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LD-puzzelactie
[HEERLEN - Ruim 2700 puzze-
laars zonden de oplossing van
Puzzel 9 van de grote Limburgs
dagblad-puzzelactie in. Dat bete-kent wederom een donatie vangelijke duizenden guldens voor

* beide goede doelen, hetFran-
«scusoord in Valkenburg-Hout-een, en de Stichting Jo Hanseri-
Prijs in Meerssen. In totaal
hebben de trouwe puzzelaars in-
middels al een bedrag van rond
de70.000 gulden bijeengebracht.

staat puzzel 11 in de
krant. De oplossingen daarvan
Roeten uiterlijk donderdag 27 fe-bruari in ons bezit zijn, wilt ufeedingen naar een van de tien
Weekprijzen, waaronder de prijsvan duizend gulden en de hoofd-
Prijs, na twintig puzzels, van vijf-
duizend gulden.

oplossingen van puzzel 10, uit
jtekrant van zaterdag 8 februari,

Kunnen nog worden ingestuurd'°t donderdag 20 februari.

ZIE PAGINA 9

het weer

VEEL WIND
4S-1tgochtend is het n°s
Wat r bewolkt met eerst nog
er en_.Sfn' In de middag z*jn
■3aa__r opklaringen, maar
■>Ui n ast ook Plaatselijk een
.aaV-hr ?uidwestenwind gaat

feliiki ■ aaien naar een wes-
VtijT«enting en is matig tot
Ms . B, a<lntiS- Zondag is het
op e7'e«d.bewolkt en de kans
"Vav«_ ._" is dan erS klein-In
eeleid__?,neemt de bewolking
West„ hjk toe* De wind is
.vonrtoordwestelijk en in de
Vrü r" lmend en matig tot
het g achtig- Vandaag wordt
"kalt Hraden en vannachteradL naar 3-ï»axi_l' z°ndag komt de
graa "Umtemperatuur op 7

*>*»_ «_*er_!ere informatie be-
**Unt.. k J_et weer in Limburg'*ai" bellen 06-91122346.

Spoeddebat
WD-fractieleider Bolkestein heeft
voor komende week een spoeddebat
aangevraagd over de uitspraken van
Kok. De liberaal wil dat beide coali-
tiepartners hun ruzie in de Kamer
uitvechten. Ook Bolkestein heeft for-
se kritiek op het kabinetsbeleid. Hij
acht het CDA even verantwoordelijk
voor dat beleid als de PvdA. De
christen-democraten mogen die ver-
antwoordelijkheid niet ontlopen, al-
dus Bolkestein gisteravond op een
spreekbeurt.

Lubbers stelde gisteren dat er bin-
nen het CDA 'een ruime traditie van
dualisme' bestaat, waarbij accentver-
schillen mogelijk zijn. Lubbers: „Ik
geloof beslist niet dat een groot deel
van het CDA de rug keert naar het
kabinetsbeleid. We moeten door met
de coalitie. Ik voel me niet thuis bij
de uitspraken van Kaland. Ik verde-
dig het beleid en stel het niet onder
kritiek."

Volgens Lubbers heeft Kaland in-
middels in CDA-kring laten weten
dat ook hij de coalitie met de PvdA
wil voortzetten en tot een goed einde
brengen. De CDA-voorman zei ver-
der dat de uitspraken van Kaland en
Brinkman niet op één lijn gezet mo-
gen worden. „Het verschil is dat Ka-
land enigszins de indruk heeft ge-
wekt dat het kabinet het einde van
derit niet zal halen. Hij was somber.
Brinkman was dat in zijn Texelse re-
de allerminst. Dat was een kloeke
speechvan iemand die er eens stevig
voor gaat staan."

OLYMPISCHE
WINTERSPELEN '92

Blitse Bonnie Blair
ALBERTVILLE - Na haar overwinning op de 500 meter
eerder deze week flitste Bonnie Blair gisteren op de
1.000 meter naar haar tweede gouden medaille. De
Amerikaanse was tweehonderdste van een seconde
sneller dan de Chinese Qiaobo Ye. Christine Aaftink be-
leefde een nieuwe teleurstelling. Zij kwam een halve tel
te kort om de Duitse Monique Garbrecht van het brons
af te houden. Henna Meijer eindigde als twaalfde. San-
dra Voetelink sloot de rij. " Bonnie Blair

Premier Lubbers neemt openlijk afstand van uitspraken Kaland

Kok zegt CDA de wacht aan
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De CDA-top
moet zich onverbloemd achter
het kabinetsbeleid scharen.
PvdA-leider en vice-premier
Kok verlangt dit van de coali-
tiegenoot. Hij wil dat er een
einde komt aan de voortduren-
de discussies binnen het CDA
hoe lang het kabinet nog blijft
zitten.

„Als dat een blijvend rondje stratego
wordt daar, komen we straks inder-
daad in de modder terecht. Maar die
heeft het CDA dan v. el zelf neerge-
gooid", aldusKok in Het Parool van
gisteren.

Kok reageerde Oprecente uitspraken
van de CDA-fractieleider in de Eer-
ste Kamer, Kaland, en van zijn CDA-
collega in de Tweede Kamer, Brink-
man. Kaland voorspelde deze week
dat hetkabinet 1994 niet zal halen en
dat het, als het zo blijft doormodde-
ren, beter kan opstappen.

„Mijn geduldraakt een keer op waar
het gaat om het dragen van verant-
woordelijkheidwaar anderen afstand
van nemen", aldus Kok. Hü noemt
het 'incident-Kaland' 'zorgelijk' en
om een nadere uitleg vragend. Kok:
„Hoe staat men toch tegenover de
voortgang van de coalitie? Het CDA
moet klare wijn schenken."

Heffing kan leiden tot
langzaam vertrek KNP

DOOR PETER BRUIJNS
MAASTRICHT - „Een verschui-
ving van nieuwe investeringen van
KNP Fine Paper naar het buiten-
land, bijvoorbeeld naar het zuster-
bedrijf in Lanaken, is op den duur
zeer wel mogelijk." Dat zegt Doeko
Bosscher, directeur van KNP Fine
Paper, in een interview in deze
krant. Reden voor de eventuele ver-
schuiving van nieuwe investeringen
over de grenzen, en dus een lang-
zaam vertrek van KNP, zijn de kabi-
netsplannen voor een milieuheffing
op het gebruik van brandstoffen en

-*—■■—"i~ i

grondwater, de zogenoemde
'Wabm-heffing'.
Volgens Bosscher gaat het om een
pure belastingmaatregel, die ertoe
kan leiden dat KNP in Nederland
veel duurder uit kamt dan concur-
rerende papierfabrieken in het bui-
tenland.
Volgens Bosscher is er nog wel een
mogelijkheid om de bronwaterhef-
fing te vermijden: KNP kan Maas-
water gaan gebruiken. Daartoe
moet dan wel een waterzuiverings-
installatie worden gebouwd.
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Maij houdt
rekening met
uitstel 'Beek'

DOOR ERIC VAN DORST
GELEEN - Minister Maij-Weggen
houdt rekening met (de zoveelste)
vertraging in de besluitvorming
over de Oost-westbaan. Dit valt af te
leiden uit haar concept-voorstel tot
wijziging van deLuchtvaartwet, dat
binnenkort door de Tweede Kamer
wordt behandeld.
Met haar wetswijziging wil de mi-
nister van Verkeer en Waterstaat
ook voorkomen dat omwonenden
van de bestaande Noord-zuidbaan
alsnog een rechtmatig beroep kun-
nen doen op (aanvullende) woningi
solatie. Verder beoogt ze een aantal
steekhoudende bezwaren, die vorig
jaar tegen haar uitbreidingsvoorstel
over 'Beek' zijn ingebracht, terzijde
te schuiven.

Zie verder pagina 17

" Mai jwachtnorm
voor Schiphol af

Recordvangst
chemische drugs

in Randstad
AMSTERDAM - In elf gemeenten
in de Randstad heeft de politie gis-
teren de grootste criminele organi-
satie opgerold op het gebied van het
maken van chemische drugs die
ooit in Nederland actief is geweest.

Tweehonderd politiemensen heb-
ben vanaf zes uur gisterochtend
tegelijkertijd invallen gedaan op 31
adressen in Rotterdam, Amster-
dam, Rockanje, Zandvoort, Schie-
dam,Krimpen aan de IJssel, Dirks-
land, Vlaardingen, Waddinxveen,
Brielle en Amstelveen. Er is voor
een bedrag van 150 miljoen gulden
aan amfetamine en XTC in beslag
genomen, gerekend in Nederlandse
marktwaarde. Gerekend in Engelse
marktwaarde zouden de drugs op
straat 300 miljoen gulden hebben
opgebracht. De bende exporteerde
de drugs met name naar Engeland.

Zie verder pagina 3

Japanse bouwvakkers verpletterd
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" Zeven Japanse bouwvakkers zijn gisteren
om het leven gekomen en 13 gewond geraakt
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HOENSBROEK
Slotgebouw. Kasteel Hoensbroek.
Expositie 'Zilver in Beweging. T/m
23/2. Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Tentoonstelling met werken op
papier van Lou Heynens. T/m 28/2,
open dag. van 10-12 uur en 13.30-17
uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van tien Poolse grafici. T/m 28/2, open
ma t/m vr 10-12, 14-17en 19-21 uur (m.
u.v. woensdagavond), zo 15-17 uur.

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

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5.
Werk van harke Kazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. T/m 29/2,
open do t/m zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. Expositie 'Hemel & Aarde -
Werelden van verbeelding. T/m 23/2.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van André Wilhel-
mus en Blandina van Rijsewijk. T/m
21/3, open di t/m za van 13.30-17.30
uur. Gouvernement, Limburglaan 10.
KeuzeWerk 5, foto-expositie. T/m 21/2,
open op werkdagen 9-17 uur. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat
6a. Expositie van Carina Canton. T/m
15/3, open vr t/m ma van 13-17.30 uur.
Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
Expositie van Rob Scholte en Henk
Visch. T/m 22/2, open do t/m za van
11-17 uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28.
Werk van Frans Dicker. T/m 16/2,
open wo t/m zo 13-18 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Stockexpositie. T/m 23/2,
open do t/m za van 14-18 uur. Galerie
In Situ, Aylvalaan 10. Expositie 'Mul-
tiples/Grafiek'. T/m 22/2. Mariene
Dumas. Van 22/2 t/m 4/4, open wo t/m
za van 14-18 uur. KCL, Hoogbrug-
straat 72a. Werk van Suet Fun Chan.
T/m 26/2, open ma t/m vr 9-17 uur. Ga-
lerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Schil-
derijen en aquarellen van Peter Cox.
T/m 8/3, open wo en vr van 14-18 uur,
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17
uur.

VAALS
De Kopennolen, Von Clermontplein
11. Werk van Boris Birger. Van 28/3
t/m 26/4.

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

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Keramische objecten van Niek Gee-
len. T/m 30/2, open do en vr 17-20 uur,
za en zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid
op een stokje. Van 28/2 t/m 3/5, open
di t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur.
Tevens vaste presentatie volksgenees-
kunde, religieuze volkscultuur, le-
vensloop en carnaval. Exlibris gale-
rie, Allee 1. Exlibris op het thema
religie. T/m 22/3, open do en zo 14-23
uur, andere dagen 17-23uur, ma geslo-
ten.
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Bfr. 30

Geweldig
Zij heeft tijd voor een beschouwing
over de richting die haar belangstel-
ling heeft gekozenen over de impli-
caties van een beleid dat zich richt
op conceptuele kunst, dieveelal een
ruimtelijke opstelling vraagt, en
over het voeren van werken, waar-
van de in geld uitgedrukte waarden
de gemiddelde Nederlandse nor-
men nogal te boven gaan. Amster-
dam beschouwt zij als een nieuwe
vorm van kunstpromotie: „Ik heb
ook contacten met galerieën in Pa-
rijs, Berlijn en New Vork. Wij willen
ruimten en kunstwerken uitwisse-
len. Het lijkt me geweldig om op de
hele wereld tentoonstellingen in te
richten." Zij begint daarmee al in

maart - met de presentatie van
'Sleeping Beauties' van Lydia
Schouten in Yokohama.
Maar Maastricht blijft voor haar het
centrale punt, zegt zij trouwhartig.
En dat houdt oök in dat zij deLim-
burgers in haar stal zal helpen door
te dringen in het internationale cir-
cuit; twee welverzorgde publicaties
over Ton Slits, momenteel gepre-
senteerd in Amsterdam, en van
Joop Vugs worden ons toegescho-
ven ten bewijze.

Biennale
Gezien de gedenkwaardigheid van
de gebeurtenissen lijkt de presenta-
tie in deRechtstraat, althans van de
straat af gezien, niet al te uitbundig,
jazelfs enigszins ijl.

Aan zorgvuldigheid komt zij intus-
sen niets te kort. De medewerking
van twee Nederlandse kunstenaars
werd ervoor verkregen, die de ont-
wikkelingen in de nationale beel-
dende kunst op de internationale
podia plegen te representeren: dat
deed Henk Visch op de Biënnale in
Venetië in 1988 en Rob Scholte op
dezelfde plaats in 1990. Van Henk
Visch neemt een van zijn zeldzame
bronssculpturen een centrale plaats
in op de begane grond. Drie bron-
zen paardjes, klein tot uiterst klein,
bevinden zich op onverwachte
plaatsen: het allerkleinste schijnt

op een balkje hoog boven een deur-
post aan devervreemdende en nog-
al drastische ingrepenvan de maker
te zijn ontkomen. Piepschuim heeft
kennelijk een indringendemetafori-
sche zin; het lijktnaar de verstoren-
de en ongebreidelde invloeden van
de geïndustrialiseerde samenleving
op het bestaan te verwijzen. Met
een serie tekeningen waarin ken-
merkende menselijke gestalten fi-
gureren en een nogal geometrisch-
abstract ogende sculptuur 'You are
welcome' geeft zijn kleine verzame-
ling toch een suggestief beeld van
de intrigerende werkwijze van
Visch en van de waarnemings-filo-
sofieën die hij op steeds wisselende
manieren aan de orde stelt.

Rob Scholte vult de verdieping met
acht dubbel-schilderijen uit een se-
rie die hij maakte op het thema
'handtekeningen' onder het motto
'Yours sincerely'. Zij stellen de sig-
naturen van grootheden uit de
kunstwereld tegenover die van
grootheden uit andere sectoren van
het maatschappelijk leven. Die van
de kunstenaars bevinden zich op de
in trompe I'oeil-techniek geschil-
derde achterzijde van een doek. De
inhoudelijke interpretatie van het
conceptuele werk van Visch zowel
als dat van Scholte is multi-inter-
pretabel. Ook uitvoerige titels ne-
men de toeschouwer de vrijheid
niet af - in de afstand diehet object

in acht houdt - associaties toe te la-
ten of betekenissen toe te dichten,
desnoods meerdere tegelijk. "
Scholte, ooit gedoodverfd als de op-
volger van Appel, is de man die in
Museum Boymans ooit sensatie
verwekte met zijn schilderij Utopia,
parafrase van Manets Olympia, dat
discussie over zijnwijze van citeren
opriep. Hij is ook de man die als een
nieuwe Michelangelo is benoemd
om in Yokohama de plafonds te be-
schilderen van de exacte copie van
Huize ten Bosch die daar in het ge-
ruchtmakende Holland-project is
opgebouwd.

Scholte's werk is verder vertegen-
woordigd met een aan Anton Pieck
herinnerend schilderij van een his-
torische gevelpartij, behorend tot
zijn op de Biënnale getoonde serie.
Evenals het oeuvre van Visch is dat
van Scholte vindingrijk en wisse-
lend: de Kunstvereih Hannover gaf
er in 1991 een catalogus van uit die
met plastic schut- en tabbladen
oogt als een prospectus. De zeven
hoofdstukken heten behalve Yours
Sincerely, Waterloo, Tartufo, Tran-
sito, Faites vos Jeux, No Expo en
Sign Of The Times.
„Ik vond de combinatie heel span-
nend," zegt Wanda Reiff opgetogen,
„een schilder en een beeldhouwer,
ieder met zijn eigen vormen van
realisme." Spannend of niet: er is
heel wat aan de orde achter de zo ijl
ogende inkijk vanaf de straat.

verder...
... exposeren in herberg 'De
Zwarte Ruiter' aan de Markt 4 in
Gulpen vanaf morgen tot en met
29 maart de jonge kunstenaars
Prisca de Roos en Gert-Jan Dols.
Open van dinsdag tot en met
zondag 14-18 uur.
... worden in het atelier van Ben
Bonke, Eyserheide 35a in Eys,
schilderyen getoond van Sandra
Hommen. De openingstijden zijn
zondag 16 en 23 februari van
14-18 uur.
... toont Torn Stappers in Fotoga-
lerie 68 (Kasteel Hoensbroek)
vanaf vandaag tot en met 22
maart foto's van voornamelijk
Egypte. Open van maandag tot

en met vrijdag van 10-12 uur en
van 13.30-17 uur. Verder op za-
terdag en zondag van 13.30-17
uur.... is de maandelijkse kunstten-
toonstelling bij het ABP, Oude
.Lindestraat 70 in Heerlen, mor-
gen weer voor iedereen gratis
toegankelijk van 14-17 uur. De
expositie omvat recent werk van
Twan Lendfers en Harry van der
Aart.... loopt in Galerie Heila Pohl, Ti-
chelkamp 19 in Heinsberg-Kar-
ken (Duitsland) tot en met 22
maart een expositie van de Lim-
burgse kunstenaar Joop Vugs.... wordt in het missiemuseum,
St.-Michaëlstraat 4a in Steyl, een

tentoonstelling gehouden met
schilderijen van Lizan Freijsen.
Tot en met 2 maart, open vrijdag
tot en met zondag van 14-17 uur.... exposeert Arme Marie Borg-
greven in het gebouw van de
Kamer van Koophandel, Maas-
boulevard 5 in Maastricht. Tot en
met 6 april, open maandag tot en
met vrijdag 8.30-16 uur.... zal de Limburgse keramist
Niek Geelen vanaf vandaag tot
en met 1 maart monumentale
werken en keramische objecten
laten zien in Galerie De Hanen-
hof aan de Groenstraat 92 in Ge-
leen. Open donderdag en vrijdag
van 17-20 uur en op zaterdag en
zondag 14-17 uur.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie-
kenhuis. Expositie met aquarellen en
olieverf van Joop van Rees. T/m 29/2.
Thennenmuseum , Coriovallumstraat
9. Zoals de ouden bouwden. Van 16/2
t/m 17/5, open di t/m vr 10-17 uur, za
en zo 14-17uur.

Maastrichtse galeriehoudster met annex op Herengracht

Wanda Reiff houdt
het heel spannend

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - 'Een galerie in de
buurt van Berlijn', zo moet de gale-
rie Wanda Reiff in Parijs ooit zijn
aangekondigd door een daar optre-
dende kunstmandarijn. Nu weet
hier iedereen wel dat de galarievan
Wanda Reiff zich sinds een jaar of
tien in de kromme Maastrichtse
Rechtstraat bevindt en dat die naar
ons gevoelen behoorlijk ver van
Berlijn verwijderd is - ook al vindt
de galeriehoudster nog zo 'dat je in
Maastricht voor Duitsland, België
en Frankrijk goed zit. Misschien is
de vaagheid van de Parijse intro-
ductie ook niet alleen toe te schrij-
ven aan tekortschietende geografi-
sche kennis. Galerie Wanda Reiff is
tenslotte nauwelijks een statisch,
aan de Rechtstraat en de acht-
tiende-eeuwse gevel gebonden in-
stituut. Het is een organisatie, een
netwerk, een activiteit die behalve
tot in Parijs en Berlijn, tot in Los
Angeles bespeurbaar is en binnen-
kort tot in Nagasaki.

Dat mag nog wel eens worden over-
wogen nu er iets te vieren valt-waar-
aan niet alleen onze regionale pers,
maar ook de landelijke met 'de
snelst groeiende krant van Neder-
land' voorop, aandacht heeft be-
steed: de opening van een annex op
een zo prestigieuze locatie als de
Herengracht in Amsterdam.
Terwijl zij zich daar op haar eigen
kwieke manier als gastvrouw over
de parketvloeren van haar histori-
sche sousterrain bewoog, zal Wanda
Reiff bedacht hebben hoe zij vijf-
tien jaar geleden haar kunstbedrijf
begon in een landelijk gelegen soort
Limburgse hoeve - destijds met
werk van Appel, Constant, Heyboer
en de Amsterdamse Limburgers.
Op haar parketvloeren bewoog zij
zich tussen werken van internatio-
nale highlights als Messager, Par-
miggiani, Lavier, Lydia Schouten,
Jan Knap, en Dokoupil.
Een blauw boekje, vers van de pers,
geeft onder het opschrift 'Wanda
Reiff 1991' de namen van alle kun-
stenaars die zij vertegenwoordigt,
zesentwintig in getal, onderwie be-
halve de zojuist genoemden:
Boltanski, De Maria, Sevilla, Kata-
ze, Trockel, Wegman en vierkunste-
naars van eigen bodem. Een van
hen heeft een eigen presentatie op
de Herengracht.
Er ligt alweer een blauwe uitnodi-
ging in de bus - voor de opening
van de volgende tentoonstelling
daar, van Wanda's grafiekverzame-
ling, aangekondigd als ' How to
start a collection'. Er staan meer
dan honderd namen op.
Intussen is de galeriehoudsterterug
op wat zij als haar basis blijft be-
schouwen; haar pumps roffelen op
de houten trap in de Rechtstraat,
waar bouwmateriaal wordt binnen-
gedragen voor de uitvoering van
weer een ander plan.

" A second chance
for afirst
impression, brons
van Henk Visch, te
zien bij Wanda
Reiff.

recept
Gesmoord rundvlees
op Italiaanse wijze

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen:
600 g rundvlees (dikke riblap), 1
winterpeen, 1 struik bleekselderij,
1 grote ui, 2 teentjes knoflook, 1 el
olie, boter, bloem, 1Vi dl witte wijn,
1 dl runderbouillon, 2 grof gesne-
den vleestomaten, peterselie, lau-
rierblad, peper en zout.

