Waalre/Rotter-
dam). De groep bestaat uit voor-
namelijk studiozangers. In 1990
werkte de groep nog samen met
Anita Meyer en Lee Towers aan
'The Gala of the Year'. Ook was
de groep meermalen te beluiste-
ren in showprogramma's op ra-
dio en televisie.

Doel van het 'Grote Sourcy
Songfestival', dat een jaarlijksej
traditie moet worden, is behalve'-
een -grotere naamsbekendheid
van de firma ook een steuntje in-
de rug van het nationale muziek-""
produkt. In de breedste beteke*
nis, want alle genres zijn wel-
kom: meezingers, rock en pop ea-
het luisterlied. Als het maar Ne-derlands is.

Ossenaar Rob Janszen (1956) is
vooral bekend als lid van de
theatergroep Pluche en Plastic,
waarmee hij in 1984 de Zilveren
Harp, en in 1989 de Exportprijs
van de gemeente Oss won. Daar-
naast treedt hij op als solozan-
ger, en verzorgde in 1989 een
theaterconcert met Louis van
Dijk. Cd's van zijn naam zijn Ho-
rizon en Koorts in de Kou. Jans-
zen volgde een opleiding zang en
lichte muziek in Hilversum.

FANTASYX. Liedje: Met mij
gaat het goed.

Fantasyx is een vocalgroep, be-
staande uit Eddy Taylor (1949
Guyana/Rotterdam), Wayne
Flournoy (1964 Verenigde Sta-
ten/Rotterdam), Bram Laisina
(1965 Barneveld/Rotterdam), Mo-
nique van der Ster (1966 Papen-
drecht), Meindert Velthuis (1958
Groningen/Rotterdam), Dian

De kandidaten zijn gerecruteerdC
via de horeca. Geïnteresseerden'
dienden zich via barkeeper, kas~"
telein, uitbater en patron op te *geven.

De Nuenense Hella Koffeman
(1963) deed al in 1990 mee met
het Nationaal Songfestival als lid
van theatergroep Jeans. Hella
volgde een opleiding tot docente
dansexpressie aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg. Ze
speelde en zong in 1989 in de
musical Cats. Naast haar activi-
teiten bij Jeans vormt ze met
twee andere zangeressen The
Garlic Sisters.
Groninger Tony Neef, evenals
Hella Koffeman op dit moment
wonend in Amsterdam, deed
twee jaar geleden al als solozan-
ger mee aan het Nationale Song-
festival. In 1985 trad hij op in de
Sound Mix Show. In 1990 sloot
hij zich aan bij Jeans.

ROB JANSZEN. Liedje: Net als
een kind.

ze op regionaal niveau veel suc-
ces heeft. Ze volgde twee jaar
lang een cursus op de Klein-
kunst Academie. Voorts volgt ze
zanglessen.

HUMPHREY CAMPBELL.
Liedje: Wijs me de weg.

HUMPREY CAMPBELL (1958
Suriname/Huizen) won in 1973
een zangwedstrijd in Suriname,
dit resulteerde in een studiereis
naar Nederland. Van 1975 tot
1980 maakte hij deel uit van The
Twinkle Stars als een van de
leadzangers. In 1987 haalde hij
zijn diploma aan het Hilversums
conservatorium, waar hij nu do-
ceert. Hoogtepunt in zijn carrière
was zijn hoofdrol in de musical
The Cotton Club in 1988.

Momenteel werkt hij aan een
solo-cd.

Inmiddels hebben zich 274 «iy.-.
tiesten in spe aangemeld. Op ï\mei wordt in Bunnik in de Spie-)
geltent de halve finale gehouden.".
Later in het jaar volgt de finale/
In de jury: René Froger, Mar-
griet Eshuis en Tonny Eyk.

LISA BORAY. Liedje: Harts-
tocht.

De in Huizen woonachtige Lisa
Boray (1956, Breda) schreef sa-
men met tekstschrijver Edwin
Schimscheimer het liedje Harts-
tocht. Ze voltooide haar oplei-
ding klassieke zang aan het
conservatorium. In 1986 won ze
de Knokke Cup, en in 1988 was
ze winnares van het Cesme Vo-
caal Festival in Turkije. Ze is
echter vooral bekend als zange-
res van de soap-serie Goede Tij-
den, Slechte Tijden. Dit jaar

Miss Limburg kiest
voor Miss Brabant

'Daar heb jedat verwaande meisje weer' (ADVERTENTIE)

ii i i ij

Peree & Jongen
SPECIALISTEN IN OPTIEK 9mW

I

ZACHTE-LENZEN-PLAN §
* mcl. vloeistoffen voor V2jaar f é_ ¥_
* controles j
* starterset vanaf f MwUll^"

VAKANTIELENZEN 1
voor 1 week f *Ms " ’ lu,- -
SPORTLENZEN E
voor enkele uren per week M^kCg> T %■*■mcl. starterset per paar /o^^"]r\ ) j wwl

I ACUVUE r
__~., I H

dag en nacht
dragen >, jf AAP
per 3 mnd. f kW W^\24 lenzen Z^"^ J ""J

ZACHTE LENZEN ’ O^C 1
(hoog watergehalte) vanaf M w^B W I

I ZUURSTOFDOORLATENDE |
HARDE LENZEN XO"7E ]
in zeer veel variaties mogelijk vanaf M Mj m méAr M

Akerstraat 18a Heerlen Tel. 045-7148561 ii

DOOR SASKIA VAN DER MAAT

LANDGRAAF - „Als ik mijn
haar niet heb ingedraaid en niet
opgemaakt ben, ga ik de deur
niet uit. Ook niet als ik me heb
verslapen. Die tijd werk ik dan
nog liever over, want ik ben ont-
zettend ijdel," zegt Esther van
Dapperen, de "negentienjarige
Miss Limburg uit Landgraaf.
Maandagavond weet ze of ze Ne-
derland mag vertegenwoordigen
bij de internationale Miss-Uni-
verseverkiezing in Thailand. Ve-
ronica zendt op TV 2 live vanaf
21.15 uur de Miss Nederland-ver-,
kiezing uit.

sneller dan de ander beneden
aan moeten komen.

bergschoenen. Ze staat elk dag
lang voor de spiegel. „Ik wil er zo
goed mogelijk uitzien. Maar ik*
blijfwel nuchter en heb geen air
van 'ik ben het. Een mooi uiter-
lijk is meegenomen, maar ik wil
dat mensen mij om mijn karak-
ter waarderen. Helaas wordt ik
vaak op mijn uiterlijk beoor-
deeld en hoor ik opmerkingen
als 'daar heb je dat verwaande
meisje weer."

Esther heeft het mavo-diploma
behaald en werkt nu als dataty-
piste bij het CBS in Heerlen. De
afgelopen anderhalve maand
heeft ze samen met de andereelf
Missen elk weekeinde in de Alk-
maarse balletstudio van Diana
Satour doorgebracht om zich
voor te bereiden op komende
maandag. „Diana heeft verteld
wat ons tijdens de verkiezing te
wachten staat. Ik heb geleerd
naar mezelf te kijken zodat ik
weet hoe ik op andere mensen
overkom. Deze zes weken heb ik
naar een doel toegestreefd en het
is vreemd dat maandag mis-
schien allesvoorbij is."

Wat dan? „Ik heb veel belangrij-
ke mensen ontmoet en hopelijk
hpud ik aan die contacten werk
over. Ik zeg meteen mijn baan op
als ik een aanbieding voor mo-
dellenwerk krijg," lacht Esther.
Ervaring heeft ze al: ze loopt re-
gelmatig modeshows en staat
ingeschreven bij een modellen-
bureau.
Volgens Esther bestaat er abso-
luut geen haat en nijd tussen de
Missen. „Het is net of we elkaar
al heel lang kennen. We blijven
vriendinnen en vrijdagkomen ze
allemaal naar Limburg om mijn
verjaardag te vieren. Ook het
meisje dat danMiss Nederland is
en dat gun ik iedereen evenveel.
Maar als ik in de jury zat, zou
Miss Brabant naar Thailand mo-
gen. Zij heeft uitstraling, een lief
karakter en zet zichvoor de volle
honderd procent in."

KTL4 pakt uit met
Verjaardagsshows Een spel als het Textiel Super-

kado-spel is een beetje tè veel
voor sponsor Zeeman in elkaar
gezet. Sandra's assistent Koos
Matroos, die exact zo gekleed
gaat als het getekende figuurtje
op de verpakkingen van de tex-
tielgigant, trouwens ook. „Desponsor is inderdaad erg duide-
lijk aanwezig in dit programma,"
verklaart De Mol. „Maar ik denk
dat de tendens toch is, dat com-
mercie en televisie steeds meer
naar elkaar toe groeien."

Per spel kunnen de kandidaten
een sleutel winnen. De winnaar
van de Verjaardagsshowis dege-
ne die de meeste sleutels weet te
verzamelen. Met die sleutels kan
de winnaar kastjes openen waar-
in meubelcheques, de hoofdprijs
van de show, zitten. De waarde
van de cheques loopt op van 500
naar 20.000 gulden.

s
,e formule van de Verjaardags-. °w, die vanavond om kwart
°or negen doorRTL4wordt uit-
monden, is door Reemer zelf
ftuit België naar Nederland

<j eegenomen. In het programma
t aait alles om verjaardagen. Decc kandidaten worden geko-

De twee uitverkorenen spelen, al
dan niet bijgestaan door mensen
uit het publiek, een aantal spelle-
tjes. Daarin komt het er op aan
de juisteleeftijd van een persoon
te raden. Dat onderdeel is voor
de kijkers thuis het leukst. 'Nee,
die is toch nog niet zo oud ... Ja,
dat zou wel eens kunnen ... Och,
welnee, zij is toch veel ouder dan
dertig...' Sommige spelletjes ver-
lopen wat traag, zeker het spel
waarin de twee kandidaten op de
grote trap staan en door middel
van het aanvullen van woorden

j^LVERSUM - Producentjhn de Mol was niet tevreden
de opnamen van de eersteJ^dra's Verjaardagsshow,

dat ben ik nooit," voegt hij
is*ar direct aan toe. Maar De Mol
jj. °ok niet ontevreden. „Zeker

et over de vrouw hier naast
s e>" vertelt hij, wijzend op pre-ntatrice Sandra Reemer.

zen uit een tribune vol jarigen
die op de dag van de uitzending
hun geboortedag vieren.

„Zodra je er een beetje leuk uit-
ziet, zeggen mensen dat je ver-
waand bent. Maar ik ben hetzelf-
de als ieder ander meisje. Alle
meisjes willen zich optutten en
niemand is helemaal tevreden
met zijn uiterlijk. Ik weet dat ik
niet lelijk ben, maar als ik zeg
dat ik ook moet fitnessen om
mijn buikspieren sterk te hou-
den, vinden ze dat ik niet moet
zeuren of aandacht moet trek-
ken. Ik vind het erg dat mensen
mij op zon moment niet begrij-
pen. Ik heb volgens hen immers
niets te klagen."
In haar vrije tijd draagt Esther
het liefst een spijkerbroek en

Zus Cindy had Esther opgege-
ven zonder dat die daar iets van
wist. „In het begin twijfelde ik of
ik wel mee zou doen, want ik
was bang voor de reacties van
vrienden en collega's in Heerlen.
Een Missverkiezing heeft een ne-
gatief imago van 'jaloerse mei-
den waarbij het alleen om het
uiterlijk draait. Dat beeld had ik
er eerst zelf ook van. Achteraf
had ik het voor geen goudwillen
missen, ik heb een ontzettende
leuke tijd gehad met de meiden,"
vertelt Esther terwijl ze haar lan-
ge benen over elkaar slaat. Een
donkere bos krullen omlijst haar
gezicht.

" Esther van Dapperen: ,/dle meisjes willen zich optutten en niemand is helemaal tevre-aen met zijn uiterlijk." Foto: FRANS RADE

" 2. Laura Vlasblom

Dit seizoen worden nog zeveru
RUR's met gasten uit de werekt
van de kunst, cultuur, sex en we>
tenschap uitgezonden; de laatste.
op 25 mei. Lenferink kondigde
anderhalfjaar geleden al aan tfc,
zijn uitgegekeken op de formule'
van RUR.

HEERLEN - Jan Lenferink
stopt na negen jaar en zon klei-
ne 200 uitzendingen met zijn
praatshow RUR.

Jan Lenferink
stopt met RUR

Zaterdag 28 maart 1992"55

Nederland beslist zondag wie in mei naar Malmö gaat

Nationaal Songfestival
met tien deelnemers

VPRO-makers
mikken op Radio 5
HILVERSUM - Bij de mede-
werkers van VPRO-radio is grote
woede en verontrusting ontstaan
nu het bestuur van die omroep
heeft ingestemd met het Meerja-
renplan Radio. 27 van de circa 45
vaste VPRO-medewerkers heb-
ben in een petitie aangedrongen
op overleg, nog deze week, met
radiodirecteur Jan Haasbroek.
Volgenseen aantal medewerkers
is het nu zaak de touwtjes bij
Radio 5 in handen te krijgen, als
uitweg uit de malaise.

iimburgs dagblad show
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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.

Muziekverenigingen opgelet!!!
Nu blaas- en slaginstrumenten zowel nieuw als gebruikt,
met garantie en zeer voordelig. Belt U voor informatie!

Adams Thorn, tel. 04756-1324.
T— —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,- I! (’ 45,- per maand).

Alles voorradig en demonstratieklaar.

Donderdag koopavond
Het bestuur van het kinder-
koor "De Gekiko's" te Beek

zoekt
Pianist (MA/)

Van de kandidaat vragen wij
beschikbaar te zijn op

vrijdagavond, eventuele
ervaring gewenst

Inl. bij Mevr. F. Kerkhoffs
tel. 046-373241 of Mevr. H.
van Keulen tel. 046-375386.

knop-
accordeons

Ook occasions, Accordeola,
Crosio, Cavagnolo, Hohner,
mr. mog. Info: 020-6443990.
Ook 's avonds en weekends
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.
PIANOLES: gedipl. pianist
(DM en UM) heeft nog
plaats voor leerlingen, van
beginners tot ver-gevorder-
den. Bel. 045-716061.
Korg DS 8 SYNTHESIZER
met Soundcard, als nieuw.
Tel. 04493-5241.
Moderne PIANO te koop,
SHberman, zwart eiken, z.g.
a.n., pr.n.o.t.k. 045-312379.