Snijd het rundvlees in blokjes van
3/2 cm. Zout, peper en bebloem de
stukjes vlees. Snijd de wortel en
bleekselderij in dunne schijfjes;
snipper de ui en de knoflook. Bak
het vlees in de hete boter en olie
aan allekanten lichtbruin en breng
het over in een vuurvaste schotel
met deksel. Bak de groenten in de
achtergebleven braadboter, be-
strooi ze met de bloem. Voeg de
bouillon en de wijn toe en roer ze
glad. Laat de saus doorkoken.
Voeg de tomaten, peterselie, lau-
rierblad, peper en zout toe en laat
de saus nog even doorkoken.

Giet de saus over het vlees, plaats
de gesloten schotel in de oven op
170°C. - stand 3 - en laat het vlees
gaar en zacht smoren in ca. 2 uur.
Lekker met stokbrood, pistolets,
pasta of risotto.

exposities

Staal in combinatie
met bakstenen
LANDGRAAF - Bij Galerie Gau-
di aan de Hereweg 83 in Land-
graaf wordt morgen om 14.30 uur
een overzichtstentoonstelling ge-
opend van het werk van beeldend
kunstenaar en ontwerper monu-
mentale vormgeving en architec-
tuur, Mare Hendriks. De expositie
loopt tot en met 29 maart, de gale-
rie is open van donderdag tot en
met zondag 10.00-17.00 uur.
Hendriks studeerde in 1983 af aan
de Akademie voor Beeldende
Kunsten in Arnhem, richting Ar-
chitectonischeVormgeving. Daar-
voor rondde hij de Middelbare
Tuinbouwschool af met als spe-
cialisatie 'Aanleg en Onderhoud
van de landschappelijke omge-
ving. In zijn kunstwerken maakt
hij gebruik van de kennis, die hij
in beide opleidingen vergaard
heeft.
Tijdens de expositie zijn diverse
uitgewerkte projekten te zien aan
de hand van tekeningen, foto's,
maquettes en prototypes. Op de
foto's die de kunstenaar expo-
seert, is te zien dat hij vaak werkt
met staal in combinatie met bak-
stenen elementen. Daarbij ge-
bruikt hij als accent npg een kleur
om de expressieve kracht van de
sculpturen te vergroten.
Hendriks toont tijdens deze ten-
toonstelling de eerste schetsen, de
idee-ontwerpen én de definitieve
voorstellingen, waardoor een dui-
delijk beeld wordt verkregen hoe
de uiteindelijke vormgeving tot
stand komt.

Duo-expositie bij
Van den Besselaar
MAASTRICHT - Galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a
in Maastricht, toont vanaf van-
daag tot en met 15 maart werken
van Carina Canton uit Simpelveld
en de in Leiden wonende Marijke
Verhoef. De galerie is open van
donderdag tot en met zondag van
13.00-17.30 uur.
Carina Canton noemt zichzelf ma-
teriaalgek. Papier, metaal, steen,
giethars, graniet, messing en mar-
mer zijn enkele materialen die zij
in haar objecten verwerkt. Het is
vaak materiaal dat de kunstena-
res, al dan niet toevallig, in han-
den krijgt ofvoor de voeten komt.
Hieruit bouwt Canton, meestal ge-
combineerd met twee of meer
andere materialen, haar beelden
op. Streng symmetrische vormen
worden afgewisseld met natuurlij-
ke groeivormen en grillige breuk-
vlakken.
Heel persoonlijk is het werk van.
Marijke Verhoef (1946). Dit is het
meest duidelijk in haar tekenin-
genen grafiek. Haar grafisch werk
siert de kopwand van menig trein-
stel, maar de. laatste jaren gaat
haar aandacht steeds meer uit
naar schilderen. Datgene wat zij
om zich heen ziet, maakt zij tot
onderwerp van haar werk. Dat
kan zowel de natuur als de mens
zijn. Zij registreert niet alleen wat
ze ziet maar ook wat ze daarbij
voelt.

Stadsgezichten
van Maastricht
MAASTRICHT - André Wilhel-
mus en Blandina van RijsewU»
exposeren vanaf vandaag tot ejj
met 21 maart in Galerie Artisar*
aan de Grote Gracht 43 in Maas-
tricht schilderijen, beelden e"
bronzen. De openingstijden var
de galerie zijn dinsdag tot en me
zaterdag van 13.30-17.30 uur.
De stad Maastricht beroemd e
geliefd vanwege het Vrijthof e
zijn bruisende sfeer; de stad wa*
het goed toeven is. Dat is het the-
ma van de gouaches en oliever
schilderijen van André filh*.
mus, die galerie Artisart in d
tentoonstelling 'Stadsgezicht^
van Maastricht' presenteert. Het'
deze kunstenaar zeker niet ,
doen'om een geïdealiseerd beej.
van deze stad. Wel besteedt WJveel aandacht aan het licht, °. .
lucht en de bewolking, met in^miteit en warmte als gevolg- y,'danks — of misschien dankzij
zijn topografische nauwgezethe' I
komt de eigen sfeer van Maa». f
tricht volledig tot uiting.

Het vak beeldhouwen werd lairé'■
tijd gezien als een typisch mann ||

.«ei1'lijk beroep. Het hakken in -V: ui
de behoorlijk zware arbeid bi) A

opzetten van een beeld in klei,
lassen van ijzer en verwerken .^andere materialen vond men j j
niet zo vrouwelijke bezign
Blandina van Rijsewijk sch»'
echter niet terug voor het ha' (,
werk in natuursteen en het op. j£k

ten in klei. Met haar exp°s'l( jl
houdt zij een pleidooi voor k^rfehouwkunst die in de huiskat* £
past. Zij laat figuratief, soms ée
straheerd werk zien. De verwe^
te thema's zijn vooral vrouwen f_j|
paarden. De vrouwfiguren * t
den in uitgestrekte vormen n
fijne details getoond, die meer.
karakter dan de vorm uitbeelo £

mßeëïdvmißÏcmduïciV^' öRijsewijk in galerieArtistf 't

cryptogram

Horizontaal
I. Als vogels het doen, beschadigen uw
meubels; 4. een kledingstuk voor uw en-
kels en weg zijn de bases; 7. rap boekje
voor uw notities, dat u deur aan deur be-
zorgt; 9. een plant waarin 'n rups 'r ei legt;
10. let wel, er bij is 'ie door dat tandraadje;
11. kip met een lange lijst; 12. vleselijk
hoogtepunt!; 14. u glijdt door het water,
E, in een zwaar geval; 16. wat een rommel
op het huis!; 20. 't is een manie om Zwit-
serland te bereiken, al gaat 't hiermee veel
gemakkelijker; 21. dit is nu bepaald geen
uitvaart; 22. Anton trappen? maar dan wel
met muziek; 23. koop het boven in een
meetkundig figuur; 24. vallend beroep op
het vliegveld.

Verticaal . .L
1. les met de pink op een. stukje PaPie j/
bijna als 9, maar veel vuiler; 3. u zit 9/,
in de moeilijkheden voor de vogels; «■ 1
ren, meisje, als ze vliegen; 5. buig voo
waterstand, maar doe als bescherm!"»
wel eerst voor; 6. die was gauw dooö-
men vroeger; 7. het lijkt wel oorlog a'5 „<
aansteker het niet doet; 8. ruzies om a
send fruit; 13. het dode beest begoni (lt
goed te vervelen; 14. als u dit weet, n<> ■§

't voor elkaar gekregen; 15. een ma i
ook bezield in de muziek, maar 'k wa j
niet; 17. dat u met de keel at, was va ,/
reet belang; 18. wie nu en later de la3'
wil zien; 19. hij wil die prijs geven.

(A.DVERTENTIE)

KUNSTUITLEEN
VAN INTERNATIONALE EN

HEDENDAAGSE KUNST
voor bedrijven en particulieren

ABONNEMENT al v.a. f. 25,- p.mnd.
waarvan u f. 15,- spaart voor aankoop
van kunstwerken

IPOMAL GALERIJ
EN KUNSTUITLEEN
Kerkberg 2, 6374 ESLandgraaf/Waubach
Tel.: 045-323619 (b.g.g. 315391)
OPENINGSTIJDEN: Vrijdag van 17.00-20.00uur.
Zaterdag enzondag van 14.00-17.00uur

Oplossing van gisteren

Limburgs dagblad
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de tootootjes



Compensatie
'^te L zich vrüdag °P de
°°r d_ x?_^_ het een compensatie
"aa de rv.

M betreft- Volgens hem
w_>t__lar_newerf overigens kun-

«rzeeër<T de levering van on-
QU stui. aan Taiwan op problemen
ft°r d_ 1..*1^ toonde wel begrip

'^et is begrijpelijk
-*ti_arstn nRDM naar de werk"
!s te 20g^e' °" met ijver naar gaat-

Akkoordtussen
EGen EVA over

vrijhandelsmarkt
Z -2ümn_'o~_9ndernandelaars van_C_ e

T
Gemeenschap en vanVr«handels Associatie

lndernïsiinen gisteren de laatsteLEüron-1 l°0T het vormen vanui?h Econ°mische Ruimteuu de weg geruimd.
■'Ver h

>°r m____ ming van de EER. die993 'moet zorgen dat op 1 januari
_***19 iaiL grote vrijhandelsmarkt
_? ont_w n-met 380 miljoenmen-
?ber v_tf ' "as in beginsel in ok-
reikt uë Jaar al een akkoordSpeSe wr_ later bleek dat het
cril°Ur._ k°f van Justitie in Lu--ocedulb!fwarenlb!fwaren bad tegen de
korhetr__ , was afgesproken
LSc«e B_? gw*,.n van eventuele juri-
>* ÈVA v hlllen tussen d« EG enJ^ssin/„°°r di_f kwestie is nu een"lS gevonden.

f>sterav*kend u,nn Was n°S niet PreciesSnd *elk,e, oplossing men heeft__ _ Mafr diPlomaten in
*bVn af

den dat beide partijen nuaigeZlen van bet in het le-feWJ-f Van een tweede hof. Een
_ele ge -ohC l-mmissie zou' bü even-

_
°eten , ,len' naar een oplossing
S k__ ven' Ziet die commissieS WorHt

h _* g6Schil °P te loss<m
6t Hof?,: ?° n zaak voorgelegd aaniUi in Luxemburg.

Protestmars
FIS afgelast

ALGIERS - Het
Islamitische Red-
dingsfront (FIS)
heeft gisteroch-
tend op de val-
reep de protest-
mars geannu-
leerd die voor de
namiddag in Al-
giers was ge-
pland. Het FIS
riep zijn aanhan-
gers op zich met-
een na de weke-
lijkse gebeds-
dienst naar hun
huizen te bege-
ven.
Leiders van het FIS
kwamen gezien de

grote aantallen orde-
troepen tot de slot-
som dat de mars
moest worden afge-
last. „De autoriteiten
zijn bloeddorstig.
Als er een mars
wordt gehouden,
zullen er duizenden
doden vallen. De ko-
ran zegt dat we geen
bloed mogen vergie-
ten", zei een FlS-
militant in Bab El-
Oued.
De wijziging van het
voornemen om in de
namiddag een
'vreedzame nationa-
le protestmars' te
houden werd be-
kendgemaakt vanuit
door het FIS beheer-
ste moskeeën.

De menigte van ge-
lovigen heeft zich
naar verluidt gehou-
den aan de oproep
van het FIS en zich
rustig verspreid over
de stad.

Vóór aanvang van de
wekelijkse gebeds-
dienst was het in de
buurt van het Marte-
larenplein nog tot
een schietpartij ge-
komen tussen bewa-
pende FIS-aanhan-
gers en Algerijnse
ordetroepen.

Aan het begin van
de middag voerden
onbekenden een
aanval uit op een po-
litiepost, gelegen in
het oude stadsdeel.

Een onbekend aan-
tal politieagenten
raakte hierbij ge-
wond, aldus officiële
bronnen.

Verlies inkomen kan oplopen tot 326 gulden

Lagere aow bij
jongere partner

DEN HAAG - Burgers die na
1 januari 1993 65 jaar worden,
met een jongere partner, krij-,
gen niet langer zoals nu 70
procent van de volledige aow-
uitkering, maar 50 procent.
Daar bovenop kan een inko-
mensafhankelijke toeslag wor-
den verleend die oploopt tot
vijftig procent als de jongere
partner geen eigen inkomsten
heeft.

De ministerraadheeft gisteren inge-
stemd met wetsvoorstel van staats-
secretaris Ter Veld van Sociale
Zaken waarin overigens het recht
op een volle aow-uitkering van 100
procent gehandhaafd blijft indien
beide partners de leeftijd van 65
jaarhebben overschreden.

De opbrengst van deze bezuiniging
(190 miljoen gulden per jaar) wordt
bestemd voor verstrekking van
aaw-voorzieningen aan gehandicap-
te 65-plussers. Het is de bedoeling
dat mensen die boven de 65 een
handicap krijgen daar vanaf 1 ja-

nuari 1993 eveneens recht op krij-
gen. Tot dusver zijn zij aangewezen
op (goedkopere) voorzieningen
krachtens de bijstand.

Solidair
Eerder heeft het ministerie van So-
ciale Zaken op verzoek van de So-
ciale Verzekeringsraad becijferd dat
een 65-plusser meteen jongerepart-
ner met een eigen inkomen van
1.200 gulden per maand er door de
aow-verlaging 65 gulden per maand
op achteruitgaat. Bij een partner-
inkomen van 1.600 gulden per
maand loopt de aow-uitkering 326
gulden per maand terug.

De vertegenwoordigers van de
werkgeversorganisaties, de vakbe-
weging en de onafhankelijke kroon-
leden wezen de verlaging in de SVR
vierkant van de hand. Zij vonden
dat het niet aangaat om aow'ers te
dwingen via een inkomensverla-
ging solidair te zijn met 65-plussers
die in detoekomst van deaaw-voor-
zienigen gebruik mogen maken.

Het wetsvoorstel is voor advies naar
deRaad van State gezonden.

China wijst ook levering radarapparatuur resoluut af
RDM levert niet aan Taiwan

Van onze redactie binnenland

jifj* HAAG - Grote teleur-
bjj de Rotterdamse

j.,.-^- Gisteren besloot het«lüiet definitief de RDM
L n exportvergunning te ver-

'tid 11 Voor de levering van
let rzeeers aan Taiwan. Met
)r , afblazen van de Taiwan-
-"r __F gaat een oPdracnt van in
jJl1-6 instantie 2,5 miljard■ len verloren, becijferde de
vSStriebond FNV deze
_le an diverse kanten is
let Vfgesteld gereageerd op
j kabinetsbesluit. De direc-

Si_t Van- de RDM verklaarde
!er errn-iddag op een perscon-

het besluit' van het
iftet 'klungelig en onheus'

lo „lnc*en en een 'beschamen--6 zaak.'

ti. >J*°inet overlegde gisteren met
Jet! o\f6St betrokken' bewindslie-

HDTvT de order van Taiwan aan
t-hter-H en liet aan het eind van de
Nr e Weten 'Seen ruimte te zien

1-t.cWen dergelijke vergunning.'
h_er T e^n persconferentie zei pre-
%be rs dat het kabinet na
fen dat

raad had moeten conclude-ontol 00r Nederland deredenen
l"*_n ,;» end' waren 'om ons niet-. S.' e afspraak het China te hou-

t|'raak' '** hebben een eigen af-
,|,,l*S„met China en je kunt in

*ati he_?_. Zeggen datChina iets Se-"et*-Jchtin dat ons nu van onze ver"
*. 0n 8 zou kunnen ontslaan. Als
3],4ïraa£Sudaarom niet aan onze af-
.i- fcote „ ?uden, kunnen wij ons zelf
"■"^-ïin ade berokkenen, niet al-
(-e'**'2ic_it"l0reel' maar ook in zakelijk
p ll > aldus Lubbers.
I<H<_ is

fspraak waar Lubbers op doel-
ie(Jit ic?^ memorandum met China
'^ce-T Hierin zegde Nederland■Hy^wapens te leverenaan Tai-
e*°rd_tlU_

]
kboten ofrompen daarvan

°mk «__ oor het kabinet als poten-,«t wapens beschouwd

g°fderen, zoals radarappa-
Srine- daar niet onder* De
Sr wLiY811 dergelijke apparatuur
PSA) ? Tdse Siënaal Apparaten
L^kriiu Hengelo voor de doorvan Taiwan verkochte
*n Vpt„ hoeft daarom niet voor
b liet tran het kafainet te vrezen,

o__ jbbers d°orschemeren.d,e uitvoer van door HSA
"Merdl . radarinstallaties valtb Werrf " ermen van de afspraken,

gl_teren van Chinese diplo-
ZlJde in Den Haag opge-

" Honderden werknemers van deRDM, HSA-Hengelo en toe-
leveringsbedrijf Van Rietschoten en Houwens demonstreer-
den gisterochtend op het Binnenhof om het belang van de

Taiwan-order te benadrukken. Zij stelden dat de order van
levensbelang is voor de werkgelegenheid. De demonstratie
hielp niet. Foto: ANP

binnen/buitenland

Loodsen vol
giftige stoffen

Vervolg van pagina 1
-^STERDAM - Volgens de politiewoord-
voerder hebben de bendeleden zonder ver-
dunningen levensgevaarlijke, kankerverwek-
kende stoffen vervoerd.
"■j1een aantal loodsen liggen voorraden opge-ven die zo giftig zijn, dat ze gisteren nog
J^et vervoerd konden worden omdat daar-
door speciale maatregelen getroffen moetenWorden.
f?e actie duurde tot in de middag.Er zijn der-?etl arrestaties verricht, waarvan vier in Rot-
pdam en negen in Amsterdam.
J*1 een bedrijfspand in Rotterdam werden
?£en koffers metbaar geld aangetroffen. In011Pand is een bedrijf gevestigd dat is gespe-

cialiseerd in sexattributen en dat tevens
06-sex-lijnen exploiteert. Ook in Krimpen
aan de IJssel en in een woonwagencentrum
in Amsterdam zijn bij invallen koffers met
geld in beslag genomen. Er zijn in totaal vijf-
tien grote reiskoffers aangetroffen die voor
minstens 15 miljoen gulden aan Nederlandse
en Britse valuta bevatten, aldus de politie.

Op verschillende adressen waar politiemen-
sen invallen deden, lagen wapens. Daaron-
der zyn negen vuistvuurwapens, vier uzi-
machinepistolen, een schietbalpen en de no-
dige munitie. Daarnaast zijn acht dure
auto's, waaronder een Mercedes en een Por-
sche, een vrachtwagen en een caravan in
beslag genomen. Ten slotte nam de politie
ook een grote hoeveelheid computerbestan-
den, papieren boekhouding en veertig valse
paspoorten mee.
Gisteren verrichtte de Britse douanein Zuid-
Engeland gelijktijdig met de Nederlandse
actie drie aanhoudingen en nam zij honderd-
duizend pillen in beslag alsmede 1,5 miljoen
gulden aan geld.

Drie republieken tegen gezamenlijk leger

GOS-top muurvast
MOSKOU - Acht voormalige Sov-
jetrepublieken zijn het eens over
handhaving van gemeenschappelij-
ke strijdkrachten voor de komende
twee jaar. De top van GOS-presi-
denten in Minsk slaagde er gisteren
echter niet in de dwarsliggers Oe-
kraïne, Moldavië en Azerbajdzjan
over de streep te trekken.
Gisteravond laat was de top nog

gaande en officiële documenten wa-
ren nog niet gepubliceerd.
De Oekraïnse president Kravtsjoek
suggereerde tijdens een pauze in
het overleg, dat het vooral de mili-
tairen zijn die een oplossing van de
problemen in de weg staan. „Ze
kunnen niet over depsychologische
barrière heen stappen, dat ze niet
langer de strijdkrachten van de
Sovjetunie zijn, maar van nieuwe
staten. Zodra deze militairen besef-
fen dat ze de politieke en militaire
leiders van deze staten moeten res-
pecteren, is zeventig procent van
alle problemen opgelost", aldus
Kravtsjoek.
De Oekraïne is de enige republiek
met kernwapens van het drietal dis-
sidenten. Er waren gisteren geen
signalen dat de Oekraïne eerder ge-
maakte afspraken over een gemeen-
schappelijk commando voor de
verenigde strategische strijdkrach-
ten overboord wil zetten. Het me-
ningsverschil bleef gaan over wat
nu wel en niet onder het begrip
'strategisch' valt. Rusland ziet dat
ruim, Oekraïne beperkt het tot de
eenheden die direct met kernwa-
pens hebben te maken.
Volgens afspraak zullen Jeltsin en
Kravtsjoek vandaag onder twee
ogen verder praten. Het probleem
van de verdeling van militaire ei-
gendommen is niet opgelost. Ook
over de financiering van de ge-
meenschappelijke krijgsmacht van
de acht republieken moet nog wor-
den onderhandeld.

Kerkelijk huwelijk
geoorloofd zonder

trouwen voor de wet
DEN HAAG - Het verbod op
het kerkelijk huwelijk, zonder
dat eerst het huwelijk bij de bur-
gerlijke stand is voltrokken, is
niet meer van deze tijd. Het mi-
nisterie van Justitie werkt daar-
om aan een voorstel om dit ver-
bodsartikel uit het Wetboek van
Strafrecht te schrappen.

Dat heeft minister Hirsch Ballin
(Justitie) gisteren in Den Haag
gezegd. De minister zei dit, na-
dat hij uit handen van burge-
meester Velders van Beverwijk
een petitie in ontvangst had ge-
nomen. Daarin werd gepleitvoor
opheffing van het onderscheid in
verschillende samenlevingsvor-
men. De petitie was door 147

gemeenten ondertekend.
Het Wetboek van Strafrecht stelt
in artikel 449 kerkelijke functio-
narissen strafbaar, die huwelijks-
plechtigheden voltrekken zon-
der dat is aangetoond dat reeds
het burgerlijk huwelijk is vol-
trokken. De functionaris kan een
geldboete krijgen en bij herha-
ling een maximale gevangenis-
straf van twee maanden.

Het schrappen van de verbods-
bepaling maakt het in beginsel
mogelijk dat ook homoseksuele
paren in de kerk trouwen. De
kerken kunnen dan zelf bepalen
of ze hiertoe willen overgaan,
zonder zich om het strafrecht te
hoeven bekommeren.

Nederland wil
300 militairen

afstaan aan VN
voor vredesleger

DEN HAAG - Nederland over-
weegt driehonderd man verbin-
dingstroepen beschikbaar te stellen
voor de VN-vredesmacht voor Joe-
goslavië, zo blijkt uit een medede-
ling van het ministerie Buitenland-
se Zaken. Een besluit wordt in de
loop van de volgende week ver-
wacht.
Nederland, aldus een woordvoerder
van Buitenlandse Zaken, behoort
tot de groep van landen waarmee
informeel is overlegd over een mo-
gelijke bijdrage aan de VN-vredes-
macht voor Joegoslavië.
Zowel minister TerBeek (Defensie)
als minister Van den Broek hebben
eerder laten blijken het zenden van
Nederlandse militairen naar Joego-
slaviëin welwillende overweging te
willen nemen. Zij hebben er echter
ook op gewezen dat voor deelname
aan de vredesmacht de instemming
van allebetrokken partijen nodig is.
Defensie sloot niet uit dat ook
dienstplichtigen naar Joegoslavië
zullen gaan, maar dan uitsluitend
op basis van vrijwilligheid. Niet al-
leen de kwestie Joegoslavië en de
vorming van een VN-vredesmacht,
maar ook het eventueel zenden van
dienstplichtigen zal met de Tweede
Kamer worden besproken.

'NS zet extra
conducteurs
verkeerd in'

DEN HAAG - Het NS-perso-
neel is ontevreden over de in-
zet van een tweede conduc-
teur voor de zogeheten 'risico-
treinen'. De 400 extra conduc-
teurs zijn vorig jaar aangetrok-
ken om de agressie in de
treinen tegen te gaan. In de
praktijk blijkt het extra perso-
neel echter niet als 'tweede
conducteur' ingezet te wor-
den, maar vooral ter vervan-
ging van afwezige collega's.

In het NS-weekblad Koppeling be-
klaagt woordvoerder Van der Wal
van het 'dienstoverlegorgaan (on-
dernemersraad) exploitatie' zich
hierover. Het personeel wil daarom
dat het hoofdkantoor in Utrecht
voortaan het grootste deel van de
planning van deze extra conduc-
teurs gaat verzorgen. De NS-regio's
kunnen dan niet langer uit eigen
belang het nieuwe personeel inzet-
ten voor de reguliere diensten, al-
dus Van der Wal.

NS-directeur Schouten beaamt in
een reactie dat de anti-agressie-con-
ducteurs uitsluitend voor risicotrei-
nen mogen worden ingezet. Maar
hij hecht eraan dat de regio's dat in
eerste instantie zelf blijven bepalen.
Het voorstel van het dienstoverleg-
orgaan wil hij nog wel onderzoeken.

'Erich Honecker
ligt op sterven'

BERLIJN - Erich Honecker heeft
nog maar enkele weken te leven.
Hij lijdt aan kanker in het eindsta-
dium. Dat meldde de Keulse krant
Express gisteren, waarbij het blad
zich beroept op bronnen in de Chi-
leense ambassade in Moskou. Daar
zochten Honecker en zijn vrouw
Margot eind december vorig jaar
hun toevlucht om een mogelijke
uitwijzing naar Duitsland te voor-
komen. De Duitse regering heeft
geen bezwaar tegen de behandeling
van de 79-jarige vroegere Oostduit-
se staats-en partijleider in een Rus-
sisch ziekenhuis.

punt uit

Politiecel
De bepaling vervalt dat vreem-
delingen die uitgezet moeten
worden, niet langer dan vier
dagen in een politiecel mogen
worden vastgehouden. De mi-
nisterraad heeft dit gisteren
besloten. Dit betekent dat
vreemdelingen langer in poli-
tiecellen kunnen worden vast-
gehouden. De regeling van vier
dagen bleek in de praktijk na-
melijk niet te werken. Er is te
weinig ruimte in de Huizen van
Bewaring, waardoor het ge-
beurde dat vreemdelingen ge-
regeld op vrije voeten werden
gesteld, waarna zij in het illega-
le circuit verdwenen, aldus het
kabinet.

LONDO-debat
VoorzitterKoning van de Alge-
mene Rekenkamer heeft kri-
tiek op de behandeling van de
LONDO-affaire in de Tweede
Kamer. Koning meent dat poli-
tieke verantwoordelijkheid en
morele integriteit niet goed uit
elkaar zijn gehouden. Hij ging
gisteren tijdens de presentatie
van het JOVD-rapport 'Af van
de Ambtenaar' in op het debat
van woensdag over de grote
overschrijdingen bij het ver-
goedingensysteem voor het
basisonderwijs. „Bewindslie-
den die geen verantwoordelijk-
heid meer dragen, mag je
staatsrechtelijk niet meer aan-
spreken", zegt de voormalige
VVD-staatssecretaris voor Fi-
nanciën.

Helikopter
Een helikopter van het Zuidko-
reaanse leger is gisteren in
bergachtig gebied verongelukt.
Daarbij zijn een generaal en zes
andere officieren om het leven
gekomen. Het toestel stortte
neer op 240 km ten zuidoosten
van Seoul. Twee andere officie-
ren, onderwie de piloot, en een
dienstplichtige raakten ge-
wond. De helikopter was gis-
terochtend vroeg opgestegen in
Hongchun, aan de oostgrens,
en was op weg naar dezuidoos-
telijke havenstad Pohang.

Naakt
De NMB in Hilversum heeft
twee beeldjes van de expositie
van amateurkunstenaaar Ditty
Visscher omgedraaid. In de
ogen van de betrokken bank-
medewerkster zijn de beeldjes
'te aanstootgevend. Volgens de
medewerkster is het niet expo-
seren van naakten één van de
voorwaarden die worden ge-
steld aan kunstenaars. Visscher
was hier niet van op de hoogte.
Zij zal alle tentoongestelde
beeldjes verwijderen als de
NMB de twee gewraakte beeld-
jes helemaal zou weghalen.
„Ook een Rubens zouden wij
niet ophangen. Dat zijn nu een-
maal deregels", aldus de bahk-
medewerkster. Volgens het
NMB-hoofdkantoor in Amster-
dam is er geen sprake van cen-
suur. Directeur W. van der
Maat noemt de hele zaak een
storm in een glas water. „De
beeldjes blijven gewoon staan.
Natuurlijk zou ik graagwel een
Rubens ophangen."

Moluks verzet
Het Moluks verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog is onder-
werp van een tentoonstelling
die vanaf 7 maart wordt gehou-
den. In het Moluks historisch
museum in Utrecht wordt de
rol die de Molukkers hebben
.gespeeld bij het verzet tegen de
Japanse bezetters in Indië toe-
gelicht. Aanleidingvoor de ten-
toonstelling is het feit dat vijf-
tig jaar geleden het KNIL, op 8
maart 1942, capituleerde voor
het Japanse invasieleger in Ne-
derlands-Indië.

Bom
Bij een grillroom in de Piet
Heinstraat in Den Haag is gis-
terochtend om zeven uur een
lichte bom ontploft. Er is vol- *gens de politie geen schade
aangericht. De eigenaar van de
grillroom is van buitenlandse
afkomst. Het explosief werd
een half uur van tevoren bij de
politie gemeld en geclaimd
door de 'rechts-extremistische
commando's'. Deze tot voor
kort onbekende groepering eis-
te eerder een boni op die in
januari bij de Migrantenom-
roepstichting in Den Haag af-
ging.

Zigeuners
Enkele zigeuners hebben zich
gistermorgen met een vijftal
caravans voor het verzeke-
ringsgebouw aan de Groot Her-
toginnelaan in Den Haag ge-
posteerd. In het gebouw zijn
ondermeer het Verbond van
Verzekeraars, een overkoepe-
lend orgaan van verzekerings-
maatschappijen, en de Om-
budsman gevestigd. De leider
van de zigeuners,K. Petaio, wü
een gesprek met beide instel-
lingen. Hij beticht verzeke-
ringsmaatschappijen van dis-
criminatievan zigeuners, die in
schadegevallen niet uitbetaald
zouden krijgen.
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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 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND 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 dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißrori C_tx_co SummoScanner) Q7g

Mededelingen

GETUIGEN GEZOCHT
aanrijding Groene Boord maandag 10/2 om 16.10 uur
grijze Golf wijkt uit voor witte Toyota. Tel. 045-314816

Wij zijn op zoek naar een
contact- of PLEEGGEZIN
voor Saskia (18 jr.) 'n gezin
waarin zij warmte en gene-
genheid kan vinden die ze
door omstandigheden ge-
mist heeft, 'n leven zonder 'n
plaats waar je welkom bent,
is nog te zwaar voor haar.
Ze is 'n goed verzorgd, pret-
tig meisje, dat praktisch al
veel kan, maar nog steun en
warmte nodig heeft om 't in
de maatschappij te redden.
Brieven of info. o.nr. B-0450
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

JOHN (imformatica) Heerlen
7-2 was geweldig! wil con-
tact Jan 04758-2595.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes Bel*
045-719966.

Vermist/Gevonden
Gezocht: BERNER SEN-
NEN hond, 5 mnd. oud, ge-
tat., waarschijnlijk gestolen
omg. ziekenhuis, parkeerpl.
Welterhof, Heerlen. Getui-
gen gaarne bellen. Fikse
beloning. Tel. 043-478764.

Personeel aangeboden
Zoekt u iemand met gas- watertechnisch en

bitumineuze dakbedekking
Vestigingspapieren

Br.o.nr. B-0455, L.D. Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Hulp, begeleiding, bijles in 6
talen door ervaren DOCENT
Tel. 045-317161.
Ex Int. CHAUFFEUR met
ruime ervaring is beschik-
baar voor de weekeinden
ais reserve-chauffeur. Tel.
045-462382.
Jongeman, 27 jaar, zoekt
WERK in de verkoopbran-
che. Tel. 045-750872.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Aangeboden TIJDELIJKE
arbeidskrachten o.a. con-
struct bankwerkers (CO2)
lassers, timmerlieden, met-
selaars, electro technici,
brandwachten, portiers en
produktiemedewerkers. Inl.
045-223646.
Gediplomeerd DROGISTE
met ervaring, 29 jr. zoekt
werk in drogisterij voor 32-
-of 38-urige werkweek. Br.o.
nr. B-0437, LD, Postbus *2610, 6401 DC Heerlen.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

Stratenmakersbedrijf H. Feijen
zoekt

vaste hoofdaannemer
of gemeente

voor onderhoud en straatwerkzaamheden in regio Limburg
Tevens ook uw adres voor al uw bestrating.

Tel. 04937-93396. Fax. 04937-96631.
Voor direkt gevraagd

Metselaars en klinkermetselaars
Voor div. langdurige objecten in Duitsland.

Goede sociale voorzieningen.
Te bevr.: 0949-220354051 PKB BOUW in Köln.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
§eyr. voor Duitsland MET-
ELAARS, betontimmerlie-

den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
Tel. tot 13.00 uur 045-
-214500 na 13.00 uur 04405-
-1236 of 045-319271.

AKB Hulsberg B.V. vraagt
met spoed colonnes BE-
TONTIMMERLIEDEN voor
Duitsland. Tel. 045-322747;
na 18.00 uur: 045-310348. 'Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren col. METSE-
LAARS en lijmers voor
Duitsland. Hoog loon. Tel.
045-250930/250238.
Gevr. HANDLANGER voor
betonbouw in Duitsland. Tel.
045-420584 of 416657.

Chauffeurs

Kieper-chauffeur
Voor een van onze kiepers voorzien van laad- en loskraan

zoeken wij op korte termijn een ervaren chauffeur.
L'Ortye Transportbedrijf B.V.
De Koumen 72, Hoensbroek, tel. 045-212358.

Sollicitaties alteen na telefonische afspraak. .Ruime ervaring in het bedienen v.d. kraan is een vereiste.
Gevraagd CHAUFFEUR
voor solo-auto. Tel. 04498-
-51348.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Full-time TAXICHAUF- ;
FEURS (m). Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
CHAUFFEURS fulltime M/V
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.

Horeca personeel
Hotel de L'Empereur te Valkenburg vraagt voor

komend seizoen
zelfstandig werkende kok

met prima kookervaring
leerling kok, kamerwerksters, evt. part-time.

Heeft u interesse, bel ons voor een afspraak 04406-13439,
na 17.00 uur.

Nette vrw. FRITUREHULP
gevr. voor friture-cafetaria
voor min. 2 avonden p.wk.,
zonder ervaring onnodig te
solliciteren, tel. 045-414175.
BUFFETHULP gevraagd,
ervaring vereist. Na 15.00
uur tel. 045-216234.

___
I

Ervaren PORTIER gevr. \voor Dancing, voor vrijdag |
en zaterdag. Inl. Uterweg .
129, Heerlen. 045-213350. \
Ervaren SERVEERSTER I
gez. leeft. 20-30 jr. en keu- :kenhulp m/v. Tel. 09-49. ■2166.38432. I

47k Golden Tulip Zuid Limburg
_uli_n_slra_t 23a. 6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818. Ielex 56731

vraagt voor zo spoedig mogelijk
Kamermeisjes

voor de ochtenduren van 9.00 -14.00 uur.
Deze funktie is op basis van een jaarbetrekking met een

werkweek van ca. 25 uur.
Tevens vragen wij

Weekendmedewerkers
van 18-21 jaarvoor de huishouding.

Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters,
Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tel. 04455 - 1818:

Geen Trucs
U werkt in de horeca. Dan moet uw werkgever u per 1 ja-
nuari '92 een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst ge-
ven. Daar mag hij/zij geen trucs mee uithalen. Heeft u een
dienstverband voor onbepaalde tijd? Dan blijft dat zo.
Werkt u 24 uur? Dan wordt dat niet opeens 20 uur. Teken
niets waarmee u het niet eens bent. Kom eerst naar de Ho-

recabond FNV. Lid of geen lid, u bent welkom.
De afdeling Sittard houdt op maandag 17 fe-
bruari een open dag in het "Oranje Hotel", Rijksweg-Zuid

23, in Sittard, telefoon 046-513673.
De afdeling Valkenburg houdt op dinsdag 18 februari een
open dag in Taveerne "De Blokkerijder", Gosewijnstraat 18

Valkenburg, telefoon: 04406-16198.
Daar krijgt u als werknemer in de horeca uw nieuwe loon
voorgerekend. U bent welkom tussen 10.00 en 21.00 uur.

TC Kerkrade '54
TC Kerkrade '54 is een tennisverening met ruim 500 leden.
Het tennisseizoen loopt van 1 april t/m 4 oktober. Voor de
exploitatie van ons clubgebouw bij de tennisbanen aan de
Schifferheiderstraat zijn wij op zoek naar een

Horeca-echtpaar
in bezit van de vereiste papieren. Uitsluitend schriftelijke
sollicitaties kunt u richten aan: Secretariaat TC Kerkrade
'54, Richterstraat 16, 6461 VR Kerkrade.
Bruin café in Brunssum
zoekt MEDEWERKER (plm.
25 jr) voor de karnavalsda-
gen (diverse werkzaamhe-
den). Tel. 045-258477.
Gevr. zelfst. werkend KOK,
bekend met groot keuken-
techn. gewenst: improvisatie
en flexibiliteit. In de toe-
komst leidingg. positie w.o.
goede arbeidsvoorw. 40-
-urige werkw. geen weeken-
den. Leeftijd va. 25 jr. Inte-
resse: tel. ml. van 13-17 uur
045-457845.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
Nieuw te openen lunchroom/
restaurant in centrum Val-
kenburg zoekt nog enkele
MEDEWERKERS in vaste
dienst Qaarbetrekking). Zelf-
standig werkende kok met
ervaring; leerling kok;
schoonmaakster voor de
ochtenduren met ervaring.
Spreekt U een van deze va-
catures aan, bel dan 04406-
-10000 na 17.00 uur.

Huishoudelijk personeel / Oppas

Gevraagd
erv. brood- en banketbakker m/v
en leerling brood- banketbakker

Geen nachtarbeid.
Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146.

Mr. J.M.M. Kreijn
notaris te Brunssum, vraagt met spoed een
Notarieel medewerker m/v

zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Soll. gaarne schrift, aan: Postbus 28, 6440 AA Brunssum.

Escort anoniem
dames gevraagd op oproep
a ’300,- per uur. Tussen
18.00-20.00 U. 04492-5373

Ambitieuze free-lance VER-
KOPERS/STERS, v.a. 25 jr.
ook in België. Wilt U hard
werken en ’BO.OOO,- tot

’ 100.000,- p. jr. verdienen?
Dikor biedt u een uniek arti-
kel geschikt voor verkoop
aan particulieren, house-
party's, detailhandel, horeca
auto- antiek- en meubel-
branche. Bel 02208-96237.

THUISWERKERS gevraagd
voor het adresseren van
mailings. Verdiensten ’ 15,-
-p.u. Inl. ST.IS, Postbus 1237
6040 XE Roermond (s.v.p.
gefrankeerde en aan uzelf
geadresseerde antwoord-
enveloppe bijsluiten).

H. Hart Parochie Rothem
vraagt ORGANIST(E) in het
bezit van het diploma uit-
voerend musicus of hiervoor
studerend. Voor haar meer-
stemmige diensten, concer-
ten en buiten parochiële ak-
tiviteiten. Gelieve uw sollici-
tatie te richten tot de voorzit-
ter de heer J. Hoofs, Kerk-
weg 33, 6231 BR Meerssen
uiterlijk 29 febr. 1992. Inl. tel.
043-642793 of 04458-1437.

Wegens stage: prima bene-
denwoning in R'dam-Char-
lois beschikbaar in ruil voor
KAMER in Zuid-Limburg.
Periode Mrt-April-Mei. Tel.:
010-4952203.

Te h. te HEERLERHEIDE
zit/slaapk. in bungalow, met
gebr. van keuk., douche en
eig. opgang, ’llO,- of

’ 125,- p. wk., info tuss
21-22 uur 045-223482

HUISHOUDSTER gezocht, ______________«____^^

8-u. per week in Leveroy.
Tel. 04954-1515 Of 2122. X/S^/^SD I A A DCAsito Heerlen b.v. schoon- Vwl/A j/4/4f\.J*-
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Asito b.v. 043-472047. plaatsenkan nunóg voordeliger!
Gevr. zelfstandige HUIS- "** *HOUDELIJKE HULP, in ge- Voorpiccolo's geldt
zin met 2 kinderen, voor hal- _, f , **?;
ve dagen in middag. Schrif- 2X plaatsen, I V2X betalen en
lelijke reacties: Mevr. Ey- VOOrreuzepkcolo'sgelshoven, V.W. Poelmanstr <_, i , r

_"» _ , i185, 6417 cm, Heerlen jX plaatsen, 2x betalen
Gevr. zelfst. werkster (m.u.v. onkele rubrieken),
omg. Brunssum, plusm. 8

ls°rs. BEL NU 045*719966bus 2610, 6401 DC Heerlen. I ;';

MEISJE gevraagd voor pri-
véwerk. Intern mogelijk. Tel.
045-721759.
DAMES zoekt u een leuke
bijverdienste, heeft 1 a 2
avonden p.wk. tijd, een ei-
gen auto en telefoon. Fa.
Lynnbyou, tel. 045-723881.
Hulp in de HUISHOUDING
gevraagd in Aachen Richte-
rich, 12 tot 15 uur per week.
Tel. 09-49241171789 v.a.
13.00 uur.
Start een import/export a-
gentschap. Geen kapitaal
nodig, geen risico's. Geves-
tigd sinds 1946 met cliënten
in 120 landen. Goede be-
heersing Engelse taal nood-
zaak. Gratis inform. pakket.
NMO, afd. DNL-7, Antw .nr.
19392, 1000 WD Amster-
dam, fax-line 020-6655349.
info-line 01650-51694.
Ik zoek voor mijn gehandi-
capte moeder 'n lieve dame
die haar wil VERZORGEN
(ook 's nachts), tegen kost
en inwoning en n.o.t.k. ver-
goeding, andere hulp aanw.
Tel. 046-332000 na 19.00
uur 04405-2347.
2eKapster t/m 19 jr. Leerling
kapster t/m 17 jr. Schriftelijk
soll. met foto. ÜBACHS
Haarverzorging, Vrangen-
daelBl,6l37BA. Sittard.

Kamers aangebodengevraagd
_________________—____.^__________^___________________________________.

Jongevrouw 22 jr. zoekt net-
te KAMER of inwoning bij
oudere dame, omgev. Hrl.-
Kerkrade. Tel. 045-219392.
KAMERS te huur in pension
v. alleenstaande mannen,
tel. 045-214804.
Aangeb. kamer in onderhuur
mrt. t/m juli ’250,- p/mnd.
mcl. MAASTRICHT 436414.
Mooie nieuwe kamers te
huur, 5. min. van station
HEERLEN, per 1 maart '92.
045-311336.
Te huur gevr. kamer of ap-
partement voor 1 of 2 pers.
bij voorkeur in HEERLEN,
huur ’400,-tot ’6OO,- all-
in. Tel. 045-424344.

Woningruil
FLAT 4 kamers, huur
’750,- excl., Smaragdhorst
120, 2592 RS Den Haag, te
ruil tegen goedkopere wo-
ning in Limburg.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Kantoorpersoneel
Gevr. RECEPTIONISTE
voor receptie en baliewerk
op recreatie-oord. Aanmel-
den: Gasthuis 102, 6268 NN
Bemelen, maak afspraak
04407-1321 of 2327.

Gevr. een erv. TYPISTE v. 2
ocht. p.wk. van 8.45-11.45
uur. Schoonmaakbedr. F.
Horvath b.v. 045-313757.

Technisch personeel
Garage/vervoersbedrijf Hanneman te Kerkrade,

tel. 045-452666 zoekt op korte termijn een
Ervaren all-round automonteur

i.b.v. diploma's.Bekendheid met dieselmotoren is vereist.
Taakomschrijving:

In hoofdzaak onderhoud van eigen wagenpark en
touringcars

Aanm. na tel. afspraak, vragen naar Dhr. H.P. Hanneman.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

HAAN V
INDUSTRIAL K___H
SERVICES F-^^^l

vraagt

bankwerkers, sleutelaars
pijpfitters, montagemedewerkers

Inlichtingen Dhr. J. Andrien,
Tel. 04408-2834; privé 04408-2504.

Mmwmn
Dealer Volvo personenauto's

roept sollicitanten op voor de functie van:

Eerste Monteur m/v
In nauwe samenwerking met uw collega's en onder leiding
van de werkplaatschef zorgt u ervoor dat de auto's van on-
ze klanten in een goede conditie blijven.