Te koop z.g.a.nw. PIONEER
stereo installatie met boxen
en CD. Tel. 046-740369.
VERSTERKER Gibson, 100
watt; versterker Mercury 10
watt; gitaar Ibanez; gitaar
Spaans. Tel. 045-210348
ACCORDEON, een lust
voor oog en oor, kleur zilver,
merk Vivaldi (Italiaans), 4-
korig, 120 bas, 9 en 5 reg.,
met wit leren riemen, mcl.
koffer ’ 2245,-. 045-751287
PIANO'S te koop en te huur.
Tevens stemmen J. Somers
& Zn pianohandel, Akerstr.
82, Hrl. Tel. 045-713751.
Te k. PIANO i.g.st. merk Fa-
zer, kl. middelbruin, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-243103.
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 k. ORGEL merk Salina,
vr.pr. ’300,-. Tel. 04493-
-4516.
P. ACCORDEON 120. b. 4-
korig, 11 en 6 rig., z.g.a.n.,
Ijr„ ’ 1.250,-. 043-210090.

VERSTERKER Uher 220 W;
cass.deck Akai; Keyboard
Höhner met lesmat. 045-
-456451 na 14.00 uur.

———————.—————————————————————————_______________ mm
_

m_—_______

Kunst en Antiek

Antiekhal Palmen-Heynen
Langs de Hey 9, Sittard

Industriepark Noord 046-510706
" *-■ ■ ■

De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen enjAriadne, vindt U bij

" INTERART Antiek Simpel-
: veld, Irmstr. 64, 045-443161

Eigen restauratie en logerij.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foöns. 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

jEcttt
" ANTIEK in heel Europa ver-

zameld biedt U Wijshoff An-
tiques, Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum.

i 1.500 m 2showroom. Tel.
045-211976. Geopend:. dond., vrijd. en zaterdag.

Ant. BOUWMATERIALEN
Dohmen, Klimmenderstr. 65
Klimmen. Tel. 04405-2337.
Tev. verkoop van klein an-
tiek, tumdecoraties, marme-
ren schouwen en hekwerk.
Te koop antieke PIANO,
kruissnarig, i.z.g.st. Tel.
04493-1611.
Te koop antieke EETHOEK.
Tel. 045-227637.
Mooie antieke KASTEN te
jkoop bij Diana , Rennemig-
straat 19, Heerlerheide.
Uit erfenis verkregen antie-
ke ronde mahonie SALON-
TAFEL, 1 mtr. doorsnee

’ 1.650,-. Tel. 04459-1450.
6 orig. eiken KLOOSTER-
STOÉLEN (Oirschot) met
armleuning; eiken kruis-
poottafel samen ’ 1.750,-.
Tel. 04459-1450.

BraderieëaMarkten

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 snuffel-
markt van Zuid-Nederland. Alles kan alles mag (geen food)

Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel 01640-57521.

Grote Vlooienmarkt
Maasbracht, 20 April, 2e Paasdag in het

Cultureel centrum. Inschr. tel. 04704-3820.
Deelnemers gevraagd

Vlooienmarkt
Munstergeleen, Gemeen-

schapshuis, Paasmaandag
20 april. Inl. 045-324112.

Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maas-
mechelen-België. Zondag
open v. 10-18 uur en van
10-12 uur, gratis toegang.
Met show en attracties.

KNIP UIT!! Te huur draai-
molen en nieuw luchtkussen
Tel. 045-315378.
Hulsbergse vrije PAAS-
MARKT 2e Paasdag. Er zin
nog diverse plaatsingsmo-
gelijkheden. 04405-3031.
SNUFFELMARKT, Veiling-
hal Gronsveld, 25 en 26 april
Uitsl. part. 200 staanpl. Info
04408-1908.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevraagd
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 koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN uit alle bran-
ches. Tel. 043-210830; fax
043-216601.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
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.

Te k. gevr. LICHTRECLA-
ME of lichtbak, plusm. 12
mtr. lang, plusm. Vz mtr. br.
en/of staande reclamezuil.
Tel. 045-224172.

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.
Therapeuten geven

ontspanningsmassages
aan dames, heren, echtparen. Komen ook aan huis.

(geen sex). Tel. 08385-10944 in Veenendaal.

Stuntverkoop
De allernieuwste collectie

Motorjacks
vele modellen voor dames, heren en kinderen.

Limburgs grootste speciaalzaak voor lederen kleding voor
jongen oud ook maat-kleding, eigen atelier, tevens alle

reparaties.

MP Ledermode
Saroleastraat 61, Heerlen, tel. 045-742140.

HALLO HANDELAREN:
polo's, t-shirts,

trilobalt trainingspakken,
tegen goede prijs.
Bel voor meer info:

04754-87502.

Schmeiko Ned.
Ridderlaan 20, Pey-Echt.

We zijn geopendwo., do.,
vrij, van 10.00-18.00 uur.

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
GEBIT gebroken? Tand-
technische prakt. Hoonhout
voor nw. gebitprothese en
repar. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek 045-228211
PIJN of andere problemen,
overal geweest? U hoeft er
niet altijd mee te leren leven.
045-721856.
RECORDING Resusci Arme
met toebehoren, (reanima-
tiepop met schrijver); oranje
zwaailicht met magneet;
EHBO tas gevuld. Tel.
045-215270
Colorshop Heerlerheide.
Tel. 045-222278. SUPER-
KNALLER, behang uit voor-
raad 25% korting, andere
materialen 15% korting. Al-
leen op 26, 27 en 28 maart.
Te k. prof. metaal DETEC-
TOR merk Fisher 1266X, 7
mnd oud, z.g.a.n. 'Tel.
04492-5542 na 18 uur

Mobiele AGGREGATEN:
benzine en diesel 50 hz, 5-
-85 KVA, 220/380 V, ex-leger
’1.500,- tot ’8.500,-. Fa.
van den Biggelaar, Gemert.
Tel. 04923-61953.
HYPNOTHERAPIE en ge-
sprekstherapie: Associatie-
praktijk voor kinderen en
volwassenen, te Heerlen.
Tel. spreekuur: dag. 19.00-
-20.00 uur 045-740661 of
9.00-10.00 uur 043-253602.
KASSA electron. 4 telw. en
2 telstr., kl. kopieermach. A4
electron. schrijfmach. (Oli-
vetti) (K) z.g., electr. schrijf-
mach. (Olivetti), dicteerapp.
Grundig (compl.), koffer-
schrijfmach. Triumph Tippa,
Olivetti Standard schrijf-
mach. 045-257711.
Te k. industrie OVERLOCK
en kleingoed, schoolbank,
tafelvoetbalspel en 2 salon-
tafels. Tel. 046-751527.
De STRIPBOEKENSPECI-
AALZAAK. Enorm assorti-
ment nwe. en gebr. strips.
Geopend: di. t/m vr. 13.00-
-18.00 uur, do. tot 21.00 uur,
za. 10.00-17.00 uur. Stati-
onsstraat 19, Sittard. Tel.
046-515074. 'Te k. prachtig AQUARIUM
in een mooie kast, afm..
2.60 m lang, 070m. breed,
1.50m. hoog. Compl. met
nw. pomp, vissen, kienhout
enz. iets aparts, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-512858.
Te koop BRANDHOUT. Tel.
043-632433.

06-lijnen

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Live-sex
Onweerstaanbare vrij-

partijen of sm. Kies wat je
wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Bel je me

Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.
06-320.322.23 - 100 et p/m

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot. 06-

-96.8- 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep Vim

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
Live Discreet 06-320.325.30

Onervaren 06-320.323.10
Call-Me 100 cpm

06 - Sex
3 Kanten tegelijk 06-9649

hetro meisje 06-320.320.06
Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
üve Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’ 1,- p/min

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

*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

Vrouwen heuvel
06-320

327.70 Rijp en blank 50 cpm
324.54 40plus Bizar lOOcpm
323.63 40plus hard 100cpm
328.99 Moddervet 50 cpm

329.30 Overrijp 50 cpm
Aanbid je MEESTERES! Ze
doet je handboeien om! SM

50 cpm
06-320.332.32

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.

06-320.320.38
Rijpe, keurige klassiek

geklede dame die live alles
opneemt. Ik ben gek op
jongens die op zn Rus-
sische tussen m'n Bolle

willen, 75 cpm
Jouw MEESTERES! 'n

Hemelse hellefeeks voor
haar dienaren, 75 cpm
06-320.324.68
Meisje 24 jr.

Ik wil graag telefoonsex
Je mag bij me thuiskomen.

06-320.324.96 75 cpm

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm)

Privé/Adressen!
Heeft u zin in sex en bent u
op zoek naar échte prive-

adressen en telefoon-
nummers? Wacht dan niet
maar draai: 06-320.320.80
(75 cpm/boven de 18 jr.).
Niemand hoort je hier! Iris
met 2 man op een schip

Grieks
06-320.326.91
50 et.p. Vz min.

Haar droom
Geboeid met zwart fluwelen

banden, met een vrouw.
Lesb. SM

06-320.329.25
50 et. p. Vz min.

Als de man klopt trekt Lea
haar jurkje uit om

Naakt....
06-320.330.17

50 et. p. Vz min.
Met 2 man in de schuur.
Ine weet het. Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. Vz min.

Minirokje
heerlijke benen, in het bos

wachten 2 knullen...
06-320.340.33

50 et. p. Vz min.
Ella betaalt in de keuken

haar schuld.
Zonder kleren
onder de pannen. 06-

-320.326.73, 50 cp. Vz m.

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

Vera bukt
over de tafel voor 2

ongeduldige minnaars
06-320.326.92
50 et.p. Vb m.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%.

Voel je behoefte aan contact
met vrouwen? De box van

vrouw tot vrouw
06-320.327.78,
50 et.p. V2m.

Belachelijk. Maar op zijn
SM zolder

leert Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50

50 et. p. Vz min.

Eva op de SM
zolder van een bizarre rijke

man. De takels.
06-320.329.23

50 et. p. V2min.
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurde. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh
wat lekker 06-9664 -75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 Ct p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suikerte

lenen bij Suzanne (75 cpm)

Dames die zich vervelen
Sexkontakt

06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan

06-320.330.88 - 50 et p/m

Wie durft een stripspel te
spelen met

Carolientje
06-350.222.23 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.

06-320.330.91 - 50 et p/m

Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM ümburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56
’l,-p.m. Pb. 75141 Adam

Kontakten/Klubs

Paradiso Zaterdag Partyshow
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335. Geop. ma.

t/m vr. 12.00-24.00 uur; zat, van 13.00-20.00 uur.

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.
S 06-52981664

Dinsdags gesloten.

Sacha's Escort
v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Mistery Escort Service

Astrid, Diana, Karla, Corry. Voor bij u thuis of in hotel.
Hygiëne en discretie verzekerd. Bij ons is bijna alles

mogelijk, b.v. striptease, trio, Frans intiem.
Speciaal voor oudere heren.

Geopend van maadag t/m zaterdag
van 11.00-04.00 uur

S 06-52820714
Tevens leuk meisje gevraagd.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

LIMBURGS NO. 1!!!

Club Mirabelle/ Club Nirwana
* het bekendste TOP-TEAM van plm. 15 jonge meiden, die

de beste service willen verlenen!!!
* Géén verplichtingen, maar ongedwongen gezellig

babbelen maakt U óók tot graag geziene gast!!!
* Absolute SAFE-SEX; wat helaas nog te uniek is!!!

* BIJ ONS: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE!!!
Want onze klant is koning!!!

* Wekelijks op TV, getuige stijl en gezelligheid.
* NIET DUUR!!!, gezien wat U geboden wordt!!!

* Naast SM„ TRIO, ORGIE ook STRIPTEASE bij u thuis!!!
* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR!!!

Kom eens langs!
Drempelvrees? Bel dan onze ESCORT-SERVICEü!

Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend!!! Geen 2e
keus, maar TOP-MEIDEN. En óók: klant is koning!!!
Club MIRABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade.

Club NIRWANA, Nieuwstr. 147,Kerkrade.
Bel gerust 045-427120 of 045-463323

Ook WEEKENDS GEOPEND van 22.00 uur tot plm. 05.00
Tot kijk KARIN!!!!!

Nieuw! IPrivé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkheden
o.a. Transsexueel en Travestie.

NIEUW!!! CHANTALLE en VANESSA (DD-cup, volslank)
Diverse shows en massages mogelijk met 4 leuke meisjes
v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk.
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, voor
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz.
Open van 11.00 - 02.00 uur.

Bel voor info S 045 -27 45 87
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

Video-sex-club Kas,eel

Frimousses, ook met lieve WateNOO
meisjes. Open dag v. 11.00 iedere zat. parenparty's.-02.00uZond. 14.00-02.00u ledere woe. groepssexparty
Kl. Gracht 10, Maastricht. voor he.-da. en paren. led.

De beste meisjes laatste vrijdag vd. maand:
zijn nog steeds bij: nudistenparty voor he.-da.

Dm/ó Vx/rn-ino en paren O^e vrij.:rriVe YVOnne parenparty's met SM-akt.
Kapelweg 4, Kerkrade ledere 1e ma. vd. maand

045-425100, 7 dgn geopend nudistenparty voor paren.
11-24 u. Zondag 15-23 u. Tel. 04704-3030.

Paren en alleenstaanden-
club

Villa Liberta
Susteren

Elke woe. en vrij. voor paren
en alleenstaanden met

mooie live-shows. Zaterdag
Liberta Verkiezingen, alleen
paren. Ontmoet mooie ero-
tische mensen in een vrien-
delijke omg. Open va. 21.00

uur. Maaseikerweg 24,
Susteren. Tel. 04499-4928.

Maastricht
Privé

Deze week geen aanbiedin-
gen, maar wel diverse leuke
dames die u in 'n gezellige
sfeer ontvangen. Loop dus
geheel vrijblijvend ons huis-
je binnen in de

Jodenstr. 2
043-254183

Love
gehele dag relaxen met al
onze neiuwe jonge SEXY
meisjes voor ’ 200,- all-in.

B. Floriszstr. 37, HS Adam.
Gastvr. meisjes, echtparen,
voor thuis ontvangst escort

en club. Vast loon p/w

’ 1.500,-, event. woonr.
Tel. 020-6762176.

Club
2000

Met nieuwe meisjes.
Rijksweg Nrd. 22, Geleen.