Voor deze functie zoeken wij iemand:

* met ruime ervaring als eerste monteur
* een technische opleidingop MTS-niveau, evenals het

diploma keurmeester APK II en kennis op het gebied van
LPG-installaties en auto-electronica.

* persoonlijke eigenschappen zoals klantgericht denken en
handelen, eigen initiatief, teamgeest en goede communica-

tieve vaardigheden.
* leeftijd 25-30 jaar.

Schriftelijke sollicitaties richten aan de directie van
Auto Kallen 8.V., Postbus 466, 6160 AL, Geleen.

Winkelpers.
Slager v. Melik kan een full-
time VERKOOPSTER
plaatsen. Liefst met enige
verkoopervaring. Bent u ge-
ïnteresseerd, kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak. Slagerij v. Melik,
Apollolaan 29-30, W.C. 't
Loon, tel. 045-718739.

Div. personeel

Gemotiveerde KAPSTER
gevraagd. Tel. 04406-
-41380 of 40583.
Brood- en/of BANKETBAK-
KER gevraagd, parttime.
Bakkerij Heijnen, Nieuwen-
hagerstr. 80, Landgraaf. Tel.
045-312276.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.
’595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Steekwagens luchtbanden
’109,-. Industrie boormachines 16mm 220 Volt ’425,-.
Verder nog 1001 artikel teveel om op te noemen. 1000m2
showroom 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad leverbaar.
Ook verhuur bedrijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.

Restanten
Tapijttegels

Winkel/horeca/kantoor
A-kwaliteiten.

Piet van Heugten, fabrikant
tapijttegels, Roermond.
Pr. Bernhardstr. 34-34a.

Tel. 04750-15188.
Speciale AANBIEDING.
Nieuw buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’435,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. 045-723142.
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-
sante prijs. Rockmart, Kissel
46a. Heerlen. 045-723142.

Geldzaken
Voor uw aangifte INKOM-
STENBELASTING of boek-
houding: Belastingadvies-
buro Drs. Timmermans, tel.
045-752284.
Inv. BELASTINGFORMU-- LIEREN per computer va.
’30,-. Tel. 045-210931.— ! ." **. ■ '■" . . —Transacties

Bloemenhal
Kiosk of supermarkt-unit te
koop of te huur gevraagd.
Br.o.nr. B-0452, L.D. Post-

bus 2610, 6401 DP Heerlen.
Goedlopend PRIVÉHUIS
t.o.a. Br.o.nr. B-0426 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen.
FRITURE Snacks over te
nemen Tel. 09-32.
11753227 of 754579.
Te koop Protap COMPU-
TERTAPINSTALLATIE met
bierkraan, nog niet gebruikt,
weg. omst. Spotkoopje.
045-327257.

Landbouw en Veeteelt
Heren veehouders en akkerbouwers voor:

Zodebemesting
Bouwlandinjectie .

willen wij u graag van dienst zijn met ons 4 wielaangedre-
ven Moerasvoertuig deTerra Gator of onze getrokken

Veenhuismachine. Voor inlichtingen Loonbedrijf L.Snijders
tel. 04459-1254, H.Andriën tel. 04407-1450.

Heren Landbouwers! Voor het leveren en strooien van
gedroogde kippenmest

met de modernste combi-meststrooiers.
Tevens uw adres voor alle loonwerkzaamheden.
Loonbedrijf Janssen Kerkrade

Tel. 045-463583/413325

H.H. Landbouwers
Voor het emissie-arm bemesten van Uw gras- en

bouwland met:

Zodebemester of injecteur
Tussenopslag mogelijk.

Ook het
Verhakselen van uw gras

met toevoeging van Melasse.
Loon- en Grondverzetbedrijf 'Mertens VOF

Hilleshagerweg 45, 6281 AD Mechelen.
Tel. 04455-1305. Fax 04455-2600.

ONDERDELENBANK.. Tel. 04493-2715.
3 Te koop jonge HENNEN te-
-2 gen de leg. Vaesrade 43,- Nuth. Tel. 045-241284.

* Te koop goed paardehooi
-en oude BIETENMÓLEN.
3 Tel. 046-334811.

' VEEHOUDERS opgelet!

* Voor het bemesten van uw

* grasland met Kaweco zode-. bemester houden wij ons- vriendelijk aanbevolen.
I Loonbedrijf F. Jeurissen,- Susteren. Tel. 04499-2851.- Gevr. 0.5 - 2.0 Ha. LAND-- BOUWGROND te k. of te h.. omg. Amstenrade voor ko-. mend seizoen. 045-231475.

Alischalmer, Forddextra 3-

* schaar WENTELPLOEG.- 04498-54836, na 19.00 uur.
\ Te koop 4-jarige E-PONY,: ruin, donkerbruin, verkeers-

en zadelmak, vr.pr.
| ’ 3.800,-. Tel. 04950-18464

| Landbouw ONDERDELEN-
BANK te Schinnen vraagt;

■ Technisch commercieel
I medewerker buitendienst rrv; v. Onze kandidaat is een

' harde werker, is zelfstandig,

* heeft een technische oplei-. ding en ervaring in de land-: bouwsektor. Leeftijd tot ca.
I 30 jaar. Breinder 3a, 6365, CX Schinnen. 04493-2715.
i VOEDERBIETEN te koop.. Tel. 045-317698.. Te k. gevr. MESTTON, inh.
i 10.000 Itr. dubbel-asser, i.g.

st. 09-49.2456.1381.

Te k. antieke TRACTOR
Farmall cup '48. Tel. 04459-
-2204.
Voor het emissiearm aan-
wenden van drijfmest met
de nieuwe VEENHUIS zo-
debemester, bieden wij on-
ze diensten aan. Loonbedrijf
Steinbusch, tel. 045-751428
Te koop groot pak erwten-
stro en GRASZAADHOOI.
Tel. 04405-1357.
Te koop rode BESSEN-
STRUIKEN. Tel. 04409-
-1566.
Te k. 2-jarige D-PONNY
Ruin en Jaarling Hengst
Veulen. Tel. 046-372282.
Gevr. MEDEWERKER voor
enkele dagen p.w. op ge-
mengd bedrijf omg. Voeren-
daal. Br.o.nr. B-0448, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.
2 SPRINGPAARDEN te k.
wegens beëindigen sport.
Tel. 045-253764.
Gevraagd WEILAND om
vee in te scharen. Tel. 045-
-413684.

Hobby/DJi-z.
Te k. Toyota dubbelb. BREI-
MACHINE, nw.pr. ’3.500,-
-nu voor ’ 1.750,-. Einderstr.
5 a, Heerlen.
Brother elec. BREIMACHI-
NE KH 940, maatcalc. plus
wolwinder, 2 jr. oud, unieke
kans voor moderne vrouw
die houdt van allround brei-
werk. Door ziekte helaas
maar enige malen gebruikt.
Tel. 043-643179.

Alfa

Alfa 75
Twinspark. 2.0i, 1990, 1e eig., schade-

* vrij, rood, 59.000 km., sport-
vlgn. trekhaak, ’ 31.950,-.

i Inruil, financiering mog.

■ f opele

Haefland 2, Brunssum
Tel. 045-257700

ALFA 33 1.3 S bwj. 5-'BB, kl.
donkerblauw, km.st. 65.000,
APK 11-92, i.stv.nw., elke
keur. toegest., pr. ’ 12.000,-
Tel. 045-410056.
Alfa 33, 1.7 QV, bwj. '89,
snel en compleet, nieuw-
staat, 92.000 km, ’ 18.500,-
Tel. 045-455690.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Alfa ROMEO 164 Twin
Spark, bwj. eind '88, i.z.g.st.
Kleur antraciet grijsmetal.
Met zeer veel opties, zoals:
el. ramen, spieg., ant.,
stuurbekr., c.v. enz. ledere
keuring toegest. Nw.pr.
’59.000,-, vr.pr. weg. ver-
vanging slechts ’ 26.500,-.
Tel. 046-757163.
ALFA 335, '87, rood, in perf.
st. vr.pr. ’10.000,-. Tel.
045-327946.
ALFA 75 1.8, bwj. '87, div.
extra's, i.z.g.st. Inr. mogelijk.
Tel. 045-314477.
APART mooie Alfa Romeo
90, bwj. '86, i.st.v.nw. Vlieg-
veldweg 62, Beek.
Te k. Alfa SUD 1.3 SC, bwj.
nov. '84, 85.000km, bijz.
mooi ’ 4.250,-. 045-255784
ALFA 75 2.0 rood, stuurbekr
lichte achterschade 1988,

’ 11.950,-. Tel. 040-515556
Te koop ALFA 33, 13 S, met
rijdbare schade, 10- '89, pr.
’9.750,-. 046-745315.

i■ bneken. Belt»^^gg kW ■1045-7199661I 0„-rOLO-TEAM van1 hetUmbS^agbladregelt 1
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Audi

LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS
verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op maandag!

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

Te k. AUDI 80, bwj. '89,
blauwmetallic. Tel. 045-
-323560.
Te k. AUDI 80 18S, bwj. '88,
kleur rood, aut. en stuurbe-
krachtiging, vr.pr. ’22.500,-
Tel. 046-338264.
AUDI 100 CC 2.3i, 11-'B3,
blauwmet., LPG, ’6.950,-.
Tel. 04906-1387.
AUDI 100 2.3, 11-'88,
autom., schuifd., nw. model,
’25.950,-. Tel. 04906-1387

Te koop AUDI CD 200 turbo,
bwj. '83, opknapper, vr.pr.
’2.200,-. Schildstr. 24 D,
Brunssum, 045-229517.
AUDI 80 CL Turbo diesel,
bwj. '83, APK 10-92, i.z.g.
st., pr. ’5.200,-. Tel.
04406-14950.
Te koop AUDI 100cc 5 cyl.,
inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321

AUDI 80 Turbo diesel, 9-'BB,
get. glas, blauwmet, km.st.
89.000. Tel. 045-231486 of
210909

Audi-Avant
1800 cc

4-cyl., kl. blauw, bwj. '84,
136.000 km,

nog in te voeren.
Te bezichtigen bij

Eurocontrol,
Horsterweg 11, Beek.

Ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur.
AUDI 100 CC 2.3i, 3-'BB,
airco, grijsmet., 78.000 km.,
’22.950,-. Tel. 04906-1387
AUDI 80 Diesel, bwj '89,
68.000 echte km, met pa-
pieren, rood. 04498-55460.
AUDI 100 CC, SE, '85, m.
stuurb., 5-gang, d. blauw, in
perf. conditie, pr. ’9.750,-.
Wilhelminastr. 56, N'hagen.
AUDI 200 turbo Quattro, m.
'86, ABS, airco., sch./kant.
dak ’ 15.950,-. 046-529307
Te k. AUDI 80 LS 1979, met
APK, ’1.000,-. Tel. 045-
-462853.
Te koop AUDI 80 diesel,
bwj. sept. '88, APK, tel. 045-
-456180.

___fc_s_csc__*_ __r _._-_.—________. ____? ___.__./ ____s*_^__?*''^p^r* __c 7^C_j~lClCL~tf *?«<«_?*

Dinie 50 jaar
Hartelijk gefeliciteerd

"*._______ I ___»______
"■ .

Guus, Jolanda, Erwin, Rico,
Opa en Oma, vrienden en

kennissen.

Tillie
Proficiat met je verjaardag

Van Wim, Kitty en Lars
.wvwwvwwwwwww

Wim proficiat
met je 50ste verjaardag'

Van üen, kinderen en
kleinkinderea -

Noe kiekse blod
Wa Abrahami .—2,

BMW >

Te k. BMW 323i, 4-drs, bwj.
6e mnd '84, veel extra, met
3 mnd gar. op motor. Mee-
zenbroekerweg 124. Geen
telefonische inlichtingen.
Te k. BMW 315, bwj. '82,
brede bnd. i.z.g.st. vr.pr.
’3.800,-. Tel. 045-258319.
BMW 323 i bwj. '84, Baltic
blauwmet., shadowline, ver-
laagd, schuif.kanteldak, 4-
drs., in nw.st., vr.pr.

’ 13.500,-. 045-213705.
Te k. BMW 525i, bwj. '88, i.
z.g.st., kl. zilvermet., licht
metalen velgen, nw banden,
Kenwood stereo, vr.pr.

’ 35.000,-. Inl. 046-522965.'
Te k. BMW 316, bwj. '80,

’ 1.750,-. Maastrichterstr.
142, Brunssum.
BMW 316 bwj. '86, Im-vel-
gen, stylingset, met gas, pr.
’13.700,-. Inr. en fin. mog.
Tel. 045-425072.
BMW 320/6, bj. '82, Royal-
Blue metallic, div. extra's,
i.z.g.st. Tel. 04406-12374.
Te koop BMW 316, 4-drs.,
bwj. '86, veel ace., pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-455549
Te koop BMW 316, bwj. '81,
blauwmetal., alu. sportvel-
gen. APK 11-93, auto roest
schadevrij, techn. 100%.
113.000 km. Zien is kopen.
Vraagprijs ’ 3.250,-. Tel.
045-221808.
BMW 524 TD, vele opties
o.a. autom. met schuifdak,
lichte voor schade 1988,

’ 17.500,-. Tel. 040-515556
BMW 315, bwj. '81, APK 11-
-92, i.z.g.st. ’4.100,-. Tel.
04498-58602 na 18 uur.
BMW 325ibwj. '87 veel ex-
tra's, Alpina uitv., lederen
bekleding. Tel. 045-321919.
BMW 316, bwj. '86, 2-drs.
’13.900,-, event. mr. mog.
Tel. 046-513976.
BMW 728 i bwj. '82, i.g.st.,
pr. ’6.500,-. Tel. 045-
-352406, Laurastr. 2, Eygels-
hoven.

Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’ 36.500,-. 04498-55824
Tek. BMW 316, bwj. laat'Bl
rood, Lz.g.st. ’2.700,-. Tel.
043-639127.

Te k. BMW 323i, bwj. 'B*>d
le extra's, o.a. schuif/k^ #dak en stuurbekr. i-z*9'
Tel. 045-250835. _-;
Te koop BMW 324 DIE^S
bwj. '87, km.st. 130.0^
pr.n.o.t.k. Tel. 045-3j3gg>
BMW 316, bwj. '84, V
LPG, elec. ramen, nwe. <*

’ 8.750,-. 045-322741^BMW 318i, '84, extra's. "j"
mode. 96.000 km. 1@ m

’ 8.950,-. 046-527945^
Te k. BMW 316, bWJ-.'^75.000 km. 5-versn. U*
Tel. 04498-54974. __—-^j
BMW 316 ischuif/kante^paars/blauwmet., 9et

n 9 .
verlaagd, 15" sportv _r 1(
bak, spoilers enz. DW'',||j
'88, ’22.500,-. Auto J;1
BURG Stem, 046-33gfZf>
BMW 316, bwj. '78, J*?'
’ 1.250,-. Tel. 045-2323__>
Te k. BMW 318i, 4-drs, -*
11-'B6, LPG, ’ 14.750/^
g.st., mr. evt. 045-3Jj69jj!>.
Te k. BMW 323ii.z.gst'„
'78, APK febr. '93, JrKj

’ 2.450,-. Erensteiners"'
Kerkrade.

Austin ___--r"^MINI Special 1100, y
gek. Groeneweg 13> „
keibeek. Tel. 045-2515°^
Mintgroene MINI bwj. '^jr. APK, vr.pr. ’1.450,-
-045-312427. y>

Cabriolet y
VWGOLF 1600 GLS #$
1980, grijsmet., ’ 13-9*-*
Tel.. 04906-1387. __^
VW GOLF Cabriolet J*.'80, kl. Indischrood, j

ace, sp. velgen, in „%
zwart int. Tel. 045-42781*^

Chevrolet „
CHEVROLET El Ca<
'78, V 8automaat, y,.
zwart, veel chroom, '■**’ 15.500,-. 045-27215g>.

Chrysler >
Wat VERKOPEN? AdV
teer via: 045-719966^___<
CHRYSLER ES 2.5iajfl
2-drs., wit, plm. 18.000

’ 25.000,-. 04406- 12g41>/
Citroen . >

Deze maand beslissen
over 6 maanden betaler^

Volvo 340 GL automaat rood A
Citroen BK 19 TRD rood A
Renault 5 TL wit A
Citroen Visa 11 RE rood A
Citroen BK 14Leader 2x
Nissan Micra automaat nov A ■Citroen BK 16 TRi grijsmet . $Opel Kadett 18SSedan blauw nov A ■Citroen BK 14 RE4x A
Citroen BK 1400 met spoiler blauwmet $Citroen BK 19 TRi break met stuurbekr. wit
Mitsubishi 1.5 GLX Lancer grijsmet A
Citroen BK 19 GTi wit \d ■Ford Fiësta 1.4 irood nieuw model A s
Ford Escort 1.4Bravo rood A
Seat Ibiza 1.2XL wit A ■Alfa Romeo 331.3 S grijsmetal A £Citroen BK 19 TRI m. schuifdak A-'
Citroen AX 1.1 iTGE \é[
Citroen BK 19 TRI Break m. stuurbekr. grijs $Citroen AX 1.4 iGT grijsmet A
Citroen BK 16 TZi wit

Demonstratieauto's
Citroen ZX 1.6 Aura

Citroen ZX 1.9 Volcane
Citroen KM 2.0 Ambiance

m\w ___F*-___^_________ftl__n__!

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-ümburg_
j

____-',

Van Leeuwen
Citroen

Citroen BK 14 RE '86
Citroen BK 19 TRS '88
Citroen CX 22 TRS '86

Citroen AS first '91
Opel Kadett 1.8 '88
Opel Kadett 1.6 '85
Golf 40 KW m.'B7

Nissan Sunny 1.7D'87
Peugeot 309 1.688

Seat Ibiza GL '88
Alfa 1.3 Junio '87

Toyota Corolla autom.'Bs
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opinie

Neemt Brinkman echt afstand van uitspraken Kaland?

Sfeer belangrijkste factor
voor voortbestaan kabinet

DOOR HENRI KRUITHOF

politiek objectief

DEN HAAG - CDA-fractie-
voorzitter Elco Brinkman
eek deze week afstand te

van de woorden van
partijgenoot in de Eer-

**Kamer AdKaland. Deze
«ad in een interview en op

CDA-bijeenkomst in'jrtein het einde van het ka-binet voorspeld. Brinkman~e -na een eis van PvdA-
«"actieyoorzitter Wöltgens,
j*at hij er vanuit ging datet kabinet ook in zwaarweer de rit zal uitzitten.

j^aardevraag is, ofde CDA-frac-eieider echt zoveel afstand nam
tv ,?aland- Brinkman kon na-
h.*U.r**k no°it toegeven dat ook.*« «acht dat het kabinet de eind-
-2

eeP niet zou halen. Daarmee
tiM de schuld van een even-
c'. kabinetscrisis bij voorbaat
UP zich geladen hebben.

" AD KALAND
...onheilsbode... " ELCO BRINKMAN

...afstand genomen?...

Depressie__ .
Ov EWare weer, waar Brinkman
jj

er sprak, was wel degelijk
g?r toedoen van diezelfdemkrnan ontstaan. De stormde-

essie woedde vorige week
w__!_ dag namelijk boven het
Ba.adeneiland Texel, waar
Q 'hkman coalitiegenoot PvdA
len jnkele belangrijke onderde-
r V de wacht aanzegde. Toen nog
«ageerde coalitiegenoot PvdA
daconiek, nu leek Wöltgens als
f,- <?r een wesp gestoken doorj^land.
dat *_ **etmet stormdepressies zo
of de hevigheid ervan bepaalt
rjcus Vee* schade wordt aange-
vJ?7pWöltgens taxeerde de rede
kra KXe* slechts op een wind-
uit acnt, waar weinig schade
p Vo°rt zou vloeien. Maar de-
ver_Sies kunnen tijdens de rit
sch _r uitdiepen en dan meer
gen - aanrichten. Meteorolo-
Voo na* nauweuJks in staat ters Pellen hoe erg een storm-

depressie kan worden. Met poli-
tieke stormen is dat nog veel
moeilijker.
Wöltgens heeft overigens allere-
den om zich ongerust te maken.
Hij weet heel goed dat een steeds
groter deel van de CDA-fractie in
de Tweede Kamer niet zoveel
meer op heeft met de PvdA. Be-
halve de bekende rechtervleugel
van het CDA, beginnen ook
steeds meer fractieleden dieaan-
vankelijk positief waren over de
nieuwe coalitie, hun bedenkin-
gen openlijk te uiten.

Ad Lansink bij voorbeeld, die
zijn irritaties over de WD twee
jaar geleden niet onder stoelen
of banken stak, begint het steeds
moeilijker te krijgen met de
'drammerigheid' van PvdA-
staatssecretaris Simons (Volks-
gezondheid). En ook bij de zoge-
heten 'backbenchers' is de liefde
tot de PvdA niet erg hartelijk
meer.
Speculeren over de toekomst
van dit kabinet begint in Den
Haag weer een geliefde bezig-
heid te worden. Het afsluiten
van weddenschappen is gevaar-
lijk, maar filosoferen over de
mogelijke aanleiding tot een ka-
binetscrisis is dat allerminst.

De val van een kabinet pleegt
zelden of nooit als een donder-
slag bij heldere hemel te komen.
Een coalitie waarbinnen de sfeer
goed is, kan heel wat zakelijke
conflicten verdragen. Als de wil
bij beide partijen aanwezig is om
door te regeren, zal er zelden een
kabinetscrisis ontstaan, hoe
groot de zakelijke meningsver-
schillen soms ook mogen zijn.

Maar als de sfeer beetje bij beetje
wordt afgebroken, ligt dat heel
anders. Het is een proces dat ve-
le maanden in beslag kan ne-
men, maar als de verhouding
tussen de regeringspartijen lang-
zaam maar zeker verslechtert, is

een kabinetscrisis vrijwel onaf-
wendbaar.
In de afgelopen twintig jaarzijn
er drie kabinetscrises geweest.
Het kabinet-Den Uylviel in 1977
door de sterkverslechterde sfeer
tussen PvdA enKVP, waarbij de
steeds slechtere persoonlijke
verhouding tussen Den Uyl en
Van Agt een belangrijke rol
speelde. Het tweede kabinet-Van
Agt heeft eigenlijk nooit kunnen
regeren om diezelfde reden. En
het tweede kabinet-Lubbers viel
uiteindelijk, omdat CDA'ers en
WD'ers elkaar na een zeven jaar
durende samenwerking niet
meer konden luchten of zien.
Niet alleen in Tweede en Eerste
Kamer begint de sfeer tussen de
coalitiepartners tekenen van ver-
val te vertonen. Ook binnen het
kabinet zijn er hier en daar al
enige irritaties over en weer te
bespeuren. Tussen Van den
Broek en Pronk heeft het nooit
echt geboterd. En ook tussen
Van den Broek en Kok gaat het
sinds de 'Zuid-Afrika-affaire'
niet echt goed meer. Andriessen
en Kok zullen evenmin dagelijks
bij elkaar op de thee komen. En
de 'hartelijke vriendschap' tus-
sen Alders en Maij-Weggen is
algemeen bekend.

Staatssecretaris niet meer dan pion in bizar schaakspel

Buigen of barsten voor Simons
DOOR CAREL GOSELING

achtergrond

cie - Nog niet zo lang geleden bepaalde hij zelf
de Ze^en m het schaakspel. Inmiddels is hij echterverwor-
w -0^ een Pi°n die door anderen op het schaakbord
het u v.erPlaatst: PvdA-staatssecretaris Hans Simons. In
bel * ak-*net belast met volksgezondheid. Niet het minste
in sterrein. Het gaat iedereen aan en er gaat 'groot geld'om: 50 miljard gulden per jaar.

' _■

' bini-,°ns Wil de gezondheidszorg■: menp een ■>aar of vi Jf omvor-
!' iedereen 1"pbaSisVezekeri ng 7°

_
r

ml... en premie die deels. VastmensafhankeliJk en deels
_;tu s„ ls* peen onderscheid meer
re zlekenfonds en particulie-

irzekeraars* Een eerüjker
ngTVan lasten bi*> la*§ere

< tien ó **-*ovenswaardige plan-
_'_!__ c

_
jro°tse scenario's. Het

" HANS SIMONS
van speler tot pion.

Stappen
0D iYdA'er is nu twee jaarbezig.
stL Januari 1992 werd de eerste

Ikirie °P Weg naar de verwezenlij-; JVlpl- .Van zijn dromen gezet.
'Ikenf Jilen gingen uit het zie-
.ke._.? n en Particuliere verze-
.lcorr.f- naar de AWBZ, de toe-
"bmt ge basisverzekering. De

SimnWas voor een deel binnen.
bin* op de schouders, vooraljj'nenzijn eigen PvdA.

.De succes smaakt naar meer.
öiopt s en de kraamzorg
AWrt1 S*3 * Januari 1993 naar de
le "^* Een jaar later moeten al-
beiriJ e v°rmen van gezond-
Uiete:ZOrg.volgen. Dan kan er
*_iedi

en bij de verkiezingen vanVoll!0, 94 'gescoord' worden.ue kracht vooruit dus.

Nietalleen
.ai. a! vergeet de PvdA, en met

"«W_b-lrï_ons' dat de Partjo niet
«ehootmon_ kabinet Zit Coalitie-
Parti- _ ?A 1S er ook nog* Een
Wnri door regeren wijs is ge-
Ues a?n" Al talloze grote ope?a-
-*..._„ stelselherzieningen heeft«egemaakt. Met alle ups en

downs. Denk maar aan de wijzi-
ging van de sociale zekerheid in
1987 en de belastingherziening
Oort in 1990.

Het CDA is dus voorzichtig.
Eerst zien, dan geloven, luidt het
motto. Na elke stap de conse-
quenties bezien. De balans op-
maken. Lering trekken uit het
gebeurde en dat gebruiken bij de
volgende besluiten. Niet over-
haast maar juist weloverwogen.
En ach, als er dan eens een jaar-
tal niet wordt gehaald, is dat ook
geen ramp. Lieyer zorgvuldig en
later, dan snel met brokken.

Zo ook bij het plan-Simons. Een
eerlijker lastenverdeling? Prima.
Kostenbeheersing? Ook goed.
Maar het moet wel blijken in de
praktijk. En dat doet het tot nu
toe niet. Tenminste niet volgens
het CDA. En dus moet de zaak
opnieuw overwogen worden.
Hoe graag de PvdA ook 'snel'
verder wü. Hardlopers zijn dood-
lopers. En de christen-democra-
ten voelen er niets voor daar bij
te horen.

Gemoederen
Geen wonder dat de gemoederen
tussen CDA en PvdA danig zijn
verhit als het om 'Simons' gaat.
In een Kamerdebat, eerder deze
week, liet de bewindsman onver-
bloemd weten op 1 januari huis-
arts en kraamzorg i»aar de
AWBZ te willen overbrengen.
Wetsvoorstellen komen rond 1
mei, luidde de mededeling.
Natuurlijk. Er liep wel onder-

zoek naar de kosten in de ge-
zondheidszorg, maar dat ging
over het verleden. De jaren
1990-1991 en de effecten die dat
kon hebben op de premies voor
dit jaar.Oud zeer dus dat niets te
maken had met de stelselherzie-
ning.

Daarnaast zouden er wel 'kwali-
tatieve' aanwijzingen uit kunnen
komen over de kosten die be-
langrijk zouden kunnen zijn. En
aan de hand daarvan zou het ka-
binet dan kunnen bezien of de
besluiten rond de stelselherzie-

ning op 1 januari 1993 verdedig-
baar zijn vanuit een oogpuntvan
kostenbeheersing of juist niet.

Fout, riep CDAer Lansink in de
Kamer. De kosten lopen uit de
hand en de resultaten van het
onderzoek moeten leiden tot
maatregelen om die kosten te be-
perken. En dat kan alleen door
een bijstelling van het plan-
Simons. Want met hetgeen er op

1 januari is gebeurd gaat het niet.
Dat bewijst de praktijk wel.
Dan maar geen vrijwillig eigen

risico, maar de plicht daartoe. Of
een vaste eigen bijdrage voor
iedereen, gekoppeld aan een per-
centage van het inkomen. Moge-
lijk een kleinere basisverzeke-
ring waarbij de burger zichzelf
maar voor meer zaken moet bij-
verzekeren. Gruwelen voor de
PvdA, maar noodzaak voor het
CDA.

Mocht het allemaal niet meer
voor 1 januari 1993 lukken, dan
moet er op die datum maar niets
gebeuren. Dan wachten we maar
tot 1 januari 1994, of nog later.
Een stelselherziening? Prachtig.
Dat is ook nodig. Maar wel met
een goede inhoud. De datum is
daarbij dan minder relevant.

Helaas voor Simons, en de
PvdA. Hij zit klem. Zonder CDA
komt er niets van zijn plan te-
recht. En negeren kan hij de coa-
litiegenoot ook niet, wetende dat
die een meerderheid in de Ka-
mer heeft door steun van de
WD en van het steeds meer
twijfelende D66.

Zo slecht niet
Toch wordt nog altijd volgehou-
den (en door ingewijden niet
ontkend) dat de sfeer in het kabi-
net zo " slecht nog niet is. Maar
ook hier dringt zich een vergelij-
king met het verleden op. Het
vorige kabinet viel uiteindelijk
in de Tweede Kamer, omdat de
WD-fractie niet akkoord kon
gaan met een kabinetsbesluit
over het reiskostenforfait. Met
de voortgang van het plan-
Simons zou best eens iets derge-
lijkskunnen gebeuren.
Toch is het nog niet hopeloos
voor het kabinet. Als er weer een
krachtdadig en eensgezind be-
sluit kan worden genomen over
een zwaar en belangrijk politiek
onderwerp (vergelijk de Tussen-
balans), kan dat de sfeer in één
klap weer.doen opklaren. Storm-
depressies kunnen tenslotte ook
overtrekken zonder grote schade
aan te richten.

Loonstrookje
Een bot 'nee' van de bewinds-
man tegen de wensen van het
CDA zal ook niet werken. Heel
Nederland heeft naar het loon-
strookjevan januari gekeken. En
de forse inkomensdaling die me-
nigeen constateerde wordt toe-
geschreven aan 'die kale met dat
brilletje', doelend op Simons. En
die is wel van de PvdA.
Het zeer zit zo diep dat zelfs een
technische uitleg over de oorza-
ken van de inkomensteruggang
niet meer zal helpen. Het 'we
hebben ons vergist in de handel-
wijze van de verzekeraars bij het
vaststellen van de premies'
klinkt wel aardig, maar zet geen
zoden aan de dijk. Laat staan de
vraag of iemand die uitleg zal be-
grijpen.
Als de bewindsman verder wil
met zijn plan, zal hij zijn oor te
luisteren moeten leggen bij het
CDA en een compromis moeten
sluiten. Zo niet, dan gaat een
droom verloren. En mogelijk
ook het visioen van de PvdA in
het kabinet die zulke mooie din-
genkon doen voor de mensen.

lezers schrijven
Katechese

Op 25 januariverscheen een arti-
kel in de krant naar aanleiding
van een brief die op 23 januari
namens de priesters en diakens
van het dekenaat Gulpen was
verzonden aan de schoolbestu-
ren in het dekenaat. Ik weet niet
wie die brief voor intern gebruik
heeft doorgespeeld aan de pers.
Correct vind ik die handelwijze
niet. Het gepubliceerde com-
mentaar van pater Erinkveld
Cssß behoeft enige correcties en
aanvullingen. Even nuchter de
feiten op een rijtje.
Zelf geef ik bijna elke week
godsdienstlessen op de basis-
school te Wijlre. Door een toeval-
lige opmerking van een moeder
op een ouderavond op school
vernam ik dat er op 9 maart te
Epen een studie- en ontmoe-
tingsdag zou worden gehouden
over katechese en levensbe-
schouwing in het katholiek ba-
sisonderwijs. Naderhand bleek
dat initiatief en uitnodiging met
name uitgingen van het 'Pasto-
resberaad '84' en mede onderte-
kend was door pastoor Jansen
OMI van Epen en pastoor Sax
van Noorbeek. Ik ben pas zes
jaar als pastoor werkzaam in het
dekenaat Gulpen, maar heb nog
nooit wat gehoord, laat staan
ontvangen van een 'Pastoresbe-
raad '84. De normale gang van
zaken - zowel onder deken Hen-
nissen alsook onder deken Haff-
mans - is dat alle priesters en
diakens van het dekenaat een
uitnodiging ontvangen voor hun
maandelijkse bijeenkomst, al-
waar gezamenlijk alle zaken van
parochies, dekenaat en bisdom
(inclusief de gezamenlijke aan-
pak van missionaire activiteiten)
worden besproken. Ik moet eer-
lijkheidshalve toegeven daar
nooit Jansen of Sax te hebben
ontmoet. Op de vergadering van
22 januari jl. bleek geen van de
veertien aanwezige priesters en
diakens te zijn geïnformeerd
over de studie- en ontmoetings-
dag op 9 maart te Epen. Vreemd,
maar waar!
Niet zonder reden maken pries-
ters en diakens van het dekenaat
zich zorgen over hetgeen op die
dag te Epen zal worden aangebo-
den. De inleidingzal wordenver-
zorgd door Albert Verreek, een
uitgetreden priester, die in zijn
publieke uitspraken nu niet be-
paald getuigt van een grote lief-
de voor Christus en zijn Kerk.
Guus Prevoo was jaren geleden
als PvdA'er te Simpelveld een
van de stuwende krachten ach-
ter de plannen voor de oprich-
ting van een openbare school.
Op de te presenteren katechese-
methoden is inhoudelijk, wat
katholiciteit betreft, heel wat aan
te merken. Zouden de organisa-
toren dat niet weten? Zo ja, dan
zijn ze kerk-ondermijnend bezig.
Zo nee, dan bevelen ze dus iets
aan bij gelovigen wat ze nietken-
nen en is dat dan verantwoord?
Bovendien: zonder overleg en
medeweten en instemming in de
parochie van een collega actief
zijn cri onrust teweegbrengen op
het gebiedvan katechese en mis-
sionaire activiteiten, kan niet en
mag niet! Jansen en Sax zijn -ook van hogerhand - meer dan
eens vriendelijk, maar zeer drin-
gend verzocht om zich collegiaal
op te stellen en zich aan de spel-
regels van de wereldkerk te hou-
den. En dat echt niet alleen
vanwege hun liturgische experi-
menten. Ik denk dat de volgende
priester- en diakenbijeenkomst
van het dekenaat Gulpen een
pittig karakter zal hebben als
tenminste iedereen komt en men
de dialoog aandurft.
WIJLRE pastoor Fr. Crutzen,

dekenaal-secretaris

Koppeling
Na maandenlange discussies
over de aow, wao en gezond-
heidszorg - om maar enkele
'problemen' te noemen - en
daaraan gekoppeld het instellen
van ontelbare commissies en ad-
viesraden, zou ik gaarne mijn
hart willen luchten over het wel
en wee van de gepensioneerde
ambtenaar met een klein aanvul-
lend pensioen.
Dit schrijven is uitdrukkelijk
niet bedoeld als zelfbeklag, doch
wel om een grove onrechtvaar-
digheid aan de kaak stellen. Bij
iedere verhoging van de aow (of
aanpassing als u wil) wordt via
het zogenaamde inbouwstelsel
zijn aanvullend ABP-pensioen
zodanig bewerkt, dat het uitein-
delijk netto inkomensbedrag(in-
clusief verrekening eventuele
belasting en/of andere maatrege-
len) resulteert in ofwel ’ 1,50
positief ofwel zoals in mijn geval
per 01.01.92 ’ 3,50 negatief per
maand. Dit heeft zich sinds mijn
pensionering (01.12.83) herhaald
met het gevolg dat mijn aanvul-
lend ABP-pensioen vanaf
01.12.83 tot op heden met ’ 40,-
-+ ’ 3,50 per maand = ’ 522,-
-per jaar is verlaagd. Dit is niet
niets!
Voor de laatste verkiezingen liep
ik in de Limbrichterstraat in Sit-
tard onze tegenwoordige minis-
ter van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, de heer De Vries
tegen het lijf. Ik heb hem toen
van deze perikelen verteld. Zijn
antwoord was kort én bondig:
„Ik weet er alles van, maar u
kunt gerust zijn, daar gaan wij
nu echt ietsaan doen!" Nu zou ik
hem willen vragen: „Wat hebt u
er aan gedaan?" We kennen het
resultaat intussen. Bedankt! Alle
gepensioneerde ambtenaren met
een klein aanvullend pensioen

ervaren dit denk ik als zodanig.
Ook zij hebben toch hun werk
gedaan en alle premies tijdens
hun dienstjaren prompt betaald!
De hierbovengenoemde 'in-
bouw'berekingen zijn echt geen
misrekeningen, doch bewust
toegepast. Conclusie: waarom
koppeling ofwel aanpassing als
deze steeds weer leidt tot een ne-
gatief resultaat?
SITTARD P. Houben

postbus 3100

Aow-uitkering 3
Wat ik zeer zielig en bekrompen
vind is de ingezonden brief van
Ben Tarici afgelopen zaterdag 8
februari. Hij heeft totaal niet be-
grepen wat ik heb willen beogen
met mijn reactie op de publicatie
over Mevrouw Martens uit
Hoensbroek. Mensen die mij
kennen en dagelijks met mij om-
gaan weten dat ik zeer sociaal-
voelend ben uit overtuiging voor
alle geledingen van de bevol-
king, maar ook daaraan zijn
grenzen. Wat ik heb willen zeg-
gen in mijn brief is het volgende:
1. ieder mens heeft recht op een
fatsoenlijk leven maar er zijn
prioriteiten mee gemoeid. Dit
geldt voor uitkeringstrekkers
maar ook voor de werkende
mensen. Dit bepaalt ieder mens
voor zichzelf, maar wat dat arti-
kel betreft blijf ik er toch bij dat
bij het stellen van prioriteiten
ook een biefstuk tot de mogelijk-
heden hoort! 2. In mijn brief
beoog ik totaal niet 'maar dat is
dan zielig van uw kant' om trap-
pen uit te delen naar wie dan
ook, mijn sociale intentie is dat
alle mensen in de maatschappij
rechten, maar ook plichten heb-
ben. 3. De rest wat u aanhaalt
heeft niets te maken met mijn
gepubliceerde brief. .
HEERLEN M.J.H. Kisters
(Discussie gesloten)

Roda JC
Eigenlijk had ik nu eens niet wil-
len reageren op de wedstrijd
Roda JC-PSV. Op onverklaarba-
re wijze werd door scheidsrech-
ter Wegereef een toegewezen
strafschop aan PSV ingetrokken.
Roda bofte en Robson was wit-
heet. Terecht vond ik. Maar heeft
Robson niet gezien dat Gerets
toevallig ook een strafschop ver-
oorzaakte tegen Hofman? In zijn
val zou hij de bal met de hand
voor Hofmans voet hebben weg-
geslagen. Ik heb het niet gezien
maar wel tientallen andere sup-
porters en die zijn daar heel dui-
delijk in. Wat ik echter zeggen
wil is dit: hoe vaak heeft men
Roda een strafschop onthouden
en nog erger, hoe vaak werd niet
een strafschop uitgedeeld tegen
Roda, die niet terecht was! Denk
aan de wedstrijd van vorig jaar
tegen Feyenoord toen in de slot-
fase bij een 1-1-stand Feyenoord
een strafschop kreeg die abso-
luut onterecht was. Daar ging
dan weer een kostbaar puntje.
Zelfs Metgod van Feyenoord
keurde deze gang van zaken af.
Ik hoorde ooit Leo Hom tegen
een Roda-bestuurder zeggen:
„Man ze hebben julliehier besto-
len". Mag ook, zo vind ik, Roda
eens profijt trekken uit een dwa-
ling van een scheidsrechter?
HEERLEN H.J. Vestjens

Abortuskliniek 4
Naar aanleiding van het ingezon-
den stuk van l-2-'92 'Abortuskli-
niek 1' van de heer Mommers,
waarin de VBOK (Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren
Kind) wordt genoemd, wil ik na-
mens de VBOK-werkgroep Oos-
telijk Zuid-Limburg reageren
om eventuele misverstanden
over de VBOK weg te nemen. De
VBOK gaat er vanuit dat elk on-
geboren kind beschermd moet
worden. Als er problemen met
de zwangerschap zijn, in wat
voor opzicht dan ook, is de
VBOK er om te helpen bij het
oplossen van die problemen.
Voor hulp is de VBOK dag en
nacht bereikbaar (033-620244).
De enige zeer dringende reden
om een zwangerschap af te bre-
ken zou zijn als het leven van de
moeder gevaar loopt. Dit komt
gelukkig hoogst zelden voor. De
beslissing wel of niet abortus
wordt door de vrouw (en man)
genomen. Kiest de vrouw uitein-
delijk toch voor abortus, dan zal
de hulpverlening van de VBOK
niet zover gaan dat de weg naar
een abortuskliniek gewezen en
begeleid wordt. Wel biedt de
VBOK hulp aan vrouwen dieeen
abortus provocatus hebben on-
dergaan en daardoor in (nog
meer) problemen zijn geraakt.'
En deze hulpvraag na een abor-
tus is groeiende! Namens de
VBOK-werkgroep Oostelijk
Zuid Limburg,
HEERLEN

A.M. Tijssen-Hoekzema
(Discussie gesloten)
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Citroen

Citroen BK 1.6 TRi wit, elec.
schuif/kanteldak, ramen enz.
1e eig. nw.st. bwj. '88,

’ 15.750. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.
Citroen BK 1.9 TRD, schuif/
kanteldak, stuurbekr. blauw-
met., 1e eig. bwj. '89,
’19.750,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.

Te k, ACADIANE, bwj. 12-
-'B3, kl. wit, 69.000 km, APK
1- '93, i.z.g.st., pr. ’2.900,-.
045-714775.
CITROEN BK 14 RE, 1988,

’ 9.750,-. Tel. 040-515556.
CITROEN AX 11 TRE 1e eig
38.000 km, oktober '88,

’ 13.000,-. Tel. 045-257865
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.

CITROEN BK 16 RS, 10-'B4
wit, LPG, ’3.950,-. Tel.
04906-1387.
CITROEN BK 19 diesel sta-
tion, 4-'BB, rood, ’16.950,-.
Tel. 04906-1387.
CITROEN 2 CV 6 Charles-
ton, bwj. '82, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.600,-. Tel. 045-414601.
Te k. Weg. aanschaf diesel
puntgave Citroen BK 1.6
Montteux, bwj. 5-'B9, pr.
’16.500,-. De Katplnts. 8,
Landgraaf.
CITROEN BK 19 TRS sta-
tion, 11-'B9, stuurbekr.,
grijsmet., LPG, ’19.950,-.
Tel. 04906-1387.

Daihatsu________________________________________________________________
Te koop MINIBUS Daihatsu
850, APK febr. '93, i.z.g.st.,
pr. ’ 4.250,-. Rooseveltstr.
55, Brunssum.
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Fiat

Occasion Festival
10xFiat Panda alle types vanaf ’ 4.900,-
-13xFiat Uno div. types vanaf ’ 8.900,-
-2xFiat Ritmo 1987 ’ 7.900,-
-3xFiat Tipo 1989 vanaf ’ 16.900,-
Fiat Croma 2.5Diesel 1988 ’ 15.900,-
Fiat Croma TurboDiesel 1987 ’ 15.900,-
Atfa Guillietta 2.0 rood 1984 ’ 7.900,-
Citroën 2CV6 grijs 1985 ’ 5.900,-
Ford Fiësta 1.1 CL grijsmet 1988 ’ 12.900,-
Honda Civic 1.3zeer mooi 1982 ’ 3.900,-
Mercedes 190D2.5zwartrhet 1987 ’ 37.900,-
Opel Corsa 1.0S wit 1983 ’ 5.900,-
Opel Kadett 1.2LS rood 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105S groen 1988 ’ 4.900,-

Tot 2 jaar Bovaggarantie
Inruil - vlugge financiering

Bij géén inruil, hoge korting!
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.
I

I

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.
Orion 1.6iCLX Moondust silver35.000 km 1990
Escort 1.6iBravo black 48.000 km. 1989
VWJetta 1.6CL groenmet. 54.000km 1989

SSr&giim^
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witten.. Vaals e.o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A 1occasions. Aktie geldigt/m 29-2-1992.
Nissan Sunny coupé 1.6irood 52.000km 1989
Opel Omega 2.0 aut. bruinmet 97.000km 1987
Ford Fiësta I.li CL blauwmet 38.700km 1989

M_B__b__^
Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem. Vaals e.o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Jos Bogman Specials
’l.lll,- carnavalskorting op

onderstaande A1occasions. Aktie geldig t/m 29-2-1992.
Mercedes 190 2.0 beige 113.000km 1986
Austin Mini Magie blauw 18.000km 1989
Honda Civic 1.5GL silvermet. 64.000 km 1990

M_sïï______»
Officiële Ford-deale- voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals e.o

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Ford Escort
1.6i, bwj. '90, 1e eig. metal.

antiek brons, getint glas,
trekhaak 42.000 km. 90 Pk.