Tel. 046-742315.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
® 045-428849.

Heden open
van 11-19 uur

Daisy 045-229091
Nieuwe meisjes verwachten

u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

**045-326191**
* Escort all-in *

Ramona
af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Angelique
Privé 043-639410 dag.
14-22 uur ook weekend.

ledere dag open van
20.00-04.00 uur

Club "La Belle"
Kerkrade-West, Gravenstr.
13. 045-416143 met Regina

Tamara, Pretina, Walli,
Anja, Steffi,

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn dus daar
moet U zijn 11-23 uur. Tel.

045-254598.
Jong, wild, erotisch en fruit-
tigü VOORAL op zaterdag!!

LYDIA
045-749662, 11-18 uur.

Buro Janine
Tel. 09-3211-758854

Nieuwe meisjes gevraagd in
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9,
Spekholzerheide/Kerkrade.

Tel. 045-412762. Ma t/m vr.
11 -24 uur open. Garantie en

intern mog.
Man en vrouw geven ontsp.

MASSAGE
Postbus 462, Sittard.

06-320*320*62
Op zn Grieks!

Zij 18 jr. Naakt bukt ze voor-
over en jij staat achter haar!

75 cpm.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

I Ba/cns programma *.
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10.00 Het slimme kanaal.
10.30 Vak-werk, informatief progr.

rond arbeid. Afl. 13: Deeltijd onder-
wijs: deeltijd werken en studeren;
Management op zijn Japans.

11.00 Bijbenen: De werkzoekers (1).
11.20 Veiliger wonen. Afl.3: Produk-
ten en materialen.

11.30 Sprechen Sic Deutsch?
12.00-12.50 Babel, nieuwsbrief voor

Marokkaanse en Turkse migranten.
15.55 The girl from Missouri, Am.

speelfilm uit 1934 van JackConway.
17.10 Okavango, jeugdserie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.87.
18.00 Journaal.
18.10 Schoolslag, spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Bin-

nenl.: Hechtel-Eksel. Buitenl.: Kos.
19.20 Jokertrekking en overz.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Caravans, Vlaamse comedy.
20.30 Weekendfilm: Original sm,

Amer. tv-film van Ron Satlof. Met:
Arm Jillian, Charlton Heston, Robert
Desiderio e.a. Zonder aanwijsbare
reden wordt de 4-jarige Mathew van
Sharon en John Richards ontvoerd.

22.05 Night court, Comedyserie over
een nachtelijk gerechtshof in Manhat-
tan. Afl.9: Some like it hot.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 Nachtfilm: All night long,
Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Jean-Claude Tramont. Met: Gene
Hackman, Barbara Streisand e.a.

00.45-00.50 Coda. Mazurka opus 17
nr. 4, van Chopin, uitgevoerd door
Sylvia Traey, piano.

België/Télé 21

10.00 Mag. v. Turkse werknemers.
10.30 Cursus Nederl. 11.00 Espagnol
con Victor. 11.30 Beroepenvoorl. 11.35
Coup de film. 11.50 Clips è la Une.
12.00Vidéothèque. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.10 Objectif Europe.
13.45 L'appel du destin, Franse film
van Georges Lacombe. 15.25 Discus-
sie: Bang zijn voor jongeren. 16.45
Filmmagazine. 17.30 Nouba nouba.
17.55 Félix. 18.25 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. Aansl.: lottotrek-
king. 19.30 Journaal. 20.05 Natuurma-
gazine. 20.45 La dame du lac, tv-film
van Ron Satlof. 22.25 Contacts. 22.30
Match 1, sportmag. Aansl.: JokeruitsL
23.30-23.55 Laatste nieuws.

België/TV 2

08.00 Studio Trappelzak.Kleuterma-
Qazine.

'*-20 Naar Timboektoe.Programma
rond de favoriete prentenboeken van
kleuters.jjjj-30 Robinson.6-delige tekenfilm.

£>-44 Zeeboeren.Deense jeugdfilm."9-14-09.30 De Ko de Boswachter-
show.Natuur- en milieumagazine.

'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

's-35 Morgen kan 't beter.B-delige
serie over werken en gezondheid.Afl. 2: Arbeidsomstandigheden.

'6.00 "" Journaal.

'6-08 Hollands decor.Een wandeling

°' fietstocht n.a.v. een boek. Presen-tatie: Willem Nijholt. Afl.: Wassenaar.Herh.
'6-20 Heb ik iets gemist? Hoogte-
Punten van AVRO-programma's.

'6.40 Jongen mensen op het con-
certpodium.klassieke muziek van
Rossini, Donizetti en Gounod. Pre-
sentatie: Roeland Kooijmans. Herh.

"06 Disneyclub.Kindermagazine
'fiet gasten en tekenfilms. Presenta-tie: Jochem van Gelder, Willy Nap en
Mike Starink.

18.00 Kruis + muntSpelprogramma
'"g.v. het 125-jarig bestaan van het
node Kruis.

Junior survival 1991 .Survi-
val-wedstrijden voor de jeugd.

'8-55 Alle dieren tellen mee.Dieren-
"lagazine.

JSj.26 AVRO Sportpanorama.
«.00 ("«+l-0 Journaal.*°-25 Good morning Vietnam.Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Barry
Levinson.

*2-30 Karel.Praatprogramma.
*3-18 Philips Schaaktoernooi.
*3-33 Cyclone Tracy.3-delige Austra-

lische miniserie van Donald Crombie
en Kathy Mueller. Met: Chris Hay-
*ood, Tracy Mann, Nicholas Ham-
mond e.a. Deel 1. De inwoners van
"et stadje Darwin in Australië maken
Zich op voor de kerstviering van 1974
Wanneer op de radio melding wordt

ft 9emaaktvan een naderende cycloon.
"'"O3-01.08 "" Journaal.

16.05 Museumschatten. Achtergron-
den. Vandaag: De verkondiging.

16.14 Mijn eigen huis. Kinderserie.
Afl. 6. Job Schuurman gaat op zoek
naar Joost en zijn ingestorte huis.

16.27 Groentjes. Natuurmagazine
voor de jeugd. Afl.: Paardentraktie.

16.38 (TT) Alfred J.Kwak. Tekenfilm-
serie. Afl.: Het verjaardagsfeestje.

17.08 Het meisje uit het jaar 3000,
17.32 Man about the house. Engelse

comedyserie. Afl.: Houtworm. Herh.
Drako heeft raketten met een kernla-
ding afgevuurd op twee vredesplat-
vormen die al jaren de aarde be-
schermen tegen een totale vernieti-
ging.

18.00 "" Journaal.
18.18 Kassa! Consumentenmagazi-

ne.
18.57 Vijf tegen vijf. Spelprogramma.
19.27 Jules unlimited. Serie over

nieuwe techniek en avontuur.
19.57 Trekking sponsorloterij.
19.59 Flying doctors. Australische

doktersserie. Afl.: Schuldgevoel. Pen-
ny en Steve willen graag door nie-
mand gestoord worden en gaan
daarom een paar dagen op een afge-
legen plekje, zonder radio, kampe-
ren.

20.50 (TT) Oppassen!!! Comedyse-
rie. Afl.: Internaat. De nicht van opa
Henry, Annejet, komt langs voor op-
voedkundig advies.

21.19 Laat mij maar even. Theater-
show van Brigitte Kaandorp (1).

22.22 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.56 Laat mij maar even. Theater-
show van Brigitte Kaandorp (2).

23.27 (TT) De wereldvan Boudewijn
Büch. Serie reisreportages over de
Indische Oceaan. Vandaag: Dodo V.

00.03 Alien nation. Amerikaanse
science fiction serie. Afl.: Herboren.

00.48 Natuurmoment. Natuurmonu-
ment Goudplaat op Noord-Beveland.

00.54-00.59 "" Journaal.

15.15 Met Witteman. Praatprogram-
ma met Paul Witteman. Herh.

16.00 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.00 Studio Sport. Met: WK kunstrij-
den in Oakland.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Aflevering 'Cow-

boys. Pas op, want de verschrikkelij-
ke cowboy Tommie zit achter een
heg verstopt.

18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 (TT) Een meisje van 13. 3-deli

ge documentaire (slot). Als een meis-
je van 13 wordt, verandert er veel in
haar leven. Niet alleen de omstandig-
heden worden anders, ook het eigen
leven gaat een nieuwe fase in. De
een wil graag ouder lijken en borsten
krijgen, de ander zou ze het liefst af-
hakken. En de eerste serieuze
vriendjes komen om de hoek kijken.
Wat vertel je aan je vader en moeder
over zoenen en sex? Deze laatste af-
levering gaat over volwassen worden
en onafhankelijk zijn.

19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Snoep. 5-delige serie over de
voedings- en genotmiddelenindustrie

20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteiten.
20.55 Vesuvius. Een uur tv-journalis-

tiek over een thema, gepresenteerd
door Cees Grimbergen. Vanavond
'Het grote onbehagen. De combina-
tie van hardwerkende collega, ideale
parrtner, zorgzame moeder en proper
huisvrouwtje blijkt voor veel vrouwen
te zwaar. Hebben de gelijke rechten
voor mannen, huisvrouwen en moe-
ders tot gevolg dat een grote groep
vrouwen zwaar overspannen is?
Wordt daarnaast de Nieuwe Man niet
ook te veel belast? Zijn de kinderen
niet de dupe van de emancipatie?

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45 Jaouaz. Speciale uitzending ge-

durende de vastenmaand Ramadan.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Eurosport
13.00 La pensee socialiste. 13.30 Le
coeur et l'esprit. 14.00 W magazine.
14.30La berceaudière, Waalse tv-film
van André Letroye. 15.30 Wielrennen:
Grote Prijs E3. 17.00 36 Heures pour la
democratie, aansl.: Sindbad. 18.30 Azi-
muts. 19.00 Document, over Colom-
biaans dorp. 19.30 Journaal. 20.00 WK
Kunstrijden. 21.30 Journaal.
22.05-23.05 Topio stin omichli, Grieks/
Franse film van Theo Angelopoulos.

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma,

gepresenteerd door Irene Moors, met
o.a. gekke berichten uit het buiten-
land, het spelletje pictionary, kook-
en boekentips, het Telekidspodium
en een reportage. Verder o.a. de te-
kenfilms De Fabeltjeskrant, Tiny
Toons, Batman, The real ghostbus-
ters, My little pony, Peter Pan en de
film: The dragon and the slipper (1).

12.00 RTL4Classique. Klassiek con-
cert, uitgevoerd door het RTL-orkest.

12.30 Get a life. Amerikaanse serie,
(herh.).

12.55 Uno dopo l'altro. Italiaanse
speelfilm uit 1971.

14.35 Eurocops. Internationale poli-
tieserie. Afl.: Sjanghai Lilly. (herh.).

15.30 Lenny. Amerikaanse comedy-
serie.

15.55 Miniplaybackshow. Aflevering
van een serie programma's waarin
kinderen hun favoriete artiest/artieste
of groep kunnen imiteren, (herh.).

17.00 Een eigen huis... een plek on-
der de zon. Dertiende van een serie
doe-het-zelf programma's (slot).

17.30 Tineke. Gevarieerde weekend-
programma. (Om 18.00 nieuws).

19.30 RTL4avondnieuws.
20.00 Liefde op het eerste gezicht.

Quiz met Caroline Tensen.
20.45 Sandra's verjaardagsshow.

Spelshow met jarigen.
21.50 Hunter. Detective-serie.
22.40 Playboy late night. Erotische

progrdmma.
23.35 Laatste nieuws.
23.50 Fraternity vacation. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985.
01.25 The comedy of terrors. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1984. Amos
Hincheley, eigenaarvan een begraaf-
plaats, is een oude demente man.
Zijn dochter is getrouwd met zijn za-
kenpartner, Trumbull. Deze had ge-
hoopt door met haar te trouwen flink
wat geld te kunnen opstrijken. Maar
zijn luiheid en alcoholisme hebben er
onder andere voor gezorgd dat het
bedrijf nu in een financiële noodsitua-
tie verkeert.

02.45 Nachtprogramma.

20.00 Zot, dwaas, boosaardig, zo
ben ik, zelfportret van James Ensor.

20.50-22.05 Jakob Lenz, kameropera
van Wolfgang Rihm over het verblijf
van deze dichter uit de Sturm und
Drang-tijd in de Elzas.

15.30-17.00 Sport extra: Wielren-
nen, rechtstreekse reportage van de
E 3-prijs Harelbeke.

09.00 International motorsport, auto-
sportmagazine. 10.00 Saturday alive,
met Paardesport: Concours hippique in
Parijs; Transworld sport; WK Kunstnj-
den op de schaats: verplichte kür ijs-
dansen vanuit Oakland; Tennis om de
Davis Cup; Wielrennen: Grand prix E3
Harelbeke; Golf: Volvo open van Flo-
rence. 20.00 International motorsport,
autosportmagazine, (herh.). 21,00 Da-
vis Cup tennis, dubbelspel Zweden -
Australië. 22.30-01.30 WK kunstrijden
op de schaats, verplichte kür dames,
vanuit Oakland, live.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.20 Yoga. 07.40 Cur-
sus Frans. 07.55 Clin d'oeil. 08.00
Canadees nieuws. 08.25 Nieuwsflits.
08.30 Nord/Sud. 09.00 Quebec mc.
09.30 Economisch magazine. 10.00
Opkomst van de moderne misdaad.
11.00 Aventures de la liberté. 12.00
Nieuws. 12.05 Reflets - images d'ai-
leurs. 13.00 Nieuws. 13.15 Zakelijk
magazine. 13.30 Ramdan. 14.00 Di-
van. 14.30 A nous les beaux dimanc-
hes. 15.25 Magellan. 15.45 Science
cartoon. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash va-
ricelle. 16.45 Génies en herbe. 17.00
Jongerenmagazine. 17.40 Clips radio
21. 18.15 Correspondances. 18.30
Nieuws. 19.00 Autovision. 19.30 Bel-
gisch nieuws. 20.00 Thalassa. 21.00
Nieuws. 21.30 A nous les beaux di-
manches. 22.30 Caractères. 23.45
Nieuws. 00.05-00.35 Ramdam.