Tel. 045-722024.
Te k. Ford SIËRRA 1800
Laser, bwj.'Bs. Swier 31,
Wijnandsrade. 045-243546
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
z.g.a.n„ bwj.'B4, APK jan.
'93, pr. ’8.500,-. Tel. 043-
-636119
Te k. Ford ESCORT 1300
GL, lichte schade, bwj. '83,
5-drs. schuifd. trekh.
prijs: ’ 2.950,-. 046-742645
Te koop Ford ESCORT *M
'83, 1e eig., met vele extra's,
pr. ’ 3.900,-. 045-723402.

Koopje, Ford SIËRRA 2.0
V-6, bwj. '82, antr. grijs, pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-314353.
Ford ESCORT CL diesel, B-
'B7, 70.000 km., 5-bak, wit.,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387

Te k. Ford ESCORT 1.3,
bwj. '79, voor onderdelen,
’350,-. Tel. 045-321345.
Ford FIËSTA, bwj. '78, mo-
tor '85, APK 12-92, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.150,-. 045-271861

Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'81, KR 2 uitvoering, APK,

’ 1.800,-. Tel. 045-427289.
Ford FIËSTA XR2, bwj. mei
'90, km.st. 37.000, kl. zwart,. sportvelgen en vele extra's.

I Tel. 04454-5327.
Te k. Ford SCORPIO bwj.. '86, kl. blauw, LPG, trekh.,
ABS, APK. Tel. 045-421423
Te koop Ford ESCORT 1.8
D Bravo, bwj. '89, z.g.a.nw.. Tel. 045-718175.

1ESCORT 1100 de luxe bwj.
'83, kl. wit met veel extra's,
APK, pr. ’4.850,-. Ariens-. str. 2, Kakert-Landgraaf.
Te k. zeldzaam mooie Ford

' ESCORT, bwj. '83, div. ex-
tra's, ’ 4.750,-. 045-218925

; Te k. Ford CAPRI 16.5, bwj.
'80, AfK 1-93, pr. ’l.BOO,-
Tel. 043-647593.

; Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj.'B4. Tel. 045-

-' 321677

" ESCORT XR3i, 5-'B9, rood,
35.000 km. diverse accesoi-, res, vr.pr. ’21.500,-. Tel.
045-216656

" Ford FIËSTA 1100 S, wit,, 1987, diverse extra's. Tel.
045-252790.

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 '85.86
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 '91
Tipo E3ase 1.4 '88/'B9
Rat Regatta 85 S '87
Fiat Croma SIE '87

Opel Corsa 1.2 S '83
Renault 11 TXE 85

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

Seat Marbella '89
Te k. FIAT 127 Sport, kl.
zwart, bwj. '82, APK 22-1-
-93, nwe. banden, lm-vlgn.,
nwe. uitlaat. 046-523621.
Te k. Fiat FIORINO bestel,
bwj. '82, 100%, nieuwe kop-
peling, alleen spuitw., t.e.ab
Tel. 04454-5553.

GROOT NIEUWS; PE MICRA MARCH
TEGEN OUDE PRIJS

VAN WPttr VOOR 19.195,-*
Chique stoelen, /w_irt nut gril-/groen Achterspoiler, hjndige
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* Inperkt.* v.Hurr.i.uly JURGEN AUTOCENTRUM B.V.
HEERLEN - hoek Schelsberg - Huisbergerstr. Tel. 045-723500 nil_r-?______n._P_l
KERKRADE - Langheckweg 32-40 (Dentgenbach). Tel. 045-452570 IM IJjMIM

Priis mcl. BTW, exil. kosten rijkl_i_ir mjken. Wijzigingen voorbehouden.

l.v.m. bedrijfsauto Fiat Pan-
da CABRIOTOP 1000 CL ie,
wit, luxe uitv., 14.000 km.
Kom eens kijken: Gar. Ven-
eken, P. Schunckstr. Hrl.

’ 12.500,-. 043-649688.
Fiat UNO, bwj. 1986, nieuw
mod. '87, APK '93, ’ 5.500,-
Tel. 045-751387.
Te koop Fiat PANDA '81,
APK eind '92, ’675,-. Tel.
045-324704.
Fiat UNO 45 SIE, 10-90,
rood, 14.000 km., ’ 14.950,-
Tel. 04906-1387.
Te koop Fiat PANDA 750 CL
kl. wit, km.st. ca. 23.000,
bwj. '89. Tel. 045-318731.
Weg. aansch. Stationcar te
koop Fiat TIPO 1.4 AGT lE,
11.000 km, 7-'9l, s/2 mnd.,
garantie, donker grijs, vr.pr.

’ 24.450,-. Tel. 046-522098 *Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
60.000 km, pr.n.o.Lk. Tel.
045-255784.

Ford
Te koop zeldzaam mooie
Ford FIËSTA 1.1 CL, type
"84, met brede banden en
sportvelgen, ’ 5.500,-. Tel.
045-443197.

Koopje Mooie Ford ES-
CORT 1.3 GL, '81, APK, uit-
gebouwd, sportvelgen etc,
vr.pr. ’3.450,-, mr. mog.
Tel. 045-728919.

Te koop Ford ESCORT
1300, bwj. '84', APK gek., vr.
pr. ’ 5.600,- te1.043-614341
Ford TAUNUS 1600 GLX 4-
drs., LPG-install. APK gek.
8-10-92, in st.v.nw., bwj.
'82, ’ 2.250,-. 045-323178.
Te k. Ford TAUNUS 2.0 ghia
bwj. 9-'Bl, APK, div. extra's,
i.z.g.st., vr.pr. ’3.500,-. Tel.
045-222364.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
bwj. febr.'B6, 5-bak, APK '93

’ 6.950,-. Tel. 045-454087
Ford ESCORT 1300 L, dcc.
'80, nw. mod. 4 nw. band.
APK jan. '93, ’1.750,-. Tel.
045-250563.
Te koop Ford ESCORT
XR3i, 6-'B6, 56.000 km, wit,
div. extra's. Vr.pr. ’ 13.500,-
Tel. 046-375910.
Ford ESCORT 1.6 CL I,
blauwmetal. bwj. '86. Vr.pr.
’8.000,-. Tel. 045-462107.
Te koop Ford SIËRRA 2 L,
bwj. '86, iedere keuring toe-
gest., mr. mog. Bockstr. 1,
Holz-Kerkrade.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Ford SIËRRA 1600 CL, B-
'Bs, LPG, 115.000 km.,

’ 7.950,-. Tel. 04906-1387.

Ford FIËSTA 1100, bwj. '80,
i.z.g.st. Tel. 045-321553.
Ford Siërra 2.0 Combi Spe-
cial, wit, get. glas, roofrek,
centr.vergr. 1e eig. '89,
’21.750,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.

Te k. Ford ESCORT 1.6i,
rood, bwj. '87, zeer mooi, 1e
eig. vele extra's, pr.

’ 12.900,-. Tel. 045-419874
Tek. Ford ESCORT 1.1. La-
ser bwj. '84, APK 2-93, pr.

’ 5.900,. Tel. 045-254312.

Te koop Ford FIËSTA 1100
de luxe, bwj- '78, i.g.st., APK
tot jan. 93, ’1.050,-. Tel.
045-242836.
Ford SIËRRA 2.0 Ghia, '84,
zeer mooi, veel extra's, mr.
mog. ’ 8.750,-. 045-272159

Te k. weg. omst. Ford ES-
CORT 1.6 Bravo diesel '87,
vrpr ’ 12.500,-. 045-257763
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
zilvermetal., automaat, bwj.
'80, APK tot febr. '93. Tel.
045-424484.

Honda_:

Accord 2.0iEX
Aut. zwart, dir. auto! 5 mnd.
oud, 12.000 km. ’ 10.000,-

-onder nieuwprijs!!
Crombag off.

Honda Geleen
Tel. 046-746260.

Rijksweg Zuid 236-240.
Honda ACCORD Aerodeck
2.0 EX, 3-'B9, beigemet.,
59.000 km., ’21.950,-. Tel.
04906-1387.
Te koop HONDA Jazz 1.2,
bwj. '84, i.z.g.st., ’5.650,-.
Tel. 045-453572.

Hyundai
Hyundai PONY 1200 TL,
10-'B2, 3-drs., 90.000 km.,
’2.950,-. Tel. 04906-1387.

Mercedes 200 autom.,
schuifdak, centr.vergr. alarm
Agam-auto, 1e eig. '88,
’38.500,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.
Mercedes 190 E diamant-
zwartmet. get. glas, schuif-
dak, centr.vergr., 80.000 km
1e eig. '87, ’34.500,-. Auto

LIMBURG Stem, tel. 046-
-338474.
Mercedes 190 D '86-'BB,
blauw get. glas enz. v.a.'’26.500,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.

Morris
Austin MINI Metro, bwj 7-'BB
37.500 km, in goede staat,
rood, pr.n.o.tk. Tel. 09-
-492407.18333 / 045-464330

Mitsubishi
Mitsubishi GALANT 2.3 Tur-
bo Diesel GLX, '84,
’4.500,-. Chr. Quixstr. 41,
Hoensbroek. 045-222863.
Mitsubishi Lancer Combi 1.8
,GL Diesel, stuurbekr., wit,
get.glas, 1e eig. '87,
’15.750,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.

ASCONA 1.6 S, '82, nw.
mod., sportv., sunr., spoilers

’ 4.000,-. Tel. 045-215796
Te k. weg, vertr. buitenland
Opel KADETT expression,
3-drs., bwj. 26-6-'9l, 5.000
km. ’ 22.000,-. 046-757281
Te k. Opel KADETT D 12 N,
bwj. '84, iz.g.st. Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 046-518275.
Te koop mooie Opel KA-
DETT 1200 Hb, APK 3-8-
-92, vr.pr. ’3.450,-. Tel.
045-226546.
Te koop Opel KADETT 1.3
N 11-'B7, grijs, 37.000 km,

’ 14.000,-. Tel. 04405-2273
Opel ASCONA 1.6 S LS, bwj
'83, 4-drs. met LPG, APK
'93. Tel. 046-524341.
Te koop Opel KADETT, bwj.
80, APK 2-93, brede ban-
den, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-719962.
Te koop Opel KADETT City,
APK 2-93, pr. ’700,-. Tel.
045-719962.
Te k. Opel KADETT diesel,
bwj. '83, geh. revesiseerd,
nieuw gespoten, pr.

’ 6.000,-. Raadhuistr. 36,
Merkelbeek.

Aerodeck... '92
IN DE SHOWROOM

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid 236 t/m

240 Geleen

Concerto
NU...

SNEL LEVERBAAR

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid

236 t/m 240Geleen

Jeep

Patrol GR
NIEUW

Patrol '88, '86; Suzuki
Samurai '91-'9O; Landrover
type '88, bwj. '84; Patrol 4-

drs. zijschade '85; geel kent.
auto's: Suzuki SJ 413; Lada

Niva '88. 4x4 Center
Tel. 04702-3040.

Te k. DAIHATSU Rocky
2800 TD Wagon, geel kent.
12-'BB, kl. metall.zwart, div.
ace, inruil mog. 04702-1566
Te koop JEEP CJ7 6 cyl.,
hardtop, bwj. '79, i.z.g.st.,
brede banden, ’ 16.500,-.
Tel. 046-333000.
TOYOTA Landcruiser diesel
BJ 45, lang, 8-'BO,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
TOYOTA Landcruiser BJ-42
3.4 diesel, 7-'B4, blauw,
90.000 km., ’14.950,-. Tel.
04906-1387.
Te koop RANGE-ROVER,
bwj. '85, vr.pr. ’ 14.000,-.
Tel. 04499-1615.
Te koop SUZUKI Samurai
ten cabrio, bwj. '90, grijs

'kent., km.st. 9.500. Tel.
045-719962.
SUZUKI SJ 413 JX, 8-86,
blauwmet., 70.000 km.,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387

J\ RENAULTA OCCASION
%_W 12 MAANDEN
W// _é*nS GARANTIE

HEERLEN ..^N KERKRADE
Renault 5 GTS, _■-_r« '88 Renault 5TR, 3-drs '89
Renault 5 TR, ____*...__ '89 Renault 9GTL '87
Renault SGTturbo '90 Renault 19TR, 3-drs '89
Renault 9Tt „ '87 Renault 19TR, 5-drs '89
Renault 11 GTI „_ . '88 Renault 19Chamade 16V '91
Renault 19 GTR, 5-drs '89 Renault 21 GTL, 4-drs '88
Renault 19 TXE, 5-drs, , ~'B9 Renault 2tGTX, 4-drs., automatic '89
Renault 21 GTS, 4-drs -» Renault 25TX '89
Renault 19Passenger...., „.....'BB
Renault 21 GTS Nevada...... . '88 Citroen BK 1.6RE '89
Citroen AX ImageTGE '91 Ford Escort 1ACL„ _ '87
Citroen Visa 11 RE...~ '87 Ford Orkm 1.6 „„ '87
Citroen BK 16TRIBreak '89 Ford Sierra 2.0 CL, 4-drs.—_, '88

' Ford Escort 1.41CL - _....... 89 Nissan Sunny 1.4GLX—, '89
Mazda323l.sGLX Envoy '88 OpelKadett 1.6,5-dr_..._....„_..«___ '87
Peugeot 3091.6automatic _ _ '87 Peugeot 205GTI .„ ...„ '86
Subaru Mini JumboSOK '89 Peugeot 309GL, 5-drs.-. '89
Volkswagen Golf 1.6Manhattan. „...-89 Volvo 340 ...._ '87

AUTO VAN OE WEEK AUTO VAN DE WEEK
Renault 21 GTL sedan Renault 21 GTS Nevada
sepL 1991, 7000km, bronsmet., sept. 1991, 8000 km, grijsmet.,

getint glasenz. dakralllng, getint glas enz.

AUTOBEDRIJVEN KERRES
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25, tel. 452424
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 724200

ir ii--M--I ii ii ii ïinin ■■-in ir in ii. l I
I I _ .__

KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3 LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
'87; Kadett 1.2 N coupé '77.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
4-drs., bwj.'Bl, APK 1-93,
zeer mooi. Vinkestr. 31,
Heerlen.
Opel CORSA, 3 drs., bwj.'B3
kl. rood, sportv., 6jxl4,
alarm, v. ace, pr. ’6.500,-.
Lz.g.st. Tel. 045-751250.
Opel KADETT 1.61, wit, bwj.
'88, in nw.st., div. extra's.
Pr. ’ 15.250,-. 045-256357.
Opel KADETT 1200 S HB,
rood, 1983, kent.'Bs, Reca-
ro's, radio/cass., div. extra's,
APK 1-93, ’4.950,-. Tel.
045-412570, na 13.00 uur.
Te k. weg. auto van de zaak
Opel ASCONA 1.6 LS, bwj.
'86, grijsmet., weinig km, in
pr.st. P.Potterstr. 25 Heerlen
Te koop Opel ASCONA 19
S, bwj. '77, APK 2-93, vr.pr. '’ 1.000,-. Tel. 04457-2032.
Te koop Opel KADETT 1300
Club bwj. '87, mooie auto,
pr. ’11.500,-. Elisagracht
13, Kerkrade-Gracht.
Opel KADETT 1.31, kat., bwj.
'89, 5-bak, rood, GSi-look,
in nieuwstaat, ’ 13.850,-.
Tel. 04754-85336.
Te koop Opel OMEGA GL .
2.0iautom., bwj. '88, kl. met. irood, 46.000 km, 1e eig., |
APK 10-92, mcl. trekh. en .
radio/cass., i.z.g.st., vr.pr.
’25.500,-. Tel. 04498- J57937, na 18.00 uur. 'Opel KADETT automaat, '85 ■5-drs., APK, in prachtstaat, .
pr. ’ 8.750,-. 04959-3203. j
Te koop Opel ASCONA 1.9, ■4-drs, type '80, APK okt.'92, -te.a.b., Tel. 045-255330.
Opel Omega 2.0iGLS aut. |
stuurbekr. zeer luxe uitv. :
blauwmet. get. glas, bwj. '88
’24.500,-. Auto LIMBURG \Stem 046-338474 "KADETT coupé bwj. '77, j
APK 2-93, Lz.g.st., vr.pr. ■’ 1.450,-.Tel. 045-425836.
Opel Omega 2.0iLS d.grijs- .
met. LPG, 75.000 km, 1e eig
'89, ’23.500,-. Auto LIM- :BURG Stem 046-338474
Opel KADETT Combi bestel
8-'B7, wit, LPG, ’8.950,-. :Tel. 04906-1387.
Te k. Opel ASCONA geh. ,
uitgeb. ATS vlg., bwj. '78, JAPK, pr.n.o.tk. 045-445334 :
Te k. Opel REKORD Berlina "i.z.g.st., bwj.'Bo, 1 jr. APK. ;
mcl. grote beurt en nw kop- !
peling, pr. ’ 1.450,-. Tel.
045-312427. .
Te k. Opel KADETT 12 S, :
plm. '83, 4 nw. banden en
APK, ’ 3.400,-. 045-255431 J

Mazda

Mazda Driessen Beek
Voor een perfecte Occasion

met goede service
Een selectie:

Seat Ibiza Chrono 1989
Nissan Sunny Trend 1988
Mitsubishi Lancer 4 drs 1988
Peugeot 309 XE 1989
Opel Kadett 1988
Mazda 323 F 1990
Mazda 626 Wagon 2.0L 1990
Mazda 626 HB 2.0L 12 V GLX 1989
Mazda 323 Sedan 1.7D 1988
Mazda 121 HBI.I Finish 1989

Maastrichterlaan 22, 6191 AD Beek. Tel. 046-371920.

Mazda
Mazda 626 2.0 GLX Wagon 12-1988
Mazda 626 2.0iGLX Sedan blancokenteken de-

mo
Mazda 626 2.0iGLX Coupé blanco kenteken 0km
nu van ’ 37.500,-voor ’ 33.500,-(slechts 1x)
Mazda 323 1.3 16V HB 3-drs. spec. edition
blancokenteken veel extra's
van’ 25.000,- voor ’ 23.750,-
Mazda 626 1.8GLX SedanLPG 1e eig 1990
Mazda 626 2.0 GLX Sedan 1986/1987
Mazda 6261.6 LX Sedan als nieuw 1986
Mazda 626 2.0 GLX HB 1987 1988/1989
Mazda 323 1.6iGLX "F" van particulier 10 mnd.
Mazda 323 1.6iGLX "F" PS 1990
Mazda 323 1.5HB GLX 5-deurs 1988
Mazda 323 1.5HB Ensign 1988/1989
Mazda 323 1.5HB GLX geh. uitgebouwd 1986
Mazda 323 1.3LX Sedan veel extra's 1989
Mazda 323 1.3GLX Sedan zeer mooi 9-1985
Nissan Micra 1.2 HB LX als nieuw 1990
Nissan Sunny 1.3DX Sedan 1984
Nissan Bluebird 1.8GLX automaat 1984
Toyota Corolla 1.3 HB 3-deurs als nieuw 1986
Opel Corsa 1.2 S metkofferbak 1985

Diverse occasions tot ’ 5.000,-
UW MAZDA DEALER

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

Te koop Mazda 323 AUTO-
MAAT, bwj. 11-'B2, APK 1-
93, i.z.g.st. 045-461693.
Te k. MAZDA 323, bwj. 1980

’ 950,-. Tel. 045-742306.
MAZDA 323 GLX diesel sta-
tion, 10-'B9, grijsmet.,

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MAZDA 626 GLX 1800
CC, kl. champ., bwj. 31- 03-
-'B9, vr.pr. ’22.500,-. Tel.
046-528486 b.g.g. 581182.
Te k. MAZDA 626 Coupé
2.0 GLX, nw. banden, LPG,
bwj. '86, i.z.g.st., pr.
’7.500,-. Tel. 045-216972.

MAZDA 323 automaat, bwj.
'78, APK 8-92, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-324490.
MAZDA 323 1300, bwj. '81,
3-drs., kleur bruin, nieuwe
banden, APK, pr. ’1.450,-.
Tel. 046-527379.
Te k. MAZDA 323 15 GT bwj
11-'B3, i.nw.st., 103.000 km.
Tel. 045-462637.
MAZDA automaat 323, prijs
’950,-. Tel. 045-326818
b.g.g. 06-52981666.

MAZDA 626 GLX 2.21, bwj.
'90. Tel. 046-334411.

Mercedes
Te k. M.B. 190 D. 2.5. div.
extra's, kl. Bordeau Rood
Metall. bwj. '86; M.B. 190 D,
div. extra's, kl. metall.grijs,
bwj. '84. Tel. 04498-53073.
MERCEDES 190 E, met ex-
tra's, bwj.'B4, vr.pr.

’ 19.500,-. Tel. 045-216533
350 SL, bwj. '80, vele extra's
OPKNAPPER, event. inruil
mogelijk. Tel. 046-529176.
MB 190 D 2.5, 8-'B7,
160.000 km., wit, ’32.950,-
Tel. 04906-1387.
MB 200 D, 8-'B4, wit,

’ 10.950,-. Tel. 04906-
-1387.
MB 280 S bwj. '78, techn.
100%, nw. banden en uitl.
trkh. ’ 3.500,-. 045-754254.
MB 250 diesel, 8-'B6, grijs-
met., schuifd, 170.000 km.,

’ 32.950,-. Tel. 04906-1387

Te k. Mercedes BENZ 200
D, bwj.'Bo, Lz.g.st., tel.
04493-3315 na 17 uur.
190 AUTOMAAT, electr.
schuifd., cv., w.w.glas,
l.met. wielen, etc, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 16.850,-. Tel. 045-'
463285 na 17.00 uur.
MERCEDES 200 D, bwj. '83
in nieuw staat, pr. n.o.t.k. De
Baan 13, Bocholtz.
Te k. MERCEDES 190E,
bwj. 3-'B7, div. extra's, vr.pr.