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Videoclips. 08.00 ITN Nieuws. 08.30
Muziekmagazine. 13.45 Europese cul-
turele agenda. 14.00 Kickboksen..
15.50 Supersports news. 16.00 World
sports special. 16.30 Video travel gui-
des. 17.00 Jongerenmagazine. 17.30
Heavy metal magazine met Noise
Works. 18.30 Toeristisch magazine.
19.00 Modemagazine. 19.30 Eastern
Europe reports. 20.00 ■ Great guy,
Amerikaanse speelfilm uit 1936. 22.00
Nieuws. 22.30 Filmmagazine. 23.00
Sportmagazine. 23.30 Concertmagazi-
ne. 00.30 Supersports news. 00.40.Videoclips.

CNN

Scan Connory speelt 007. Bond
wordt door M naar Jamaica ge-
stuurd om de dood van een Britse
diplomaat te onderzoeken. Oor-
spronkelijk verhaal is van lan Fle-
ming.

RTL 4
12-55 Uno Dopo l'Altro (1968-l/E).

spaghetti-westernah Nick Nostro. Bij een bankover-
al wordt Richard Harrisons broer

9edood. Hij gaat op jacht naar de
aders om wraak te nemen. Verder„ e': Pamela Tudor en Paolo Gosli-

BRT1
heiss Tne Gir' from M'ssouri} 934-USA). Verrukkelijke onzin-

'"■> van Jack Conway over een
69elijk meisje Jean Harlow, datrobeert een miljonair te strikken
°nder verraad aan zichzelf te ple-

ger>- Haar vriendin, Patsy Kelly, is'J2onder vlot van de tongriem ge-Sr,eden.

Duitsland 1

" Petra Thaller. (Sat 1
16.40 uur).

SAT1

09.45 Tele-Gym. 10.00 This week.
10.15 Actualités. 10.30 Cursus Frans
v. beginners. 11.00 Cursus Engels v.
beginners. 11.30 Wissenschaft direkt.
12.15 Reportage over oeroude rites
rond de vulkanen op de kleine Soenda-
eilanden. 13.00 cursus geschiedenis.
13.30 Cursus wiskunde. 14.00 Walt
Whitman, portret van deze Amer.
schrijver. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
Das war's - diese Woche. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Reportage over de San-
teria-cult op Cuba. 17.45 Wintertips für
Golfer. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Kulturweltspiegel, culturele reportage.
18.30 (TT) Die Sendung. mit derJMaus,
kinderprogramma. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine met om 19.30 Sport im
Westen. 20.00 Insel der Affen, natuur-
film over de Makaak-apen op het ei-
land Cayo Santiago. 20.45 That's en-
tertainment, muziekprogramma. 22.00
Geschichte: Mythos Indien, 4-delige
documentaire serie over de geschiede-
nis van India. 22.45 Philosophie heute:
Der Lack ist ab, discussie tussen voor-
en tegenstanders van de auto. 23.30
Jazz vor Mittemacht: 12.Leverkusener
Jazztage '91, met vandaag Bill Bru-
ford's Earthband. 00.30 Laatste
nieuws.

08.00 Awake on the wildside. 11.00
The big picture. 11.30 US Top 20video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Ray Co-
kes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Week in
rock. 18.30 The big picture. 19.00 Eu-
ropean top 20. 21.00 Saturday night
live. 22.00 Partyzone. 01.00 Kristiane
Backer. 03.00-08.00 Night videos.

MTV Europe
06.55 Ochtendprogramma. 14.00 Pris-
ma. 14.30 TGS. Sabato sport. 14.30
San Pellegrino. 15.40 Migliarino pisa-
no. 16.15 Storie di ordinaria violenza.
16.45 Disney Club. 18.00 telegiornale
Uno. 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 uno. 20.25 telegiornale uno sport.
20.40 Scommettiamo...che?. 22.45 te-
legiornale uno. 23.00 Speciale telegior-
nale uno. 00.00 Telegiornale uno notte
- Che tempo fa. 00.30 Nella polvere del
profondo sud. 01.55 Nachtprogramma.

Duitsland 3 SWF

BBC1

14.30 Telekolleg 11, cursus geschiede-
nis. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's
Dritte, magazine. 17.30 Alles Alltag...
18.00 Beim Wort genommen. 18.30
Das Südwestjournal am Samstag.
19.00 Pssst, spelprogramma met Ha-
rald Schmid. 19.30 In smaragdener
Tiefe, documentaire over de kust van
Brits-Columbia. 20.15 Wiedergefunde-
ne Gesichter: Menschen im Golfkrieg,
documentaire over mensen, die in de
Golfoorlog prominent in beeld waren
en nu na een jaar hun verhaal doen.
21.15 Monty Pythons Flying circus, sa-
tirisch programma. 21.45 Journaal.
21.50 17. Baden-Badener Disput, dis-
cussie met als thema: Bewaltigung von
Vergangenheiten. 23.20 Schmidteinan-
der, show met Harald Schmid. 00.20
Journaal. 00.22 Non-Stop-Fernsehen.

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 International correspondents.
14.10 The big story. 15.10 Health.
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien-
ce and technology. 16.40 Style with
Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek.
20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10
Your money. 21.40 International cor-
respondents. 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.

21.35 On the up, comedyserie. 22.05
Nieuws en sport. 22.35 Moon and son,

07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws.
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35
Wiz bang. 08.45 Bravestarr. 09.35
Thundercats. 10.00 Going live! 13.15
Grandstand, sportprogramma. 18.05
Nieuws. 18.20 Stay tooned! 18.45 Big
break. 19.15 Noel's house party. 20.05
Flight of the navigator, Amerikaanse
speelfilm uit 1986. Een 12-jarige jon-
gen wordt door een ruimteschip ont-
voerd, en komt acht jaar later weer op
aarde, nog steeds als 12-jarige...

06.00 Quarbeet, kinderprogramma met
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony,
Grisu - der kleine Drache, Hallo, Bob-
by!, Silverhawks - Die Retter des Uni-
versums, Batman, Das falsche Ge-
sicht, Verliebt in eine Hexe, Zorro, Dick
und Doof. 10.00 Cagney & Lacey, se-
rie. 10.55 Von Herz zu Herz. 11.50
Glücksrad. 12.30 Wirtschaftsforum.
13.00 Sat 1 Bliek. 13.05 Zauber der
Berge. Magazine voor natuurvrienden
en bergbeklimmers. 13.35 Raumschiff
Enterprise. 14.30 Mannerwirtschaft.
Aansl. Sat 1 Bliek. 15.05 ■ Tarzan und
sein Sohn. Amerikaanse speelfilm uit
1939.16.40Wunderbilder aus der Tier-
welt. 17.15 Klipp-klapp. 17.45 Punkt,
Punkt, Punkt. Woordspel. 18.15 Herz
ist Trumpf. Spelprogramma. 18.45Gu-
ten Abend, Deutschland. 19.20Glücks-
rad. Aansl. WetterNews. 20.15 ■ Die
Bande des Schreckens. Duitse mis-
daadfilm uit 1960. Aansl. SAT.I Bliek.
22.05 Jux & Dallerei met Karl Dall.
23.05 Marylin - heisz wie ein Vulkan.
Erotische film uit 1985. 00.20 Sat 1
Bliek. 00.30 Hausfrauen-Report.
(Herh.). 02.00 Marylin - heisz wie ein
Vulkan. (Herh.) 03.1 OVorschau/Video-
text.

06.00 Tekenfilm.
06.20 Nozzles, Tekenfilmserie.
06.45 Cubitus, Tekenfilmserie.
07.10 Marehen aus aller Welt (Story-

book international), sprookje.
07.35 Piff und Herkules, Tekenfilm.
08.00 Konfetti, kinderprogramma met

de tekenfilms Die Flintstone Kids, Yo-
gi Bar en Scooby Doo.

09.15 Klack, spelshow.
10.05 New Kids on the block, serie.
10.35 Peter Pan, Am. tekenfilmserie.
11.00 Marvel Universum, kinderpro-

gramma met de tekenfilms Die fan-
tastischen Vier - Das Superteam,
Dino - Riders, Rude Dog und seine
Bande en Spiderman und seine aus-
sergewöhnlichen Freunde

12.35 Michel Vaillant, Tekenfilmserie.
13.05 Teenage mutant hero turtles,
Amerikaanse tekenfilmserie.

13.30 American gladiators, serie.
14.35 Adam 12: Einsatz in L.A. (New

Adam 12). Afl.: Der zweite Mann.
15.00 Das A-Team, Amer. serie. Afl.:

Die versunkene Stadt. (herh.).
17.00 Der Preis ist heiss, spelshow.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Gophers, Engelse comedy-

serie. Afl.: Die Geburtstagsparty.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Full house. Afl.: Elvis Gitarre.
20.15 James Bond - 007 jagtDr. No

(Dr. No), Engelse thriller van Terence
Young. Met: Scan Connery e.a.

22.10 Alles nichts oder?!, show met
Hella von Sinnen e.a.

23.10 Unterm Dirndl wird gejodelt.
Sexkomedie uit 1974 van Alois Brum-
mer. Met: Gisela Schwarz, Armema-
rie Wendel, Edgar Anliker, e.a.

00.45 Der letzte Harem (L'ultimo ha-
rem), Italiaanse speelfilm uit 1982
van Willy S. Regan. Met: Corinne
Clery, Georg Lazenby, Daniele Pog-
gi, e.a.

03.20 Mannermagazin. (herh).
03.45 Unterm Dirndl wird gejodelt.

Sexkomedie uit 1974 van Alois Brum-
mer. Met: Gisela Schwarz, Armema-
rie Wendel, Edgar Anliker, e.a.
(herh.).

05.10 Bedrohliche Stille (Footsteps),
Amerikaanse korte film uit 1974 van
Alan Parker.

05.40 After hours, magazine vanuit
Amerika.

ge over Berlijn.
I 9 45 Medizin nach Noten Hl/3.
0-00 Tagesschau.
'9-03 Die Reportage: over .omafia
'n Polen en jacht op Duits^ juto's.

'°-35 ARD-Ratgeber, toeristischet'Ps. Vandaag: o.a. Vakantiehuisjesen supergoedkope vliegtickets.
''"00 Tagesschau.
'1.03 "" Geld oder Liebe, spelpro-gramma voor alleenstaanden.'2.35 Urnschau.
'2.55 Persoverzicht.
'3.00 Tagesschau.
'3-05 Nachbarn, reportages uit mid-
den- en oost-Europa.

'3-45 ARD-Sport extra. WK"Kunstrij-
den op schaats: Kür v. heren en ver-
Plicht kür ijsdansen, samenvatting.

'5-00 Gesundheit! Medizin im Er-
sten.]5.45 Erstens.

'6-00 Disney Club, kindermagazine
■riet gasten , muziek, tekenfilm- en
avonturenseries.
’.23 Hier und Heute unterwegs.
'"50 Tagesschau.
'"55 Sportschau-Telegramm.
*-00 Markt.3.30 Verstehen Sic Spass? Van-
daag: Lokvogel Kurt Felix.
807-19.00 Sportschau, sportmaga-
zine met Bundesliga voetbal.jj.sB Programma-overzicht.

ifO-00 "" Tagesschau.
»«Go for it, Italiaans/Am.sPeelfilm van E.B. Clucher. Met: Te-rence Hill, Bvd Spencer e.a.

j,5.9 Tagesthemen-Telegramm.
*<Oo "" Lotto-trekking.
2~ n 5 Tagesthemen.
*<-25 "" Das Wort zum Sonntag,
j^erdenking door Renate Kirsch.
"30 "" Mary, amusementsprogram-ma met Georg Preusse, alias Mary.
5,°0 Tagesschau.
dn 3 ARD-Sport extra. WK Dansen.yoor profs over tien dansen.

Der stahleme Vorhang
(Weeds), Amerikaanse speelfilm uit
'987 van John Hancock. Met: Nick

oN°lte,0 N°lte, William Forsythe e.a.
'"55 Tagesschau.
Jno-03.05 Z.E.N. Harpmuziek: Frag-ment uit concert in Bes, Handel.

°9.00 Tagesschau.
"9.03 Das Scheunenviertel, reporta-

08.00 Nachbarn in Europa, informa-
tie en actualiteiten in het Grieks, Itali-
aans en Portugees.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.Zie Duitsland1.

13.05 Diese Woche , programma-
overzicht met ondertiteling.

13.30 Guns of Wyoming, Amerikaan-
se speelfilm uit 1962 van Tay Gar-
nett. Met: Robert Taylor e.a.

14.55 Kanalratten, afl. uit de serie
Wenn du mich fragst....

15.20 Die Charlie Brown und Snoo-
py Show. Afl.: Der grosse Kürbis.

15.40 FM, gev. magazine. Vandaag
tips van de Stiftung Warentest.

16.10 Klassentreffen, Vandaag. Die-
ter Thomas Heek.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel, nwsprogr.
17.40 Die grosse Hilfe, de balans van

de Aktie Sorgenkind.
17.50 Karl May, 6-delige serie over

het leven van Karl May. Afl.: Redak-
teur und Schriftsteller (1874-1882).
Na andermaal in de gevangenis ge-
zeten te hebben komt Karl May als
32-jarige weer vrij.

18.25 Karl May, vervolg. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht (VPS 18.50)

19.00 Heute.
19.20 "" Mit Leib und Seele, Duitse

serie. Met: Günter Strack, Liesel
Christ, Hannelore Elsner e.a. Afl.: Die
verirrten Schafe.

19.50 "" Mit Leib und Seele, ver-
volg.

20.15 "" Wetten, dass....? Spel-
show. Met o.a. Pierre Cardin, Chris
de Burgh en Dieter Hallervorden.

22.00 Heute-journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio,

sportprogr. met o.a. Bundesliga voet-
bal en WK Kunstrijden. Aansl.: Ge-
winnzahlen vom Wochenende.

23.35 SOKO 5113, Duitse politieserie.
Met: Werner Kreindl, Peter Seum, In-
geborg Schoner e.a. Afl.: Góttmann
hat Angst. SOKO moet zich bezig
gaan houden met jeugdcriminaliteit,
en met name met een serie bomaan-
slagen op buitenlanders.

00.20 Heute.
00.25-01.55 Without waming, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1979 van Grey-
don Clark. Met: Jack Palance e.a.

FILMS TV VIDEO

RTL4
23.50 Fraternity Vacation
(1985-USA). Film van James Fraw-
ley over twee scholieren, die tijdens
een uitstapje naar Palm Springs
opgezadeld zijn met een vervelend
broertje. Dan wedden zij wie 't
eerst een fraai, doch onwillig blond-
je kan versieren.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 TROS Nws
show (7.08 en 8.10 TROS Aktua
en 7.30 Nws). 11.05 TROS Ka-
merbreed. 12.05 TROS Aktua
(12.30 Nws. 12.55 Meded. t.b.v.
land en tuinbouw). 14.05 TROS
Aktua sport (17.05 TROS Aktua.
17.30 Nws). Elk heel uur nws.
18.10 TROS Aktua. 19.04 Coulis-
sen. 19.30 Langs de lijn, sport en
muziek. 22.02 Podium van de Ne-
derlandse lichte muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Damo-
kles. 1.02-7.00 Niemandsland.

12 35 persoverzicht) 12.45 Ak-
tueel. 13.00 Hitparade 16.00 Pro
en contra, jeugdmagazine 1705
Forum - Cultureel magazine 18.00
Uit de regio 18 10 BRF Aktuell.
18.35 Vrije Tribune, politiek forum
18.45 Evangelium in unserer Zeit
19.00 Saterday Night Rock Show.
21.05-2107 Uitslagen Belgische
lotto.

9.00 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 Limburgnica klassiek: Zweeds Radio Symf.
Ork. met cello. 14.51 Veronica
kamermuziek: Muz. voor piano.
15.18 Nieuwe platen. 16.00 Lang
leve de opera. 18.00 Nws. 18.04
Avondstemming. 20.00 Nws. 20 02
KRO-klassiek: Spaanse lied. 21.20
Verklarte Nacht van Schönberg.
22.00 KRO-literair: Camera obscu-
ra. 23.00 Het orgel. 23.20-24.00
Laudate.

20.25 Good Morning, Vietnam
(1987-USA). Robin Williams speelt
in deze film van Barry Levinson
een disc-jockey bij de radio van het
Amerikaanse leger in Saigon in
1965. Williams zet de boel op stel-
ten en is veel grappiger dan de
echte Adrian Cronauer, op wiens
leven het verhaal is gebaseerd.

Nederland 1

Duitsland 1
24.00 Weeds (1987-USA). Meng-
sel van komedie en drama van
John Hancock over schrijver, Nick
Nolte, die met ex-veroordeelden
een theaterensemble opricht. Ach-
ter de tralies worden voorstellingen
gegeven. Met: Rita Taggart en La-
ne Smith.

Elk heel uur nws. 7.04 Intro. 9.04
De tweede ronde. 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Uitgelicht.
16.04 Andere koffie. 17.04 Levens-
lief' en levensleed. Elk heel uur
nws. 18.04 KRO's country time.
19.04 Glas in lood. 19.30 Leven
zonder antwoord. 20.04 Uit het
KRO-archief. 21.03 The Bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

23.10 Unterm Dirndl wird gejodelt
(1973-D). Smakeloze sauerkraut-
seks van Alois Brummer over dom-
me, maar goed uitziende iener-
dochter, die het op de middelbare
school van haar stevige lichaam in
plaats van haar goed ontwikkelde
hersenen moet hebben.

RTL Plus
00.25 Waming (1980-USA). Onge-
wild geestige SF-film van Greydon
Clark waarin stel B-acteurs wordt
aangevallen door slijmerige vlie-
gende pannekoeken afkomstig van
een buitenaardse bezoeker met
slechte manieren. Met: Jack Palan-
ce en Martin Landau. Ook bekend
als 'It Came Without Warning'.

Duitsland 2

Elk heel uur nws. AKN: 6.04 Wak-
ker. 8.04 Popsjop. 10.04 Dolce vi-
ta. 12.04 Eeh... 13.04 Popparazzi.
15.04 Paperclip. 17.04 Basta. Elk
heel uur nws. 1804 De avondspits
AKN: 19.04 Forza. 20.04 For those
who like to groove. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 3

" Jean Harlow in 'The girl
from Missouri'. (BRT 1 -15.55 uur).

Duitsland 1
f°'s Chi si Ferma e Perduto
L' 983-I/USA). Knokfilm van Enzo

arboni met James Bond-elemen-
,?."" volgens de beproefde Spencer/

"i-formule. Twee vrienden verhin-gen tegen wil en dank dat Space
gekaapt wordt. Met Teren-

Hill en Bvd Spencer.

BRT1
23.20 All Night Long (1981-USA).
Komedie van Jean-Claude Tra-
mont waarin Gene Hackman, een
getrouwde man, een relatie aan-
knoopt met Barbra Streisand, de
vrouw van zijn buurman, nadat hij
zich heeft moeten verlagen tot chef
van een avondwinkel in de buurt.

RTL Plus
20.15 Dr. No (1963-GB). De eerste
James Bondfilm. Deze is geregis-
seerd door Terence Young en

RTL 4
01.25 Comedy of Terrors
(1963-USA). Griezelpersiflage van
Jacques Tourneur met begrafeni-
sondernemer Vincent Price, die zijn
klanten een handje wil helpen om
de zaak wat op te krikken. Verder
met: Peter Lorre en Boris Karloff.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00Kur-
hausconcert. 12.00 Muziek voor
miljoenen. 13.00 Nws. 13.04Vero-

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
1830 en 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-Markt. 10.00
Vinko Bicanic live. 12.00 Agenda
voor Brussel, aansl. Musik bei
Tisch (12.15 agenda Ostkanton;

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws^6.05 Morgenmelodie 800 Nieuws/
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter.
855 Overpeinzing. 9.00 Nieuws
905 Der Musikpaviljon (10.00
Nieuws) 12.00 Nieuws 12.05 Pop
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade. 14.00 Nieuws en
economisch praatje 14.07Orches-
ter der Welt 15.00 Café Carlton
(16.00 nieuws) 17.00 Der Tag urn
Fünf, aansl. Fünf Uhr Tee (1800
Nieuws) 1900 Auf ein Wort. aansl.
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Kon-
zert. 22.00 Nieuws 2205 Musik
zum traurnen. 22.30-0405 ARD-
Nachtexpress

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
RVU: 9.30 Werken aan werk.
10.00 Onder de groene linde.
10.15 De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 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
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nws.). 18.25Kayen rasja (Er
is hoop). IOS: 18.40Hoda al-islam.
19.00 Nws. en actual.rubriek in het
Turks. 19.30 Nws. en actual.
rubriek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nws en actual.rubriek
in het Chinees. 20.30 Leer mij, o
Heer, Uw lijden recht betrachten.
21.14 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21.35 Deze
week. 22.00-23.00 Zaterdagavond-
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. 17.00Nieuws. 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 00Radio-Shop Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif. Verzoekplaten 15 00
Sport Shop Voetbal en andere
sportevenementen. 18 00 Ameri-
can Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA 21.00 Je taime.
24.00-3.00 Kuschelrock. De mooi-
ste lovesongs.

België/BTBF 1
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Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 België/TV 1
serie. 23.30 That's life!, satirisch con-
sumentenmagazine. 00.10 Midnight
caller, serie. 01.00 The uncanny, En-
gels/Canadese speelfilm uit 1977.
02.25-02.30 Weerbericht.

BBC 2
07.40 Open universiteit. 16.00 Mahab-
harat, serie. 16.40 The sky at night.
17.00 Animation now: Time out. 17.10
Sweet charity, Amerikaanse speelfilm
uit 1969. 19.35Late Show again. 20.35
Nieuws. 20.50 They never slept, tv-
film. 22.05 Fine cut. 23.40 Salvador,
Amerikaanse speelfilm uit 1986.
01.40-03.15 Guitar legends - Metal
night, rockconcerte met o.a. Brian May
(Queen) Joe Walsh en Joe Satriani.

TV 5
Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

Nederland 1

Sportnet
06.00 US PGA golfkampioenschappen
1992. 08.00 Ski-verslag. 09.00 Auto-
sport. 10.00Auto- en motorsportmaga-
zine. 10.30 NBA basketball. 11.00
Kickboksen. 12.00 World sports spe-
cial. 12.30 NBA basketbal.
Philadelphia-Utah. 14.00 Argentijns
voetbal. 15.00 NHL ijshockey. Calgary-
Los Angeles. 17.00 Auto- en motor-
sportmagazine. 18.00 Circuitracen en
Schotse rally. 19.00Kickboksen. 20.00
Live USA tennis. 20.30 Wielrennen.
WK 1991 voor Mountain Bikes. 22.00
Golf: US PGA Tour 1992. 00.00 Bok-
sen. 01.30 Bodybuilding. 02.30 Ameri-
can football. 04.30 Tennis. 06.30-07.30
W.K. fietsen 91, mountainbike.
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6 vrije sector woningen met garage

Centrum Nieuwenhagen

Op een van de mooiste lokaties in het centrum van
Nieuwenhagen worden 6 fraaie woningen met
garage gebouwd. Aan de Beuteweg tegenover het
plantsoen komen deze woningen te liggen en
dichtbij bij alle belangrijke voorzieningen zoals
scholen, winkelcentrum en busverbindingen.

INDELING:
Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage
heeft een pannendak. Op de 1e verdieping bevinden
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via
een vaste trap en u heeft de mogelijkheid voor een .
4e kamer.
De achtertuinen zijn ca. 14 m diep.

Prijzen vanaf ’ 225.000,- v.o.n.
Inlichtingen/verkoop
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.
Zaterdags volgens
afspraak.

M—tMm—rtmm^—mm^m, Edisonstraat 9,
IllffliXJl 6372 AK Landgraaf

045-316222 do»

. . __
■nillhsalemink

—_—_——- KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN9^ DUBBELE. BEGLAZING
VERANDA'S
V VERANDA V

\—NEDERLAND B.V.\
kantoor - showroom - montagewerkplaats
Wattstraat 20 6372 ALLandgraaf Tel. 045 - 314132

' Fax 045 - 325667. !

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 8
Geh. gerenoveerd woonh. met c.v. 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.
Vraagprijs ’329.000,- 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 toilet, 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
Dit pand moet u van binnen zien !. 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, 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, H. Hermanslaan 129
Geh. gerenoveerd app. op 1e woonlaag. Grote
woonk., 2 slpk. Alles kunststof kozijnen met dubb.
glas. Perfecte staat van onderhoud. Koopprijs
’83.000,- 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, 4 slpks., badk. m. ligbad en 2e
toilet, c.v.-ruimte.
Koopprijs ’ 98.000,- k.k.
Roosteren, Schansberg
Groot horecapand (bar-club) incl.inventaris, met c.v.-gas en schuur voor div. auto's, gelegen direkt aan degrens Ned.-België. Grotendeels gerenoveerd. Per-
ceelsopp. 880 m 2, grotendeels verhard. Pr. n.o.t.k.

URMOND BRUGSTRAAT

il m|

Hfl^ "'""■KSSïS _______
Halfvrijstaande witte semi-bungalows met bijkeuken
en inpandige garage.
In de oude kern van Urmond worden op een goede
lokatie 6 halfvrijstaande semi-bungalows gebouwd
met slaap- en badkamer op de begane grond.
Indeling: entreehal, toilet, woonkamer met aanlig-
gende eetkeuken, bijkeuken en inpandige garage.
Ruime ouderslaapkamer en een komplete badkamer
met ligbad, vaste wastafel en 2e toilet, le verdieping:
2 slaapkamers, zolderberging en mogelijkheid voor
extra douche.
Uiteraard zijn deze woningen optimaal geïsoleerd.
Koopprijs vanaf ’ 184.500,-v.o.n.

MncramwirtMjggj
makelaardij kiïB iei 04750-33533
Lou Heunen, Wilbert Lathouwers, ing. Ad van Cromvoirt

Emile Delarue Tei. : 043-050178

Berben's Effectenkantoor BV
cornirtissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAAL RENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht oa»

I

I.
4 vrije sector woningen met garage -Eikske Schaesberg

i is/

Op een van de laatste mogelijke lokaties in
Schaesberg gaan wij 4 fraaie woningen met garage
bouwen.
In het b-plan Hoofdstraat/Einsteinstraat komen deze
woningen te liggen meteen grenzend aan een
natuurrijk wandelgebied.

INDELING:
Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage
heeft een pannendak.Op de 1e verdieping bevinden
zich 3 slaapkamersen een ruime badkamer met
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via
een vaste trap en u heeft de mogelijkheid voor een
4e kamer.
De achtertuinen zijn ca. 23 mdiep.

Prijzen vanaf ’ 229.000,- v.o.n.
Inlichtingen/verkoop
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur

m^^^ en volgens afspraak.
Zaterdags volgens

■—m^—9^ afspraak.
—m_%m\-'AW^m—-_^% Edisonstraat 9.
IllllidCJ^l 6372 AK Landgraaf

045-316222 oern
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Leef buiten met het comfort van binnen.- 10 jaargarantie op de konstruktie- uitvoering in tropisch hardhout en aluminium
- Belgische kwaliteit
- diverse modellen - GRATIS vrijblijvende offerte- modelveranda te bezichtigen

Fisoma
BON opsturen naar FISOMA, Weertersteenweg 141,
3680 Maaseik-8., tel. fabriek: 09-3211-568864,
09-3211-564919. na 18 uur 09-3211-563404
Fax 09-3211-563856.

Antwoordcoupon
ja, ik wens vrijblijvend geïnformeerd te worden.

Naam + voornaam:

Adres + postcode:

v
Telefoonnummer:

ZA
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

HOENSBROEK: 'Mooie woning in vrij HOENSBROEK: 'Karakteristieke tussen-
jonge, kindervriendelijke buurt!' gelegen woning!'
Ind. hal,ruime woonk., keuken m. mr., ber- Ind. kelder, woonk. (± 27 m 2) tussenhal,
ging, 4 slaapk., badk., 2e verd. bereikb. woon/eetk. m. compl. luxe mr, 4 slaapk.,
via vaste trap. Bwjr. 1983. Geïsoleerd en badk. Kleine binnenplaats. Aanv. direkt.
ged. dubb. begl. Achtertuin op zonkant. Vraagprijs f 85.000,- k.k.
Aanv. in overleg.

Mog. rijksbijdrage 1 3.000,- SITTARD/CENTRUM: 'Winkel-woonhuis
Vraagprijs f 127.500,- k.k. op uitstekende lokatie in 't centrum!'