’ 27.500,-. Garage Coza,
Voerendaal.
Mercedes 190 wit, getint
glas, centr.vergr. radio/cass.
Agam-auto, 1e eig. nw.st.
'88, ’32.500,-. Auto LIM-
BURG Stem, 046-338474.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Mitsubishi LANCER
bwj. '80, APK gek., kl. metal.
zilver, tel. 045-419847.
Mitsubishi TREDIA 1.4 GLX
bwj. '83, APK, goed onderh.,

’ 4.250,-. St. Martinusstr.
31, Kekrade.
Mitsubishi COLT GL, rood,
bwj. '89, 12.500 km. Tel.
04404-1649.
Mitsubishi COLT EXE excl.
uitv., 3-drs. m.'BB, zeer a-
part, kl. Ferrari-rood, 1e lak,
schadevrij, in st.v. splinter-
nw., pas gekeurd,

’ 10.950,-. Inl. 043-254462.
Nissan/Datsun

Te k. DATSUN Cherry, s-
drs, i.z.g.st., APK 12-92, M
'84, ’ 3.250,-. 04924-2921
Nissan PATROL GR TD
Long body, 8 mnd. oud, alle
extra's: airco, sportv., etc.
Nooit in de terrein geweest,
geel kent., nw. waarde plm.
’llO.OOO, pr.n.o.tk. Tel.
045-231486 Of 210909
Te k. DATSUN 120 AF 2
coupé, bwj- '78, APK tot nov.
'92. Tel. 045-452142.
Nissan PATROL bwj. '86,
grijs kenteken, 55.000 km.
Tel. 045-321919.
Nissan BLUEBIRD 1.6 GL,
'84, electr. spiegels, rubbe-
ren bumpers, pr. ’3.500,-
APK 2- '93. Tel 045-255784
Te koop Nissan MICRA,
bwj. '85, 2-kleurig rood/zilver
Tel. 045-316419.
Nissan SUNNY bwj. '88,
diesel, als nw., vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-724063
Nissan Bluebird 2.0 diesel
Combi wit get.glas stuurbekr
'89 ’19.750,-. Auto LIM-
BURG Stem, 046-338474.

Oldtimers
Te koop PEUGEOT 104 ZS
coupé 1.4, "slechts nog 3 in
Nederland", elektr. getinte
ramen, grand comfort pak-
ket, auto is geheel origineel,
tel. 046-514925.
Te koop WARBURG, bwj.
'59, in nieuwstaat, met APK,
vr.pr. ’3.750,-, inruil moge-
lijk. Tel. 045-415379.

Opel

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565
Audi 80 18S '87
BMW 316i'88
Escort '87-'B9

Siërra '87 t/m '90
Mazda 323 '88

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

Calibra '90
Omega '87-'B9

Seat Malaga 1.5 GLX'B9
Suzuki Swift 5-drs GL '89

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

f^l I

P. il-
"*—m\_r \mm\mm\*T^ [__J?____.

Te k. Opel OMEGA 1.8, bwj.
'87, plm. 90.000 km.,

’ 12.500,-. Tel. 045-741360
Opel ASCONA 1.9 N, APK
2-93, 100% in orde, nieuw
gespoten, vr.pr. ’ 1.450,-.
Tel. 045-463778.

Opel KADETT 13 S, 8-'B6,
rood, ’9.950,-. Tel. 04906-
-1387.
Opel CORSA TR 1.3 LS,
10-'B4, 55.000 km.,

’ 6.950,-. Tel. 04906-1387.
Opel KADETT 12 S, 5-'B7,
rood, ’11.950,-. Tel.
04906-1387.

«_i--*--***_________-_______ J? JH_^--*_^__________»E-?00 ?_ 1 11 ___W fi ', ■*" ________M___.____r~**^""___F ''ImmW^^^^^

«JURGEN HEERLEN
Nissan Primera 1.6 LX '91 ’ 30.900,-
Nissan Micra 1.2 SLrood '90 ’ 16.750,-
Nissan Micra 1.2 SL wit '90 ’ 16.450,-
Nissan Bluebird 2.0, autom., 1e eig '85 ’ 8.450,-
NissanSunny 1.3 DX, zilvermet '8. ’ 4.900,-
Nissan Sunny 1.4LX div. extra's '89 ’ 18.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX coupé, div. ex '88 ’ 18.450,-
Nissan Sunny 1.5 automaat '84 ’ 6.900,-
Nissan Stanza 1.8 GL, wit '83 ’ 4.900,-
Citroën AX 1.1 TREwit '88 ’ 11.850,-
Opel Kadett 1.8 SLS '87 ’ 13.750,-
Opel Kadett 1.3 LS, LPG '89 ’ 18.450,-
Opel Kadett 1.3 LS, 42.000 km '87 ’ 14.900,-
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’ 14.850,-

SJ JURGEN KERKRADE
Nissans Micra '87,88,89 ’ 10.900,-
Nissans Sunny v.a '87,88,89 ’ 12.900,-
Nissan Bluebird vanaf'BB ’ 15.500,-
Nissan 100 NX geel '91 ’ 36.500,-
Nissan Primera 2.0LX, bl '91 ’32.250,-
Nissan Florida SLX, zilver '89 ’ 19.950,-
Nissan Florida SLXrood '88 ’ 17.250,-
Nissan 300 ZX T-BAR wit '84 ’ 24.500,-
Nissan 300 ZX autom., rood '90 ’112.500,-
Alfa Romeo 33 1.3, wit '89 ’ 17.900,-
Audi 80 I.BS, wit 12-'BB ’ 25.900,-
Audi 90 2.3 E, zwartm '89 ’ 42.500,-
BMWS2Si, d.grijsm '89 ’ 47.500,-
Ford Escort 1.6 CLX, blauw '90 ’ 22.500,-
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’ 17.500,-
Honda Civic 1.5 GL Sedan '89 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0 iEX wit '89 ’ 27.250,-
Mazda RX7 GLS, blauwm '88 ’ 42.500,-
Mazda 323 1.5 GLX 4-drs. wit '85 ’ 11.250,-
Mazda 323 1.6 i GLX 4-drs. wit '87 ’ 15.750,-
Mitsubishi Colt 1.5 GLXi '89 ’ 20.750,-
Subaru coupé 1.6 GL rood ’ 15.850,-
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 ’ 14.900,-
Volvo 340 diesel 4-drs. groen '89 ’ 18.950,-
WV Polo, grijsmet '88 ’ 12.900,-
WV Jetta 1.6 4-drs. groen '89 ’ 24.250,-
Volkswagen Polo Fox, rood '90 ’ 17.900,-
-4x4 en bedrijfswagens
Nissan Patrol Wagon TD '87 ’ 37.500,-
Nissan Terrano TD, d.grijs '91 DEMO
Mercedes 300 GD (Van), wit '85 ’ 34.900,-
Nissan Urvan 2.0 B, groen '91 ’20.000,-

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500 Ë
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterein am_w

Dentgenbach 045-452570 jm

Te k. Opel OMEGA GL 20i,
'89, LPG, veel extra's, BTW
mog. Tel. 04498-54664.
Te k. Opel KADETT 1,3 SR,
nw motor en lak, '84, Recaro
inter., ATS velgen, elec. ra-
men, alarm, APK, alle ex-
tra's, geen tweede zo mooi!
Vr.pr. ’ 3.950,- 045-722408
Te k. Opel ASCONA 16 S,
APK 3-2-93, Auto als nw.,
met Recaro inter., bwj. '83,
pr. ’4.250,-. 045-426416.

KADETT 13S, '82, weg. om-
standigh. ’ 3.950,-. wem.
km. als nw. 045-314215.
Opel ASCONA 1900, bwj.
'79, APK '93, vr.pr. ’850,-.
Tel. 046-524341.
Opel KADEETT Caravan 1.6
D '86; Opel Kadett Caravan
1.7 D '90; Opel Kadett 4-drs.
1700 D '89; Opel Omega
turbo diesel '90; Opel Asco-
na 1600 D '85. Autosport,
Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507.

(bij Makado)
'

Opel
Corsa 3-4-drs. '86 t/m '91
Kadett E 3-4-drs '85-'9O

Ascona 4-drs. '86-'BB
Veetra 4-5-drs. '89-'9O
Rekord 2.0S4-drs. '86

Andere merken
Audi 80 4-drs. '88

Peugeot 309 diesel '89
Citroen BK 1.6 TRi'B6

Fiat Uno 75 '89
Regatta 4-drs. '86

Ford Esc. 6 st. '84 t/m 8M
Siërra car 2.3D'87

Hyundai Pony '82-'9O
Mazda 323 1.589

Mazda 626 2.0 D '88
Nissan Sunny 1.7D '89
Mits. Galant 4-drs. '88
Volvo 340-440 '85-'B9

VW Golf GTi'B4
VWGolf miljonair 1.889

Weth. Sangersstr. 1, Bgg*.

Astra
uit voorraad leverbaar bij

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565

[o_-__

Te koop Opel KADETT I-8
met GT-bekled., kl. zw»;
bwj. '88, km.st. 68.000, *'pr. ’ 14.500,-. 04492j30j>
Te k. weg. omst. Opel D X* .
DETT, zeer mooi, r
’2.500,-. Maastrichters"
155,Brunssum.
Opel KADETT E Sedan j.3'
bwj. '86, nw.st., Auto Eng«r

bert, tel. 04458-2918^__^ 'Te k. Opel KADETT station-
car 1.3 S, 5-drs., bv.»''
km. 77.000 div. extra*

’ 13.750,-. Brugstr. w'
Landgraaf na 13 uur__
Te k. Opel ASCONA 1-gj
LPG, bwj. '87, APK 02-9J'
alum. velgen, vaste r
f 11.750,-. Tel. 045-25131^
Te k. 3x Opel KADETT W
D bwj. w-W. samen

’ 3.500,-. Tel. 045-3lgg£>*
Te k. Opel ASCONA J,^'
bwj. 12-'BO, APK 2'V
sportvlgn., 4-drs., trekn***
v_pr. ’ 1.750,-. 045-722741.
Te koop Opel KADETT <'79, APK 11-92, / IJS"Zien is k6pen. 04499:45f_>
Te koop Opel KADETT
1.2 S, bwj. '80, APK 1--*
Tel. 045-228398. __—--f
Te koop Opel KADETT H 'APK 3-93, nwe. ban"»
bwj. '80, i.z.g.st., *f

’ 2.450,-. Tel. 045-22404i<- ! _-~__*

Te k. Opel KADETT (W.
1.2 i.z.g.st, bwj. '78, Ar*
'93, kl. rood, vr.pr. ’ I.B**-'
Tel. 04492-3490. ____-^\
Opel REKORD 2.0 Trav*
met LPG, bwj. '86, APK 9e

2i
pr. ’7.900,-. Ariensstr.
Kakert-L'graaf. __-<j
Opel KADETT 1.3 bwj. -HL
2-drs., zeer mooi. P

’ 3.250,-. Tel. 046-52268j^-
KADETT E 1.8 S~GT, ,»°:
15" sp.velgen, schuiw*
04454-1638rna 18^30.-^
Te koop KADETT C, bv.- ?
’1.600,-. Tel. tijdens K"

tooruren 045-325048;
Te k. Opel REKORD 20
statcar, bwj. '84, APK
trekh. Tel. 045-270066^_^
Te k. Opel ASCONA Gjj.'.
rood, 1987, vr.pr. ’ 15.0""'
045-243772. 2a____\l}^>.! . ■ . i/A'
Te koop van part. Of"*'
DETT 1200 S bwj. »'"
rood. Tel. 04405-Ijfi-^jS
Te koop Opel CORSA L
bwj. '91, inruil mogelijk-
-045-461582. __-^j
CORSA 12S, Hatchba1*
'85, sportw. div. ace. ais ' ,
Kerkraderweg 166jjggggi>s
Zeldz. mooi, KADETT I*s IHatchback, bwi- '84'_,_,2« 'met, ’ 5.950,-. 045-4241^ <

Peugeot J(
Te k. PEUGEOT 205, ,L JGTI 105 PK, zwart,
’16.500,-. 045-712779- '^*11-14.00 u. Of 17-20-00^-Te k. PEUGEOT 104, ff \
gekeurd. Tel. 045-74Vl8g_<]
PEUGEOT 205 KR bwj.■ ]
kl. blauwmet., 3-drs., Ar,,
vr.pr. ’ 12.500,-. ' (
04492-1794. __-J,j
Te k. PEUGEOT 205 accfj.bwj. 08-'B6, i.g.st, met v~|
extra's. Tel. 045-241264^,
Te k. PEUGEOT 305 B^J, Istationcar, zeer n^, t
blauwmet., bwj.'B3, *’ 3.500,-. Harlingenstr. D
Heerlen. .
GEVRAAGD: Peugeot >>V
en 505 benzine. Tel. 06-- i
964552.
Te koop wegens omstandf}
heden PEUGEOT 205 M
1.1, bwj. '86, APK'93, U\yj
69.000, vr.pr. ’8.400,-- '"■
045-221637. ——-^PEUGEOT 205 GTi 1-9, V
'88, zwartmet, schuifd^’ 19.950,-. Tel. 0490frl3g_^
PEUGEOT 309 GL _e%
3-'B9, grijsmet., schs’ 16.950,-. Tel. 0490&*j3g^;
PEUGEOT 405 GR d^_
10-'BB, blauw, stuurt**!! .

’ 17.950,-. Tel. 04906**13g
Te koop wegens omstandig
heden PEUGEOT 309 *» f
1.9, 130 PK, kl. antra<> i.<
73.000 km, z.g.a.nw., " t

'88. Tel. 04754-8591j___-~<-1
Te k. PEUGEOT 205
bwj. 29-12-'B7, 5-drs. »" " II
ver. Tel. 043-479109__^^i

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8



Belang
Fokker beschouwt de order, alhoe-
wel het om een betrekkelijk klein
aantal vliegtuigen gaat, als de groot-
ste commerciële doorbraak voor dit
vliegtuig sinds American Airlines in
1989 een ordervan 75 stuks plaatste
en opties nam op nog eens 75 stuks.
De order wordt volgens de woord-
voerder van het bedrijf door Fokker
van groot strategisch belang geacht
omdat Fokker nu is doorgedrongen
op de Chinese markt waar concur-
rent McDonnell-Douglas de alleen-
heerschappij veroverd leek te heb-
ben.
McDonnell wil in samenwerking
met deChinezen in China de MD-90
en de MD-95 gaan bouwen. De
MD-95 is evenals de Fokker 100 een
vliegtuig dat plaats biedt aan onge-
veer honderd pasagiers.
Fokker zegt de vliegtuigen te kun-
nen verkopen voor een prijs van
ruim 29 miljoen dollar. De vliegtuig-
bouwer krijgt daarmee aanzienlijk*
meer dan de 24 miljoen dollar per
Fokker 100 waarvan de effecten-
bank ÜBS Philips & Drew uitgaat
die onlangs over Fokker een beleg-
gingsrapport samenstelde.

Arrestaties in
Japans schandaal

D^-jVC* — Het Japanse openbaar
"ieél 6rie heeft gisteren vier zaken-
Scjjf 11 opgepakt in een omvangrijk
strek_saal over fraude bij het ver-
w n van leningen, dat volgens
fen _!lerners grote politieke gevol-
oft0ft .*an hebben.
iHa j.er de arrestanten is een voor-
"fyuh-3 xecteul'van Tokyo Sagawa
Vjj. jjln> een dochteronderneming
en J*e op één na grootste verzend-
{^.^sportdienst van Japan.
*°üIkrecteur1krecteur Hiroyasu Watanabe
"^n trokken zijn bij het verstrek-
(7,2 v ,n ten minste 500 miljard yen

ftiiljard gulden) aan onjuiste le-

Versterkl
VW versterkte zijn leidende positie
in West-Europa via een vergroting
van het marktaandeel van 15,5 tot
zestien procent. In de Verenigde
Staten kelderde de verkoop met

30,8 procent tot 109.000 auto's als
gevolg van de economische recessie
in dat land. Ook in Japan ging het
bergafwaarts. De afzet verminderde
met 16,7 procent tot 44.000 stuks.
De verkoop in Mexico groeide daar-
entegen met zes procent tot 154.000
wagens. In Brazilië en Argentinië
nam de afzet van Autolatina, een
gezamenlijke onderneming met
Ford, toe met 3,6 procent tot 285.000
auto's.

De winstcijfers worden later gepu-
bliceerd. Het concern liet slechts
weten dat de winst van de moeder-
maatschappij Volkswagen AG klei-
ner is uitgevallen dan de 670 mil-
joen mark van 1990. Dat is het
gevolg van de vernieuwing van de
modellenreeks en de daarmee sa-
menhangende aanpassing van de
produktie-installaties. De concern-
winst kwam in 1990 uit op 1,09 mil-
jard mark.

beurs

Behoudend
Sen ? R̂D A_vl - De aandelenkoer-
i^^dp6 zien vrrjdag goed ge-n °P de Amsterdamse effec-
|van H

S- Met de behoorlijke daling
■Vde h

rsen op Wall Street °Pi. _n ir,ri,ag de wat lagere notérin-
linjj? "ankfurt en Londen en de
Ü^-nie g6re lioersen in Japanwas er

"^ r>eer te behalen voor Amster-

'___n'i_~e beurs lag er dan ook on-
rd bÜ* maar kon de 25

't^eet laSere opening van Wall
6 EfVp yr-Jdag toch weerstaan.

-.08 E"*index moest uiteindelijk
% dnt priJsgeven °P 294,99, ter-,_, _ e CBS-stemmingsindex met
Ne-v i daalde tot 121,8. De koers-
°2,2 Hgemeen verloor 0,7 punt op
S'°teii fCt aantal hoger en lager ge-
:Mcht *^ndsen hield elkaar in even-
;6_n r\J^LM Het zes dubbeltjes lig-

38,4° en Koninklijke Olie
fl_chf **. l kwijt op f 144,50. De zeer.N.i ri Jaarc-Jfers die British Petro-
i% oou uderdaS presenteerde, had-

Oji ?un weerslag opKoninklij-
ken zo won tegen de trend in

" eW<T eltjes °P f 140*4(-**

lv M sgeFs5geFs zien de bekendmaking
"^ïtp Jaarc-Jl'ers van Océ-van der

i^etv!" volgende week blijkbaar
'o_ e kertrouwentegemoet. Het Ven-

pakte negen dub-
Vh. °P f 69'60* Borsumij-Wehry
'ten a' n°g acht dubbeltjes toevoe-
].&Ek de winsten die eerder deze

67 5nWtrden behaald en sloot op
'Nc'p_; Na de winstdaling met 70

' "*■ h__ uover 1991 m°et de ellende■tUg 2^ handelshuis wel achter de1°kkp? ',zo wordt geredeneerd..o«_ler r tr°k weinig profijt van de
'Ü* is K?n f 300 müJoen, dieuit Chi-
'. *-Uw°lnnengesleept. De vliegtuig-
.' 29 an r^on drie dubbeltjes op
'2e !__.' n handelaar verklaarde
tt4t koerswinst uit het feit
'_°kkp K° g een claimemissie van
i 6 Sn boven de markt hangt voor
.VvT, _ilering van de ontwikke--8 van de F-70.