Ind. geh. onderkelderd en voorz. v. goed
HOENSBROEK: 'Ruime vooroorlogse liftje, winkel ± 30 m 2m. mogelijkh. voor
woning!' uitbreiding tot + 85 m 2, toilet, berging,
Ind. kelder, woon/eetk. m. mod. mr. bijkeu- woonh.: L-vormige woonk. m. open haard,
ken, 4 slaapk. badk. Kleine binnenpl. ruime keuken, 3 slaapk., badk. ged.
Aanv. medio okt. '92. hardh. ramen/kozijnen. Aanv. op korte ter-

Vraagprijs f 85.000,- k.k. mijn. Vraagprijs f 275.000,- k.k.

HEERLEN: 'Ruime splitlevel woning met HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op
inpandige garage!' loopafstand van centrum!'
Ind. ruime hal, tuinkamer/kantoor, woonk. Ind. prov. kelder, woonk. (± 35 m 2), dichte
m. parketvl. en balkon, grote keuken m. keuken m. mod. mr.. UM[t^ berging, 3
eetkamer (5.41x2.48/4.36) 3 slaapk., badk. slaapk. badk. 2a»£oCrJCTeikb. via vaste
Ged. kunststof ramen/kozijnen m. dubb. trap m. mM^jfffv. 4e slaapk. Bwjr. 1983.
begl. en roll. Achtertuin op zonkant. Aanv. Ramen/kozijnen ged. kunststof m. dubb.
medio juli '92. begl. en ged. roll. Vrij uitzicht a.d. voorzij-

Vraagprijs f 180.000,- k.k. de. Aanv. i.0.. Vraagprijs f 139.500,- k.k.
KERKRADE-W: 'Zeer ruim vooroorlogs

HEERLEft/GRASBROEK:'Gezelligwoon- fl3!^33"" ,herennuis'/
huis met cv., tuin e*frtter-ingang!' "?d' kelder hal woon/eetkeuken, 7 grote
Geheel on^^BjOKfl?. hal, toilet keu- slaaPk ", Zolder' G«d, voorz, v

Kh
ro"'ken, woo^SÜB slaapk., badk. Aanv. in "' ketel 198aZe,er.Sfsch.kt voor dubbele

overlea bewoning en praktijk/wonen. Aanv. medioa Prijs f 95.000,- k.k. sept. 92. Vraagprijs f 159.000,- k.k.

l^mmWmwmmt^^frjrfT^-
* Specialist in visgraat urn i i i mi.

brede eiken planken (geborsteld) AXVVVV yS /v
* Eiken lamellenparket ///////van 119voor "",- p/m- /////Z
* Eiken mozaïek 3",- p/m: >V)\\\\ \-(X\ i i i'rTvl °,

* Opknapbeurt voor uw parket \L —I 1
NU 20% KORTING l ZXZI
* Dealer Lamett-Star Laminaat, '—i '—I „

de supersterke vloer uit Zweden. I— =
Reserveer nu, prijsgarantie tot 1-12-1992. I i ' i J—IJ

&_\ KgifiittiiarirïiTiriW Ij?

i j lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIH^^I^^^^^L

Hoensbroek, Hv-Carré boerderij _W—_m*. lÊ'
- gelegen aan de Overbroekerstraat MM B||^^^__-ruime mogelijkhedenvoor i jjj^
kantoor-/praktijkruimte _J_\ "^ JfH \- woongedeelte met o.a. belegeld MjÊÊu HPB ■erf, bakhuis, div. stallen en

-aanv. i.o. vraagprijs f|l

’ 295.000,=k.k.

Kerkrade, industriepark 1
Dentgenbach ;|1- bedrijfscomplex r4>~"~- gelegen aan de Tunnelweg ?fw "^tm 'gÉffM ; f35 wÊÈ- 400 m 2kantoorruimte m «s-2 "*~ —i.

- 705 m 2produkttehal : ¥fÊÈÊs——ÊÈ—Ê—mWÊmm^—Ë^- 1595 m 2magazijn
- multifunctioneel
- huurprijs ’ 175.000,= per jaar

Nuth' ■((■■■■■l Trr!ïi|||l;'l|i!iïlllF'iilï|T'T:!il'l

- 200 m 2kantoorruimte lllliifflilll- 650 m 2bedrijfsruimte ~z~ fy*~ "'^T " "*" =Q- vrije hoogte ca. 5,5 m i i i i~j j 1 '- huurprijs ’ 95.000,=per jaar j ' " "^_^~ ". ' '.'*"" \.*

Brunssum, centrum- winkelruimte
- gelegenaan de passage *
- oppervlakte ca. 325 m 2- koopprijs op aanvraag

Heerlen,
- winkel/showroomcomplex
- gelegen aan de Heerlerbaan
- 600 m2winkel/showroom- 500 m2magazijn/diverse
- huurprijs opaanvraag

Meijers Makelaars is/ \ lII W
Zakelijk in onroerend goed ’ WW

"Makelaardij W^^^ \_j

" Advisering rond onroerend goed

" Marktadviezen MAAM^M^^^m^Mm
" Taxaties W

Wilhelminastraat 47 - 6131 KM Sittard ' - 046 - 515050 bereikbaar op werkdag

1 -5

Als uruim wilt wonenkom dan
TT** .m, snel naar onze
ri^tl modelwoning

%i ' ""vk IW! - —223— ---308 | ;' AM
?,--—\ r "_f!^"!r M m.

r—— WERKKAMER mg A^W^

l.i _W_\ Wmw-.ijtmm mé—*tëëmimm—it<-; , /r. berging ■/ - M V M A

||§fsP***" BEGANE.Ö::;|J GROND__^||

-222-1-211 _.j -415. ---|94| U zult laaiend enthousiast zijn, als u deze modelwoning ziet!
"ft OVERUXJF ffi- Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal. werk-

U kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer,
/ .£=3 r> 3 slaapkamers, badkamer, baleons en een behoorlijke tuin.

fcfti r z= wooni<amer | Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien

■«■■ |VH _ | DE HUURPRIJS? SLECHTS
VERDIEPING , W \

I s Deze woningen staan in de [' "3. 1 4 #JwfJ<rvriendelijke, mooie wijk Vrieheide- -Lr .«,«« « ■
de Stack, waar 't fijn wonen is! 8 SLAAF*AMER SLAAPKAMtR I * Q# m<UUI(I

.. Vul de bon in voor nadere = \ *
4, I informatierOt beter nog; belt u ons , . >\rM^ ' s| («dservke-

meteen voor het maken van een * KA^Rp overloop Jgj kosten) -
ÏaJéMé" É Want deze kompleet ingerichte "iM P" aio I 3?o I>^ HS^s^ """"'*" \modelwoning MOET u zeker zien! tweede verdieping vV** .""""' \

ABC Vastgoedbeheer Vs^'^^g*'" \
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. \ <^$$***** **

I V^
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07.35 Open universiteit. 13.00 Region.
progr. 13.30 The doll maker, Am.
speelfilm uit 1985 van Daniel Petrie.
Met: Jane Fonda e.a. 15.50 Small or>
jects of desire, serie. 16.10 Elektra,
opera van Richard Strauss, uitgevoerd
door de Wiener Philharmoniker. 18.00
Rugby special. 19.00 The real McCöy.
19.35 The money programme. 20.15
(T) The natural world. Kijkje in de we-
reld van de insectenkolonies. 21.05
Rembrandt: Schama, serie over de 17e
eeuwse Nederlandse schilder. 21.55
Trying times, serie. 22.25 Did you
sec...? 23.00 (T) Last romantics, tv-
spel in dé serie Screen two. 00.30 The
killing, Amerikaanse speelfilm uit 1956
van Stanley Kubrick. Met: Sterling Hay-
den, Elisha Cook, Timothy Carey 'e.a.
Het verhaal van de perfecte overval op
de kas van de paardenraces.
01.50-02.25 Rapido, alternatief mu-
ziekmagazine. Vandaag: The Disposa-
ble Heroes of Hip Hoprisy, Rosie the
Raving Grannie, Verve en The Cure. I
Presentatie: Antoine de Caunes. Herh. I

10.30 Terre et soleil. 11.00 Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20
(ZW) La Belle de Cadix, Franse operet-
tefilm uit 1953 van Raymond Bernard.
15.00 Documentaire over de kaaiman.
16.00 Génies en herbe. 16.30 Nouba
nouba. 17.25 Jeu des dictionnaires.
18.00 Autovision. 18.30 Week-end
sportif. 19.30 Journaal. 20.05 Tapage
nocturne. 21.30 Three amigos, Amer.
komedie van John Landis. 23.15-23.40
Laatste nieuws.

14.40 Reflets (images d'ailleurs). 15.40
Radio 21. 18.00 Félix, gev. jeugdmaga-
zine. 18.30 Alice. 19.30 Journaal.
20.00 WK Kunstrijden op de schaats
vanuit San Francisco. 22.00 Weerbe-
richt. 22.05 Week-end sportif.
23.00-00.00 Emission spéciale: repor-
tage van Int. Videofestival te Luik.

07.30 Pilote. Belg. autosportmagazine.
08.00 Paardesport. 09.00 Golf: US
PGA Tour '92. 11.00Watersport. 11.30
Matchroom Pro boksen. 13.30 Foüe
snooker league '92. 16.00Tennis. U§A"
kamp. 18.00 American football. 20.WJ
Tennis. Finale. 22.00 Golf: US PG«
tour. 00.00-06.30 NBA basketball.

TV 5

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.30 Het allochtoon video circuit:
Onzekerheid, documentaire.

10.00 Het allochtoon video circuit:
Chinese vechtkust, documentaire.

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: De
nije moanne, documentaire.

12.00 Het Capitool, live discussiepro-
gramma.

12.45-12.50 Help het kind van de re-
kening, film van het Nationaal Fonds
Kinderbescherming.

13.00 Comenius, leven en werk
(1592-1670), documentaire.

13.30 Grieks voor beginners, afl.4.
14.00 Vierde Ramadan uitzending,
15.00 Studio Sport met: WK Kunstrij-

den vanuit Oakland.
16.55 Wilde ganzen.
16.57 Kerkdienst. Vesper in het kader

van de herdenking van de 400ege-
boortedag van Comenius vanuit de
Grote Kerk te Naarden.

17.42 Studio Sport,rechtstreeks ver-
slag van PSV-Feyenoord.

18.30 Sesamstraat.
18.43 Studio Sport.rechtstreeks ver-

slag van PSV-Feyenoord.
19.35 Studio Sport.
20.10 Nationale Songfestival, recht-

streeks verslag.
21.32 Het nummer (The act), Engelse

tv-film van ChrisFallon. Met: Caroline
Embling en Bill Rourke. Irene is werk-
loos, maar kan plotseling een wat
merkwaardig baantje krijgen. Zij
wordt voor 50 pond per week plus
onkosten partner van messenwerper
Sam...

22.00 "" Journaal.
22.07 Oog in oog, serie van 24 televi-

siespelen. Afl. 17: De nacht van Kal-
dewey, gespeeld door Rik van Uffe-
len. Ben Kaldewey is beveiligings-
beambte en doet zijn buitenronde. De
nacht is van hem en zijn leus is: De
dingen goed bekijken, dat moet je
gewoon durven.

22.40 De onheilsprofeet (The vision
& the image), documentaire over een
moderne onheilsprofeet.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

07.45 The world tomorrow.
8.00 Telekids. Kinderprogr. met o.a.

schmink, het blokkenspel, weekbla-
denoverzicht, de uitgaanstip en de
rubriek Vraag maar raak. Tekenfilms

12.00 Match: grand prix motoren. Live
verslag van de grand prix voor moto-
ren (125cc en 500cc) in Japan.

13.50 Columbo, Politieserie.
15.05 Rons Honeymoonquiz. Herh.
16.30 Gezondheid. Magazine over

uiteenlopende onderwerpen die met
gezondheid te maken hebben.

17.00 Match. Actueel sportprogram-
ma met informatie en reportages over
andere sporten dan voetbal. Met na-
me aandacht voor honkbal, basket-
ball (uit Nederland en de VS), bok-
sen, wielrennen en atletiek.

17.35 Full house. Amerikaanse serie.
Afl.: Bachelor of the month. Een
maandblad verkiest Danny Tanner tot
vrijgezel van de maand. Al vrij snel
wordt Danny overstelpt door verzoe-
ken van vrouwen diewel een avondje
met hem willen stappen. Rolverde-
ling: Jesse: John Stamos. Danny:
Bob Saget. Joey: David Coulier. D.J.:
Candace Cameron. Stephanie: Jodie
Sweetin e.a.

18.00 RTL4zes uur nieuws.
18.25 Bios. Film- en videoprogram-

ma. Presentatie: Mare Jacobs.
19.05 Jake & the Fatman. Am. serie.

Afl.: And the way you look tonight.
19.30 Avondnieuws.
19.39 Jake & the Fatman, vervolg.
20.00 Match: voetbal. Sportprogram-

ma met hoogtepunten en uitgebreide
samenvattingen uit de Spaanse, En-
gelse en Italiaanse competitie.

20.45 Baywatch. Afl.: cruise ship.
21.40 Reis van je leven. Quiz. Deze

keer staan de Bahamas centraal,
waar het winnende koppel naar toe
mag.

22.25 Ursul de Geer. Talkshow.
23.15 De vierde kamer. Reeks poli-

tieke programma's met o.a. Ton Elias
en Catherine Keijl. Hierin ook het
laatste nieuws.

00.20 Dallas. Amerikaanse serie.
01.10 Nachtprogramma.

09.00 Samson, dolle avonturen bij
Samson en Gert in de huiskamer.

10.00 Protestantse eredienst.
11.00 De zevende dag, praatcafé met
Tony v.d. Bosch/Ivo Belet. Met om'
11.00 De week in beeld; 11.15 Con-
frontatie; 12.00 Zeven op zeven.

12.45 Sportmiddag, sportprogr.
13.15 Het geschenk (The gift), Aus-

tralische jeugdfilm van Paul Cox. De
jonge Sophia en Nikos winnen in een
loterij een stuk onbewoond land in
Australië.

14.45 Het verhaal van de wonderlij-
ke aardappel (Eventyret on den vi-
rurderlige kartoffel), tekenfilm.

15.10 Dossier Verhulst, 12-delige
Nederl. serie. Afl.s: De verzoening.

16.00 1 voor iedereen, gevarieerd fa-
milieprogramma.

17.30 Merlina, jeugdserie. Afl.: Tand
om tand.

17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.BB.
18.00 Journaal.
18.10 De Edison tweeling (The Edi-

son twins), Am. jeugdserie. Afl.:
Boodschap van Triton.

18.35 Christa en Christophe, Vlaam-
se jeugdfilm van Jan Keymeulen.

19.05 De Cosby show, Amerikaanse
comedyserie met Bill Cosby. Afl.: Te-
rug naar school?.

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army, Engelse serie.

Afl.3: Radishes with butter.
21.25 De andere kant, portret van Ali-

da Neslo in Senegal, op zoek naar
haar Afrikaanse voorouders.

22.00 1.Q., quiz.
22.30 Vandaag en Sport.
22.50 Ziggurat. Vandaag: Wie schrijft,

die blijft.
23.40-23.50 Coda - Plastische kun-

sten. Interieur in Grote Kerk Haar-
lem, van Peter Saenredam (National
Gallery of Scotland Edinburgh) uit de
reeks 100 Meesterwerken.

11-00-11.55 Omroepparochie, eu-
charistieviering vanuit kerk in Amers-foort.

'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
s'echthorenden.
5-05 Morgen kan 't beter. Herh.

'5.30 "" Het gezongen woord.
«00 "" Journaal.
«■O5 Heb ik iets gemist?
'["00 KRESJ met: 17.00 Kiekeboe,
Weutermagazine. Afl.: Netjes.
£10 Oren van jekop, poppenserie.["20 Kleur rijk, verhalen over Neder-land met een kleurtje.
'40 De sprookjesstoel, sprookjes
J*an de gebroeders Grimm. Afl.: De
arie kleine mannetjes.
'"55 Boggle, spelprogramma.
'""20 CRASH met: 18.20 Nummer28, serie over zeven jongeren voor
net eerst op kamers in de grote stad.

«"30 Hotel Amor, jeugdprogramma.

'9-00 Perfect Strangers, Amerikaan-se comedyserie. Afl.: Op zoek naar
een ander huis. Larry en Jennifer vin-
den een schitterend huis, maar moe-
'en om de huur te kunnen betalen
onderhuurders nemen.
""27 (TT) Waku waku, quiz over die-nen met Rob Fruithof.

£"00 (""+TT) Journaal.*-l5(TT) Vreemde praktijken, co-
medyserie. Afl.: Een man een man...
'-aurens Jan wordt verliefd op een
J*ënte terwijl Lex de tegenpartij ver-

tegenwoordigt.
«0-50 Ook dat nog, satirisch consu-
mentenmagazine. Presentatie: Aad
Jjan den Heuvel, Sylvia Millecam,
Gregor Frenkel Frank, Hans Böhm

.criBavo Galama.'"35 Brandpunt, actualiteitenrubriek.
Het tweede levenslied (A newkase of death), 3-delige misdaadse-

'je naar het boek van Ruth Rendell.
W 1. Na 30 jaarwordt Wexfords eer-
ste zaak weer opgerakeld. Destijds
""erd een man ter dood veroordeeld
degens de moord op zijn werkgeef-
ster.
3.10 Eeuwigh gaat voor oogen-
■"ick, Antoine in Bodar in gesprek

n^et prof. mr. F.M.J.J. Andreissen.

"" Journaal.

09.05 De grote dikke beer vertelt,
serie tekenfilms van de illustrator en
auteur Janosch. Afl.: De wedstrijd
tussen de haas en de egel/Het grote
feest voor kleine tijger.

09.35 Bonk en Beer, serie naar het
toneelstuk Trappelzak slaapt uit.

09.50 Mannetje & mannetje.
09.55 Broertjes, serie. Afl.: Papa's

verjaardag. Herh.
10.10 Watt??! Afl.: De lensvan water.
10.30 Kinderdetective bureau. Afl.4:
Hulp gevraagd! (2).

11.00 Reiziger in muziek, live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.02 TROS Voetbal Plus.
12.50-13.25 The best of the proms

1989, concert van The Proms Sym-
phony Orchestra 0.1.v. Rudolf Wert-
hen.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijf over zes, cul-
tureel-humoristisch programma.

18.35 Eerie, Indiana, 13-delige avon-
turenserie. Afl.7: Heart on a chain.
Marshall en Devon hebben allebei
een oogje op Melanie die in afwach-
ting is van een donorhart. Als Devon
verongelukt krijgt Melanie zijn jaloer-
se hart.

19.00 The wonder years, serie. Afl.:
Dinner out. Karen neemt haar vriend
mee naar Jacks verjaardagsdiner. Dit
leidt tot een stevige ruzie.

19.25 Onrust! hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag: mens en dier.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's 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 actualiteit volgt.

21.05 Let the blood run free, 13-deli-
ge Australische comedyserie. Afl. 12.

21.30 Diogenes, met reportages.
22.30 Dostojevski's travels, docu-

mentaire over de reis die de achter-
kleinzoon van Dostojevsky ondernam
in het voetspoor van deze schrijver.

23.22-23.27 "" Journaal.

09.00 Bump, Engelse tekenfilmserie
over een onhandig olifantje. Afl.:
Bump en de wolken.

Geen uitzending

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

FILMS TV VIDEO
RTL Plus
"a-40 uur Laserblast (1978-USA).

gemaakte Sf-film van
Raye. Tiener Kim Milford,ndt een lasergeweertje van een

Q
ndere planeet waardoor hij eenn°verwinnelijk wezen wordt dat
IJn vijanden vernietigd.

Duitsland 3 West
5.00 Treasure of Matecumbe

P.976-USA). Avonturenfilm van
lr,cent McEveety waarin twee jon-gens een geheime landkaart vin,-- 6n waarop een verborgen schat'aat aangegeven. Zij krijgen hulp

Robert Foxworth, Peter Usti-
en Joan Hackett. Vie Morrowachtervolgt hen.

Duitsland 1

" Dieter Borsche en Ruth
Leuwerick. (Sat 1 - 20.15
uur).

MTV Europe

06.55 Ochtendprogramma. 12.15 Li-
nea verde. 13.00 TG L'Una. 13.30 Te-
legiornale Uno. 14.00 Toto-Tv Radio-
corriere. 14.15 Domenica in. 16.50
Notizie Sportive. 17.00 Domenica in.
17.50 Notizie Sportive. 18.05 Telegio-
nale Uno. 18.10 TG 90 minuto. 18.40
Domenica in. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Tele-
gionrnale Uno sport. 20.40 Romero,
film. 22.30 La Domenica sportiva.
23.00 Telegionrlae uno. 23.05 La do-
menica sportiva. 00.00 Zona casarini.
00.30 Telegiornale uno. 01.00 Foggia:
scherma. 01.30 Attila Flagelio. 03.15
Una decisione difficile. 04.40 Apoca-
liosse degli animali. 05.30 Divertimen-
to. 05.55 Erigate verdi.

07.30 The mix, videoclips. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 All mixed up. 09.30 Pro-"
phecy 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 It is
written with George Vanderman. 15.30
Touristic magazin. 16.00 World sports
special. 16.30 Hang loose, sportmagav
zine. 17.00 Youthquake, jongerenmat
gazine. 17.30 The world tomorrov*s17.45 Super events, Eur. culturele
agenda. 18.00 Business weekly. 18.30?
E.R.F. Religieuze show. 19.00 VWet>
fashion. 19.30 The last resort, comedy?
serie 20.00 Winners 11. Amer. speelfilrto
uit 1974 van Roy Sargent. 21.50 SuS
persports news. 22.00 Nieuws. 22.3C
Absolutely live, concertmagazinefi
23.30 Film Europe. 00.00 All mixed upS
00.30 The mix all night.

Super Channel

09.00 Sunday alive. Met o.a. DavT^Cup tennis. 20.00 WK kunstrijden oft
de schaats. 22.00-01.30 Motorsport
GP van Japan. 00.00 WK kunstnjd«n
op de schaats, vrije kür dames variliit
Oakland, live.

07.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws.
12.05 Objectif Europe. 12.30 Référen-
ce. 13.00 Nieuws. 13.10 Lécole des
fans. 14.00 Trente millions d'amis.
14.30 Serie Fantomas-speelfilms van
Juan Luis Bunuel. Vandaag: Le maitre
de l'épouvante. 16.05 Nieuws. 16.15
Correspondances. 16.25 Les grands
criminels, serie. 17.30 Les aventures
de la liberté, documentaire. 18.30
Nieuws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Le
jeu des dictionnaires. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Abdou Diouf, filmportret
van de president van Senegal. 21.00
Nieuws. 21.30 (T) Divine, speelfilm van
Dominique Delouche. 23.00 Nieuws.
23.20 Grand écran, filmmagazine.
00.05-00.35 Serie korte videofilms.
Vandaag: Fer de lance.

09.00 Cursus technologie. 09.30 Cur-
susinfo. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Ihre Hei-
mat - Unsere Heimat. 12.00 Tele-Aka-
demie, lezing. 12.45 Sehen statt Ho-
ren. 13.15 Kulturreportage: over een
hervonden toneeltraditie in Memmin-
gen. 13.40West 3 aktuell. 13.45 Sonn-
tagsgesprach. 14.00 Kulturgeschich-
ten: reportage over de verschillende
manieren van begroeten. 14.15 Huma-
nókologie, begeleidingsprogr. bij de
radiocursus. 15.00 Treasure of Mate-
curribe, Am. speelfilm uit 1976 van Vin-
cent McEveety. 16.50 Der berühmte
WeeGee, portret. 17.45 Reiseführer.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Die Kin-
der vom Mühlental. 18.30 Gott und die
Welt: reportage over stervensbegelei-
ding.lB.sB Progr.-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde, met van 19.00-19.15
Sport im Westen. 20.00 Kollege Otto -
die Co-op-Affare. 21.50 West 3 aktuell.
22.00 Hofball für den Walzerkönig.
23.55 (K+ZW) Experimente: Die ande-
re Seite - verbotene Dokumente, Fran-
se experimentele film van Jean-Teddy
Abdi-Filippe. 00.30 Laatste nieuws.

SAT1
Duitsland 3 SWF

BBC 1

08.00 Awake on the wildside. 11.3C
European top 20. 13.30 XPO. 14.00»
The big picture. 14.30 Ray Cokes^
17.30 Unplugged with Eric ClaptonjJ
18.30 Week in rock. 19.00 US Top 2*
video countdown. 21.00 120 MinutesjJ
23.00 XPO. 23.30 Headbangers balft
02.00 Kristiane Backer. 03.00-07.0QV
Night videos.

CNN

06.00Quarbeet: 06.00Batman. 06.05-
Neon Rider. 06.55 My little Pony. 07.25
Grisu, der kleine Drache. 08.00 Police
Academy. 08.25 Batman.o9.oo Verliebt
in eine Hexe. 09.30 Zorro. 10.00 ■Dick und Doof. 10.30 Drops. 11.00 Die
Bande des Schreckens. Duitse krimi uit
1960. 12.40 Kmo News. 12.55 So ge-
sehen. 13.00 SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib
gesund. 13.35 Raumschiff Enterprise.
Amerikaanse sf-serie. 14.30 Manner-
wirtschaft, Amerikaanse familieserie.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Black - Der
schwarze Blitz, Frans/Canadese avon-
turenserie. 15.35 Nenn mich Hilda.
Amerikaanse speelfilm. Aansl. SAT 1
Bliek. 17.05 König der Safari. Engelse
speelfilm uit 1956. 18.45 SAT 1 Bliek.
18.50 SAT 1 Sportclub. 19.20 Glücks-
rad 20.15Königliche hoheit. Duitse
speelfilm uit 1953. 22.10 Talk im Turm,
talkshow met Erich Böhme. 23.30 SAT
1 Bliek. 23.40 Stacheldraht und Fer-
sengeld. Amerikaanse comedy uit
1965. OO.IONenn mich Hilda. Am. film.
Herh.01.35 Vorschau/Videotekst.

08.43 Programma-overzicht.
08.45 Alexander der Grosse - König

von Asien. Herh.
09.15 Zur Zeit, kerkelijk magazine.
09.30 Eucharistieviering vanuit

Oberwart/Burgenland.
10.15 Matinee: Verslag van de uitrei-
king van de Duitse Kleinkunstprijzen
1991. Aansl. Pointen vor 12.

12.00 "" Das Sonntagskonzert, mu-
zikale reis door Duitsland.

12.45 Heute.
12.47 Treffpunkt.
13.15 Damals. Oude weekjournaals.

Vandaag: Attentat auf Adenauer.
13.30 Siebenstein, poppenserie.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-

gelbuch. Vandaag: over de fauna in
de mangrove-bossen.

14.15 ZDF Sport extra. WK Kunstrij-
den op de schaats: vanuit Oakland.

15.20 Achterbahn, jeugdserie.
15.50 Umwelt, milieumagazine met
vandaag o.a. het Intern. Ruimte Jaar.

16.20 C 14. Over archeologische ont-
dekkingen in Duitsland. Vandaag:
o.a. de Mercurius-tempel bij Trier, en
grafrovers.

16.50 Aktion 240, balans van de Ak-
tion Sorgenkind. Aansl. Der grosse
Preis (VPS 17.02).

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Bundesliga voetbal en handbal.
18.15 Mit sich allein.
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt, politiek magazine.
19.30 Wunderbare Welt. Reportage
over de mislukte en geslaagde pogin-
gen om de Mount Godwin Austen
(Karakoram massief) te bedwingen.

20.15 lndiscreet,Am. speelfilm van
Richard Michaels.

21.50 Heute.
22.00 Sport am Sonntag.
22.05 Der wahre Schleier ist das

Schweigen. reportage over vrouwen
in islamitische landen.

22.50 "" Wien bleibt Wien, docu-
mentaire over de geschiedenis van
de Wiener Philharmoniker. (1).

23.40 Unser bester - Adolf Grimme-
Preis 1992, verslag van uitreiking

23.55 Heute.
00.00-01.35 In der Ferne liegt das

Meer Argentijns/Engelse speelfilm.

06.00 Peter Pan, Am. tekenfilmserie.
06.25 Die Flintstonè Kids, Herh.
06.40 Torn und Jerry Kids, Herh.
07.05 Yogi Bar, Tekenfilmserie. Herh.
07.30 Scooby Doo, Tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar, kinderpro-

gramma. Aansl. Prinzessin Lila.
09.30 Tekenfilm.
09.40 Laser blast, Amerikaanse sf-

film uit 1977 van Michael Rae.
11.10 Kunst und Botschaft, Van-

daag: Kreuzigung van Lovis Corinth.
11.15 Die Woche mit Geert Müller-

Gerbes, talkshow.
12.05 Das Bibel Quiz, spelprogr.
12.35 Major Dad, Afl.: Falscher Alarm.
13.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher (Out of this world), serie. Herh.
13.30 Familie Munster Am. serie. Afl.:.

Besuch von Dr. Frankenstein. Herh.
13.55 Ultraman - Mem geheimes Ich
(My secret identity). Afl.: Der
Schneesturm.

14.25 Polizeibericht (New dragnet),
Amerikaanse politieserie. Afl.: Ein
ganz besonderer Yuppie. Herh.

14.50 MusiCafe, schlagerprogr.
16.05 Zartlich, aber frech wie Oskar,

Duitse komedie uit 1980 van F.J.
Gottlieb. Herh.

17.45 Chefarzt Dr. Westphall Das
turbulente Krankenhaus (St. Else-
where). Afl.: Das Schaferstundchen.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wiekein anderer, reis-

quiz.
20.15 Traumhochzeit, romantische

huwelijksshow.
21.50 Spiegel tv, nieuws-magazine.
22.35 Prime time-Spatausgabe. Van-

daag: musicus Frederik de Grote.
22.55 Playboy late night show.
23.25 Liebesstunden.
23.55 Schloss Pompon Rouge, co-

medy-serie. Afl.: Der Staatsstreich.
00.25 Kanal 4 - Tanz, documentaire

over dans en video.
00.50 Ghostwriter - Das Gespenst

mit dem Sex-Appeal, Amer. speel-
film uit 1989 van Kenneth J. Hall.

02.20 Tyrranische Liebe - Nacht-
klub-Affaren (Love me or leave me),
Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
Charles Vidor. Met: Doris Day e.a.

04.20 The visitor, korte film.
04.55 After hours, Amer. magazine.
05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00
Cursus technologie. 09.30 Cursusinf.
10.00 Cursus natuurkunde. 10.30 Cur-
sus biologie. 11.00 Musik urn elf: Stüc-
ke im Volkston opus 102, Schumann.
11.30 Strijkkwartet in D opus 136 van
Schubert. 12.00 Tele-Akademie. 12.45
Sehen start horen. 13.15 Ihre Heimat -unsere Heimat. 14.15 Funkkolleg:
Fernsehbegleitprogramm 1992. 15.00
Sport 3 extra. Ritmmische gymnastiek
om de DTB-Cup. 17.00 Axel Egge-
brecht - ein deutsches Joumalisten-
schicksal. 17.45 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.30 Das Südwestjour-
nal. 19.00 lm Namen des Wahnsinns.
19.45 Alles Alltag.... 20.15 Reisewege
zur Kunst: Bulgarien. 21.00 Aktuell.
21.05 Jan Amos Komensky. 21.50
Flutlicht, sportmagazine. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Weisser Fleck. 00.15
Laatste nieuws. 00.17 Non-Stop-Fern-
sehen.

08.10 Moneyweek. 08.40 Healthweekg
09.10 Showbiz this week. 09.40 ScienM
ce and technology week. 10.40The bid
story. 11.10 Pinnacle. 11.30 World buM
siness this week. 12.15 Larry Kinja
weekend. 13.10 Showbiz this weeïg
13.40 Style with Elsa Klensch. 15.3«
Inside business. 15.40 Evans and Nöjt
vak. 16.40 Your money. 17.10 On th^menu. 17.40 Newsmaker Sundaytrf
18.10 CNN Travel guide. 19.00 WoYl<s
business this week. 19.40 International
correspondents. 20.10 FuturewatchJ
20.40 Moneyweek. 21.00 The week, \r*
review. 22.00 CNN World report.

Disney Club, kindermagazine
J^et gasten, muziek en tekenfilms.

Geheimnisvoller Kosmos -Gehirn, 6-delige documentaire serie
.°ver het menselijk brein.'0-30 Besuch bei Drehorgel-Rolfaus Halle, portret.
'00 Kopfball, spelprogramma.
'"30 (TT) Die Sendung mit derWaus, informatief kindermagazine.

£.00 (TT) Presseclub.
*.45 Tagesschau.
Mo Weekoverzicht EINS PLUS.

£"15 Musikstreifzüge: A.I.D.A.
""45 Geheimeode F, jeugdserie.

.^fl.7: Gaste bei Anastasia.4<lo (TT) Die Herren des Strandes,
,^fl.s: Almiro braucht Hilfe.
*-35 A-Z lifeshow.5.00 Tagesschau.
5-05 Tele-Fussball, voetbal-magazi-ne. Afl.: Rudi Voller.
?;20 ARD-Sport extra. Motorsport:
WK Grote prijs van Japan voor 125
6r> 250cc motoren; Bundesliga ijshoc-

key: Piay-off 2 finale.'00 ARD-Ratgeber: tips.
'"30 Globus - Die Welt von der wir
erjen, milieumagazine. Vandaag: De

als gifdepot.
Tagesschau.

0.05 Wir über uns.
Sportschau.

:40 (TT) Lindenstrasse, Duitse se-
Je- Af 1.330: Wer mit wem.

09 Die Goldene 1, bekendmaking
I J'an de winnaars van de tv-loterij.
Ig-10 Weltspiegel, reportages.
lg-50 Sportschau-Telegramm.
j -58 Programma-overzicht.
«00 rrj) Tagesschau.

(TT) Der absurde Mord, mis-
daadfilm van Rainer Bar.
j. ,44 Tagesthemen-Telegramm.
2),45 Kulturweltreport, cultuur.jj-l5Tagesthemen.

Der acrlte Tag der Schöpfung:
?ver computer-wetenschappers en

sj ür> visie op de toekomst.
""*$ Hundert Meisterwerke. Van-
aag: Das Frühstück der Ruderer,

j^an Auguste Renoir. Herh.
"25 Die besten Jahre, Amerikaan-

j^® serie. Afl.: Auf immer und ewig.
ry.'s Tagesschau.

Z.E.N. Harpmuziek: So-na 'e in c, Prati.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10 Nieuws. 10.15Looking for
God. 11.00 Sec hear! met ondertite-
ling. 11.30 The software show, infor-
matief. 13.00 Bazaar. Vandaag: Het
gebruikvan afval in de tuin en moeilijke
buren. 13.25 Experiment! fragmenten.,
13.30 Country file. 13.55 Weekweerbe-

richt. 14.00 Nieuws. Aansl. On the re-
cord. 15.00 (T) Eastenders soapserie.
16.00 (T) Grey lady down. Am. speel-
film uit 1978 van David Green. Met:
Charlton Heston, David Carradine, Sta-
cy Keach e.a. 17.50 WK Kunstrijden op
de schaats. 18.50 The clothes show.
19.25 Nieuws. 19.40 (T) Village praise.
20.15 (T) Lovejoy. Engelse serie. 21.55
(T) So haunt me, comedy. 22.25 (T)
Screaming, comedyserie. 22.55 (T)
Nieuws en Campaign report. 23.20
Mastermind, quiz. 23.50 Heart of the
matter, documentaire. 00.25 The vote

24.00 La Deuda Interna (1987-RA/
GB). Film van Miguel Pareira naar
een verhaal over een Argentijns jo-
chie en een dorpsleraar, die hem
opvangt na de dood van zijn moe-
der en grootmoeder. Samen trach-
ten ze de nog in leven zijnde vader
op te sporen. Dan begint de Fal-
kland-oorlog. Met: Juan José Ca-
mera en Gonzalo Morales.

Duitsland 2 Radio 1
7.05 KROs Ontbijtshow (7.30
Nws.) 7.53 Ter overweging. 808
Groot nieuws. HV: 9.05 De ver-
beelding. IKON: 9.30 De andere
wereld van zondagmorgen op één.
10.05 Wegwezen 11.05 Ophef en
vertier (12.30 Nws). 13.10 Hier en
nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek (17.30 Nws). 18.08 NOS
Aktueel 19.04 Van 0 tot 80. 20.02
Jazz uit het historisch archief;
ca.20.30 NOS Jazzgeschiedenis.
21.04 Appels en peren. 22.04 An-
nie MG. Schmidtprijs 1991. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
TROS Nachtwacht.BBC 2

00.30 The Killing (1956-USA).
Vroege, inmiddels klassieke film
van Stanley Kubrick over een inge-
wikkelde roof op de renbaan. Met
0.a.: Sterling Hayden, Coleen Gray
en Vince Edwards.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony
van Verre ontmoet Wim Hofman
(3). Herh 10.30 Muziekmozaïek.
12.04 Nederlands op AVRO 2.
13.04 AVRO Radiojournaal 14.04
Café optwee. 15.30Mezzo. 17.04
De taaimeesters. 17.30 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 Ghostwriter (1989-USA).
Misser van Kenneth J. Hall met
goede rolbezetting van Judy Lan-
ders, Audrey Landers en Jeff Co-
naway. Geest van een soort Mari-
tyn Monroe geeft memoires door
aan verlaggeefster en lost haar ei-
gen moord op. AKN: 7.02 Wakker. 8.02 Popsjop.

1004 Dolce vita 12.04 Eeh...
13.04 Popparazzi. 15.04Paperclip.
17.04 Basta 18 04 Het steenen
tijdperk. 19.04 Forza. 20.04 Leid-
sekade Live. 22.04 Rock City
23.04-24.00 Liefdeslijn.

Radio 3

RTL Plus
02.20 Love Me or Leave Me
(1955-USA). Mooie musical-biogra-
fie van Charles Vidor. Doris Day is
de zangeres Ruth Etting en James
Cagney haar gangstervriend De
Gimp.

RTL Plus
16.05 uur - Zartlich, Aber Frech
Wie Oskar - (1980-D) Jonge play-
boy Regis Porte zit in deze film van
Franz J. Gottlieb in vakantiecen-
trum aan de Wörthersee achter de
knappe dochter van de politie-com-
missaris Patricia Zenker aan.

BBC 1
L6

Q
OO Gray Lady Down

Lusteloos drama van
Green rondom het reddenan een gezonken atoomonder-
Carlton Heston speelt de*aPitein. Verder met: David Carra-

gin-e en Stacy Keach.

20.00 Winners II (1974-ZA). Het
bitterzoete, maar weinig bijzondere
verhaal van een voormalig Olym-
pisch kampioen die zijn zoon tot
dezelfde hoogten tracht te pressen.
Met o.a. Joe Stewardson en Ri-
chard Loring.

Super Channel

8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-

Radio 4

België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt 8.30 Glaube undKirc-
he. 9.05 Mundartsendung 10.00
Volkslieder 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü.
1405 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16 05 Domino - die Spielshow

4 05 Radiowecker. 600 Nachnch-'
ten 6.05 Morgenmelodie. B.oo'
Nachnchten. 8.05 Votkstumhcrie.
Matinee. 1000 Nachnchten 10.05
Operette nach 'Wunsch 12.00
Nachnchten 12.05 Musik ist;
Trumpf. 13.00 Heimatmetodie. fol-.
klore rund urn die Welt 1400
Nachnchten 14.05 Was darf.es;
sein? 17.00 Der Tag urn fünf. Gbo-'
re der VcJker. 18.00 Nachnchten
und Wetter. 18.05 Schellack-;
schatzchen. 19.00 Auf em Wort.
Abendmelodie 20.00 Nachnchten.
20.05 Erinnerung. 22 00 Nachrgh-
ten. 22.05 Musik zum traumer.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.--

WDR4

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 900 Nws. 9.02
Woord op zondag. 9.30 Te deum
laudamus. 9.55 Waterstanden.
IKON: 10.00 Het verhaal 1010
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen.
11 00 De andere wereld van zon-
dagmorgen op vijf 12.00 Nws.
12.05 Het zwarte gat. 14.00Radio
Romantica. 16.00 Club Veronica
Trend. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. IKON: 17.00
Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen
18.00 Nws. 18.10 Liturgie en kerk-
muziek. IOS: 18.40 De onbekende
islam. 19.00 Nieuws in het Turks.
19.05 Nieuws in het Marokkaans/
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber-
bers 19.15 Nieuws in het Chinees.
19.20Suara Maluku 19.55Tambu.
20.30 Zorg en Hoop. 21.20-22.20
Medelanders Nederlanders.

Radio 5

6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RT)_-2
Sonntagsfrühstück 11.00 Radio»
Shop, muziek en actualiteiten *12.00 Hits der Woche. Top 30. J14 00 Happy Birthday 17.00 End-3
sport. Rückblick auf ein Woche-«
nende voller Sport. 18.00 Classic-JHits. Die grössten Hits, die besten j
Oldies 21.00 Je t'aime Das zaïtli-
che Magazin. 24 00-4 00 Radio-É
Nacht Die Nacht lebt

RTL Radio

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws) 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00Kop ol Flet.
Personality-show van Michel Fot-
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten (17 45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws.
18.10Funiculi Funicula 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00
Nieuws) 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

België/Radio 2

des BRF 17.05 Sporttreff. 18.40JSeniorenfunk. 19.00 Wunschkon-^
zert. 21.05 Sportresultate vorrW
Wochenende. *

Omroep Limburg
900 Postbus 94, verzoekplaten
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18.00
Omroep Limburg Sport.

zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Muziek voor pianotrio 12.00
De Nederlanden: Muziek voor
strijkkwart. 13.00 Nws. 13.04 Dis-
kotabel. 14.15 Concert op de zon-
dagmiddag: Rotterdams Philharm
Ork. met piano (in de pauze: Pra-
ten over muziek). 16.30 Vokalise:
Hamlet, opera van Bentoiu. Koor
en Ork. van de Roemeense Om-
roep met sol. 18.00 Nws. 18.04
Muziek uit duizenden. 19.00 Conti-
nu klassiek. 20 00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte 22.00 Ka-
merconcert: Pianomuz.
23.00-24.00 Finale.

Limburgs dagblad J

" David Carradine in 'Gray Lady Down. (BBC 1 - 16.00
uur).
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Nederland 2 België/TV 1RTL 4Nederland 1 Nederland 3
race, opinie-peilingen. 01.05 (T) The
shadow, serie. Afl.: Farmers. 01.35
Mahabharat. 02.15-02.20 Weerbericht.

BBC 2

SportnetBelgië/Télé 21

Eurosport

België/TV 2

Belgie/RTBF 1

televisie en radio zondag

radio
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