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 46,40 46,00
ABNAmroA.inF. 80,20 80,20
AEGON 126,10 125,90
Ahold 84,00 83,60
Akzo 139,70 140,40
Alrenta 192,10 192,10
Amev eert 54,70 54,40
Bols eert. 47,40 47,30
Borsumij W.eert. 66,70 67,50
Bührm.Tetc. 43,90 43,70
DAF 24,00 23,90
Dordtsche Petr. 135,00 133,80
DSM 103,60 103,30
Elsevier eert 107,40 107,80
Fokker eert. 28,90 29,20
Gist-Broc.cert. 33,80 33,60
Heineken 169,90 169,30
Hoogovensnrc 51,10 50,60
Hunter Douglas 66,00 66,30
IntMüller 59,00 55.00
Int.Ned.Gr.c. 50,90 50,70
KLM 39,00 38,40
Kon.Ned.Papier 44,00 44,00
Kon. Olie 145,50 144,50
Nedlloyd 58,80 58,20
Océ-v.d.Gr. 68,50 69,60
Pakhoed eert. 47,50 47,30
Phihps 33,30 33,40
Polygram 41,40 41,40
Robeco 99,00 98,90
Rodamco 54,40 54,50
Rolinco 99,00 98,70
Rorento 71,70 71,90
StorkVMF 45,00 45,00
Unilever eert. 187,20 186,90
Ver.Bezit VNU 81,50 80,10
Volmac Softw. ' 28,50 28,00
VOCnrc 43,70 43,20
Wessanen eert. 88,20 87,80
Wolters-Kluwer 67,80 67,70

Avondkoersen Amsterdam
Gist-Broc. 33,60 (33,60)
KLM 38,50(38,40)
Kon.olie 144,50(144,50)
Unilever 186,90-187,00 (186,90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 51,00 55,20
ABNAmroHld.prf. 6,04 6,08
ABNAmroHld.div. 44,60 44,20
ACF-Holdingc. 34,20 34,20
AhrendGroep c. 130,00 130,00
AsdOptionsTr. 10,60 10,50
Asd.Rubber 3,55 3,60
AntVerff. 420,00
AtagHold.cert 111,70 112,50
Athlon Groep 47,00 48,50
Athlon Groepnrc 47,00 46,80
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 88,00 88,00
Batenburg 123,00 122,80
Beers 120,00 120,00
Begemann 106,00 100,50
Belindo 352,00 347,00
Berkels Patent 1.22 1.19

Blydenst.-WiU. 36,00 36,20
Boer De, Kon. 227,00 225,00
Boer De Winkelt). 74,00 74,00
BoskalisWestm. 23,80 23,80
Boskalis pref. 26,50 26,50
Braat Beheer 35,00 35,00
Breevast 10,40 10,40
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 810,00 810,00
Calvé-Delft eert 1189,00 1187,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 340,00 340,50
ContentBeheer 24,20 24,20
CreditLBN 32,10 32,60
Crown v.G. eert 128,50 128,00
CSM 92,00 93,00
CSMdiv.9l.-2
CSM nrc 92,40 92,20
CSMnrcdiv.9l/92 86,00 f
DAFeert. 18,60 18,60
Delft Instrum. 26,60 26,80
Desseaux 41,20 41,50
Dorp-Groep 42,00 42,00
Draka Holding 22,60 22,70
Econosto 30,40 30,20
EMBA 214,00
Eriks Holding 83,40 83,20
Flexovitlnt. 59,00 60,00
Frans Maas eert 81,80 81,80
Gamma Holding 103,00 103,00
Gammapref. 5,65 5,65
Getronics 33,50 33,50
Geveke 41,50 41,50
Gevekediv'92 38,70 38,70
Giessen-deN. 98,00 98,00
Goudsmit 37,00 37,00
Grolsch 185,50 186,00
GTI-Holding 219,00 220,50
Hagemeyer 141,00 144,80
idemdiv'9l 138,00 138,00
HALTrust B 14,70 14,80
HALTrust Unit 14,80 14,80
HBG 207,50 208,00
HCS Technology 1,05 1,00
Heineken Hold. 156,00 154,90
Hoek'sMach. 253,50 255,00
Holl.SeaS. 0,44 0,44
Holl. Kloos 463,00 463,00
HoopEff.bank 7,70 8,10
Hunter D.pref. 2,80
IHCCaland 60,00 60,20
Kas-Associatie 37,00' 37,10
Kempen & Co 9,40 9,60
Kiene's Suikerw 960,00 1000,00
KondorWessels 31,00 31,90
KBB 75,00 74,60
KNP div. - 41,50
Kon. Sphinx 53,10 53,20
Koppelpoort 390,00 390,00
Krasnapolsky " 196,00 196,00
Landré&Gl. 52,00 52,00
Macintosh 42,80 42,90
MaxwellPetr. 115,50 116,50
Moeara Enim 1180,00 1190.00
M.EnimOß-.ert. 15650,00 15550,00
Moolen Holding 36,50 36,50
Mulder Boskoop 55,00 a
Multihouse 5,20 5,10

Ned.Part.Mij 56,00 56,30
Ned.Springst 7000,00
Norit 23,90 23,00
NutriciaGB 154,50 155,00
NutriciaVB 161,50 161,50
Nutricia VB div92
Nüv.-TenCate 101,80 100,80
O.évdGr.div.2 67,20 68,30
Omnium Europe 8,50a 8,50a
OrcoBank eert. 69,90 69,60
OTRA 333,00 333,00
Palthe 66,00 65,00a
Philips div.'92 32,80 33,00
PirelliTyre 20,30 20,10
Polynorm 138,00 138,50
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 45,50 45,50
Ravast 26,50 26,80
Reesink 77,10 76,50
Samas Groep 40,50 40,50
Sarakreek 14,50 13,80
Schuitema 1600,00 1605,00
Schuttersveld 50,50 50,30
Smit Intern. 45,40 48,00
Stßankiersc. 15,80 15,60
StadRotterdam c 45,70 46,00
TelegraafDe 90,00 89,50
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 23,80 23,90
TVKabel Holding 120,00 120,00
Übbink 74,00 74,50
Union 69,00 69,00
Un.Dutch Group 2,95 2,90
Vereenigde Glas 525,00 526,00
Vertocert. 31,00 32,00
VolkerStevin 59,50 58,50
Vredestein 14,80 14,90
VRG-Groep 43,40 43,50
Wegener 62,50 62,70
WestlnvestF. 18,50 18,00
Westlnv.F.wb 116,00 116,00b
WoltersKluwer , 263,00 264,00
Wyers 32,80 32,80

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 80,50 79,50
ABN AmroAmer.F. 70,70 70,00
ABN Amro Eur. F. 73,50 72,40
ABN Amro Far EF. 54,10 53,70
ABNAmro Liq.Gf. 161,80 161,80
ABNAmro Neth.F. 84,30 84,20
ABNAmro Obl.Gf. 175,70 175,70
Aegon Aandelenf. 34,50 34,30
Aegon Spaarplus 5,40 5,40
ABNBeleg.fonds 61,60 62,10
ALBEFO 51,70 51,70
AldoUarßFJ 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 235,00 235,00
AllianceFund 10,50 10,60
Amba 11,40 11,40
AmroNorthAm.F. 67,70 68,00
Amvabel 84,10 84,30
AsianTigersF. 63,00 63,30
Asian Select.F. 57,00 57,80
Austro Hung. F. 5,20 5,60
BemcoßentSel. 56,00 56,00
BeverBelegg. 3,20 3,20
CLN Obl.Div. F. 109,80 109,80

CLNObl.Waardef. 113,50 113,50
Delta Uoyd Inv. 29,20 29,20
DP America Gr.F. 37,60 37,90
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 133,00 133,00
EMFRentefonds 67,70 67,80
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
En.ir.Growth F. 52,50 52,80
Esmeralda part. 35,60 35,60
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 104,40 104,50
EMS IncomeFund 105,90 106,00
EMS Offsh. Fund 103,60 103,60
EOE Dutch SUF 314,00 314,00
Eur.GrowthFund 49,70 49,90
Euro Spain Fund 7,60
Far East Sel.F. 56,20 56,30
GimGlobal 52,80 53,20
Groeigarant 1,56 1,55
Holland Fund 71,90 71,90
Holl.Eur. Fund 47,50 47,30
Holl.Obl.Fonds 124,70 124,40
Holl.Pac. Fund 100,00 100,00
Holl.Sel.Fonds 83,00 83,00
Innovest 78,00 78,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,10 31,00
Intereffektwt 103,00 99,30
Investapart. 71,90 70,80
ISH___al.Funds 8,10
JadeFonds 155,40 155,40
JapanFund 19,90 19,90
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sectßat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
M_.CapitalF.s 7,30 7,00
MeesObl.Div.F. 116,90 117,30
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50 a 9,50 a
Mondibel 76,30 76,30
Nat.Res.Fund 1180,00 1175,00
NedufoA 118,00 118,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 44,80 44,70
NMB Geldmarkt F. 54,22 54,23
NMB GlobalFund 45,50 45,40
NMBOblig.Fonds 36,10 36,10
NMB Spaard.F. 101,78 101,80
NMB Rentegr. F. 117,40 117,40
NMB Vast GoedF. 37,20 37,30
New AsiaFund 6,00
NomuraWarr.F. 0,93 0,85
Obam, Belegg. 251,10 252,00
OAMFRentefonds 11,20 11,20
OrangeFund 21,20 21,20
Pac.Dimensions 90,50 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 32,00 32,00
Pierson Rente 113,00 113,10
Postb.Belegg.f. 57,00 57,10
Postb.Verm.gr.f. 53,80 53,80
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 150,30 150,30
RentotaalNV 35,50 35,50
RG AmericaF. 106,50 106,70
RGDivirentF. 49,00 49,00
RG EuropeF. 97,80 97,70
RGFlorente 113,50 113,50
RG Pacific F. 96,60 96,10

RG SP Groen 54,40 54,40
RG SP Blauw 51,40 51,50
RG SP Geel 48,50 48,50
Rodin Prop.s 90,00 91,00
Rolinco cum.p 77,50 77,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,10 29,10
Sc_Techs 14,50 14,50
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPacHold. 210,00 206,00
Trans Eur.Fund 79,90 79,80
TranspacF.Yen 305,00 305,00
Uni-Invest 15,00 15,00
UnicoInv.Fund 77,30 77,10
UnifondsDM 31,50 31,00
Vaste Waard.Ned 65,50 65,50
VastNed 113,00 113,00
VIB NV 56,90 57,10
VSB MixFund 52,80 52,90
VSBRente Fonds 109,20 109,20
WBO Intern. 68,50 68,50
Wereldhave NV 120,50 120,00
Yen ValueFund 82,10 82,50
ZOM Florida F.s 45,30 45,30a
Parallelmarkt
Alanheri 29,30 ■ 29,50
ABF 111,10 111,10
Berghuizer Papier 44,60 45,00
Besouw Van eert. 48,50 48,60
Biogrond Belegg. 10,70 10,60
Comm.Obl.F.l 97,90
Comm.Obl.F.2 98,10
Comm.Obl.F.3 98,10
De DrieElectr. 13,80 13,40
Delta U.Dollarf. 63,10 64,00
Delta UoydECU 63,10 63,20
Delta Lloyd Mix 60,60 60.70
Delta UoydRent 58,70 58,80
Delta UoydVast 55,30 56,10
Dico Intern. 89,60 89,50
DOCdata 4,70 5,50
Dutch TakeOv.T. 45,80 45,70
Ehco-KLMKleding 39,50 39,20
E&LBelegg.l 68,20 68,50
E&LBelegg.2 73,90 74,10
E&LBelegg.3 105,90 106,00
E&LBelegg.4 77,20 77,40
E&LKap.RenteF. 105,10 105,10
FreeRecord Shop 31,50 31,50
GaiaHedgel 105,50 105.50

"Geld.Papier c. 71,20 70.90
German CityEst 41,70 41,70
Gouda Vuurvast 76,50 76,50
Groenendijk 46,80 46,80
Grontmij 56,60 56,20
HCA Holding 48,50 47,60
Heivoet Holding 38,50 38,50
Hes Beheer 41,20 40,50
Homburg eert. 0,95 1,05-
Inter/ViewEur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 45,50 45,10
LClComputGr. 5,80 i 5,70
Melle, van nrc 39,00 38,70
Nedcon Groep 45,20 46,50
Nedschroef 84,00 84,40
NewaysElec. 7,20 7,10
NewEur.HtlsDM 19,70 19,70
NewtronHold. 1,80 1,80

Pan Pac. Winkel 11,10 11,10
Pie Medical 4,90 4,90e
Simac Techniek 13,30 13,30
SligroBeheer 56,30 56,30
SuezGr.Fund 53,20 53,30
VHS Onr. Goed 1,50 1,50
Vilenzolnt. 40,60 40,60
Welna 248,50 247,50
Wereldhave 4,30
Weweler 35,00 35,50

Wall Street
alliedsignal 50% 507/s
amer.brands 45'_ 45%
amer.tel.tel 38 38'A
amoco corp 475/b 47%
asarcoinc. 23% 23Vs
bethl. steel 14 14V_
boeing co 24% 46Va
can.pacific 17%
chevron 63% 63%
chiquita 37% 37%
chrysler 15% 16%
citicorp 15% 16
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 61% 59%
dupont nemours 47'_ 47%
eastmankodak 47% 46%
exxon corp 58% 58V_
ford motor 35' A 37 %
gen.electric 77% 77 Vb
gen. motors 36% 38
goodyear 62% 62%
hewlett-pack. 64% 63%
int. bus.mach. 90% 89%
int.tel.tel. 60% 60
kim airlines 21V_ 21%
mcdonnell 66% 65%
merckco. 151 148%
mobiloil 63% 63%
penn central 26% 26%
phüips 18% 18%
primerica 40% 39%
royal dutch 80 79%
searsroebuck 44% 44
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 61 60%
united techn. 51% 51 Vs
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 15%
woolworth 29% 30

Advieskoersen
amerik.dollar 1,755 1,875
austr.dollar 1,31 1,43
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,470 1,590
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaLlire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 138,00 144,00
joeg.din.tAn 100 - -

Noorsekroon (100) 27,20 29,70
oostschill.(lOO) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turksepond (100) 0,0265 0,0425
zweedse kr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr.(100) 122,75 127,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,82465-1,82715
antill.gulden 1,0050-1,0350
austr.dollar 1,3721-1,3821
belg.frankUOO) 5,4630-5,4680
canad.dollar 1,53725-1,53975
deensekroon (100) 29,015-29,065
duitsemark(100) 112,4750-112,5250
engelse pond 3,2320-3,2370
franse frank (100) 33,030-33,080
grieksedr.(lOO) 0,9230-1,0230
hongk.dollar(100) 23.2750-23,5250
ierse pond 2,9970-3,0070
itaüire(10.000) 14,955-15,005
jap.yen(10.000) 142,935-143,035
nwzeel.doüar(lOO) 0,9828-0,9928
noorsekroon (100) 28,680-28,730
oostenr.sch.(loo) 15,9820-15,9920
port. escudos(100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7865-1,7965
surin.gulden 1,0025-1,0425
zweedsekr. (100) 30,970-31,020
zwits.frank(loo) 125,165-125,215
e.e.u. 2.2975-2..W-5

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 202,90 202,20
id excl.kon.olie 197,80 197,50
internationals 205,40 204,50
lokale ondernem. 202,00 201,50
idfinancieel 146,00 145,30
id niet-financ. 256,40 256,00

CBS-herbeleggingsindex (1983=100 'algemeen 288,90 288,00
idexcl.kon.ohe . 266,00 265,60
internationals 304,80 303,50
lokaleondernem. 271,10 270,50
idfinancieel 215,10 214,20
id niet-financ. 325,50 325,00

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 122,10 121,80
internation 135,40 135,20
lokaal 119,70 119,30
fin.instell 127,40 126,80
niet-financ 118,20 117,90
industrie 125,40 125,30
transp/opsl 136,60 135,20

Goud en zilver
GOUD: onbewerkt 20,570-21,170,
vorige 20,370-20,970, bewerkt
22,770 laten, vorige 22,570 laten.
ZILVER: onbewerkt 210-280, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten,

I vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3245,97

-0,68

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamroc apr 42,50 184 4,60 4,00
abnamroc jan 37,50 436 9,50 9,00
abnamrocj9s 45,00 261 5,80 5,60
ah c apr 85,00 558 2,40 2,00a
ah cokt 90,00 560 2,10 2,10
akzo c apr 130,00 218 12,50 12,50
akzo capr 140,00 177 5,00 5,00
akzo c 094 135,00 203 18,70 b 19,50
akzo pfeb 140,00 130 1,20 1,00
d/fl c feb 180,00 145 2,70 3,70
d/fl c feb 185,00 188 0,60 0,80
d/fl c mrt 190,00 209 1,00 1,20
d/fl cjun 180,00 238 8,40 9,00
d/fl pfeb 180,00 131 0,90 0,60
dsm c apr 100,00 128 5,90 5,40b
dsm papr 100,00 240 2,60 2,80a
coc c feb 285,00 613 12,50 10,60
coc c feb 290,00 195 7.50 6,20b
coc c feb 295,00 1170 3,50 2,50
coc c feb 300,00 583 1,20a 0,70
coc c feb 305,00 203 0,50 0,30
coc c mrt 290,00 715 10,50 9,50
coc c mrt 295,00 170 7,80 a 6,20
coc c mrt 300,00 394 4,40 3,70
coc capr 290,00 158 13,50 11,80
coc pfeb 290,00 364 0,50 0,50
coc pfeb 295,00 523 1,30 1,60
coc pfeb 300,00 284 4,20 5,10
coc pmrt 295,00 149 3,10 b 3,40
coc pn94 290,00 129 13,60 14,60
fokker c apr 30,00 153 1,50 a 1,50
hein c apr 170,00 251 6,40 a 5,00
hein papr 170,00 256 4,00 a 3,70
hoog papr 47,50 137 I,ooa 1,00
ing capr 50,00 229 1,90 1,70
ing c okt 55,00 256 1,20 1,00
ing cj94 .47,80 170 6,80 6,60
nedl papr 65,00 200 7,00 a 7,20
phü c feb 32,50 676 1,20 1,00
phil c apr 32,50 262 230 2,10
phil c apr 35,00 874 1,00 0,90
phil cjul 35.00 230 1,90 1,80
phü cokt 37,50 145 1,60 1,60
phil c 093 30,00 708 7.50 a 7,50
phü c 095 20,00 321 15,70 15,50
phü papr 30,00 143 0,40 0,50
ohe c apr 145.00 182 5,50 a 4,70
oüe c apr 150,00 364 2,70 2,30
ohe papr 145,00 539 2,40 2,80
topó c feb 560,00 133 11,50 10,00

a-laten g= bieden + ex-div.
b=bieden h=laten-.ex-div.
c ei-claim k-gedaan + h
d ei-dividend l-gedaan+g
e- gedaan+bieden vk slotkoers vorige dag

I gedaan i laten sk- slotkoers gisteren

Recordverkoop Volkswagen
WOLFSBURG - Het Duitse
automobielconcern Volkswa-
gen heeft de verkoop van zijn
VW-, Audi- en Seat-modellen
vorig jaar met 2,5 procent we-
ten te vergroten van 3,05 tot
3,13 miljoen stuks. Met inbe-
grip van het eind 1990 overge-
nomen Tsjechische merk
Skoda kwam de verkoop uit
op een recordtotaal van onge-
veer 3,3 miljoen auto's. De
omzet groeide met dertien
procent van 68,1 miljard mark
tot 77 miljard mark.
Voor VW was 1991 „het jaar van de
Duitse markt". Door de enorme
vraag vanuit de voormalige DDR
groeide de verkoop in eigen land
met 27,5 procent tot bijna 1,2 mil-
joen wagens. Vooral Seat deed het
goed. De Spaanse dochteronderne-

ming wist de afzet in Duitsland met
maar liefst 83 procent te vergroten.

De verkoop van Audi groeide met
26 procent en die van VW-modellen
met 23,3 procent. Er werden 24.000
Skoda's verkocht.

Het marktaandeel in West-Duits-
land steeg tot 27,6 procent en inclu-
sief Skoda tot 27,7 procent. Voor
het oostelijke deel van het land zijn
alleen cijfers over de eerste elf
maanden van 1991 beschikbaar. In
die periode bedroeg het marktaan-
deel 21,8 procent. Inclusief Skoda
komt dat op 24,7 procent.

economie

Doorbraak op commerciële markt in Verre Oosten

China Eastern bestelt
zeven Fokker-100's

- Fokker heeft gisterochtend met China Eas-efn een contract gesloten voor de levering van zeven Fok-
J r̂-100's. Dit contract betekent voor Fokker een doorbraak in
v?.n gebied waar de Nederlandse vliegtuigbouwer nog nooit
üegtuigen heeft verkocht. De order vertegenwoordigt een
aarde van ruwweg f 300 miljoen. De markt in de Volksrepu-
lek China biedt thans voor Fokker grote mogelijkheden, niet

|peen voor het moderne straalvliegtuig F-100, maar ook voore turboprop F-50. De Chinese overheid moet overigens het
nog goedkeuren.

6"
Wr k totstandkomen van deze or-
v- eft de Nederlandse ministerEconomische Zaken, dr. J.E.Iriessen, de afgelopen dagen een

-angrijke rol gespeeld.

fenri ambassadeur in Neder-
*an eeft gisteren het ministerie
(■^.Economische Zaken meege-
het p at net principebesluit vanChinese luchtvaartbureau omen vliegtuigen van het type Fok-

ker 100 te kopen, door de regering;
zal worden overgenomen.

Horecagroothandels gaan samenwerken
HEERLEN - De horecagroothandels Kepu in
Heerlen en Van Gruisen Horesca by en Caraco
Limburg bv in Beek gaan nauw samenwerken. De
nieuwe combinatie wordt de grootste leverancier
aan de kleine en middelgrote horeca in Zuid-
Nederland.
Het aantal van 58 personeelsleden wordt naar ver-

wachting uitgebreid.Kepu levert vooral aan cafeta-
ria's, instellingen en bedrijven, terwijl Van Gruisen
mikt oprestaurants en instellingskantines. De sa-
menwerking is bedoeld om een steviger greep te
krijgen op de horecamarkt in de Euregio. Op den
duur zal Kepu Van Gruisen bv en Caraco Limburg
bv overnemen.

# Kepu en Van Gruisen willen door schaalvergroting het aantal klanten vergroten.

Savin in gesprek
met mogelijke koper

STANFORD - De
Amerikaanse produ-
cent van kopieerappa-
ratuur Savin, voor de
helft eigendom van het
in ongerede geraakte
computerbedrijf HCS
Technology, is in ge-
sprek met ëen mogelij-
ke koper. Dat heeft
Savin gisteren bekend-
gemaakt. Namen wor-
den niet genoemd. HCS
heeft medio januari al
bekendgemaakt het be-
lang in Savin te willen
verkopen.

De belangstellende par-

tij kijkt momenteel in
de boeken bij Savin. De
HCS-dochteronderne-
ming haast zich te zeg-
gen dat het nog niet
zeker is of er een bod
volgt of dat Savin het
bod zal accepteren. Sa-
vin en de onbekende
partij zijn in gesprek
geraakt naar aanleiding

van sterke beweging in
de koers van het aan de
Newyorkse effecten-
beurs genoteerde aan-
deel. In New Vork steeg
het aandeel Savin don-
derdag één dollar ofwel
dertien procent in koers
tot 8,375 dollar.
Savin heeft tot nu toe
HCS als een molen-

steen om de nek gehan-
gen. Sinds de aankoop
in 1989 heeft de compu-
teronderneming al
meer dan f 200 miljoen
in het Amerikaanse be-
drijf gestoken. HCS zal
de mogelijke koper met
alle egards binnenha-
len. Het alternatief is
dat het noodlijdende
Savin failliet gaat. HCS
maakte in januari be-
kend dat Savin HCS in
dat geval f 150 miljoen
zal kosten, waardoor
HCS met een negatief
eigen vermogen f 115
miljoen komt te zitten.

Aalberts optimistisch
het nieuwe jaar in

VENLO - Aalberts Industries
Groep (metaal- en kunststofverwer-
king) is na het goede jaar 1991 het
nieuwe jaar weer vol goede moed
ingegaan. De verbetering in de
markten, die na een zekere terug-
houdendheid optrad in het tweede
halfjaar, heeft zich in de eerste we-
ken van dit jaar voortgezet. Dat
heeft zich geuit in toenemende or-
derontvangsten en nieuwe klanten,
zo zei president-directeur (en met 39
procent van het kapitaal) grootaan-
deelhouder J. Aalberts bij de pre-
sentatie van de jaarcijfers.

Aalberts zag vorig jaar de omzet
toenemen met 95 procent van
f 100,4 miljoen tot f 195,6 miljoen
en de nettowinst met 38 procent
van f 8,3 miljoen naar f 11,5 mil-
joen. De omzetgroei was voorname-
lijk het gevolg van overnemingen
die in de loop van het jaar plaats-
vonden, Kluin Wijhe, BGT in Eind-
hoven (galvanisch bedrijf) en VSH
in Hilversum (vooral bierappenda-
ges).

Door de aankopen zijn de rentelas-
ten flink gestegen. Dat de groei van
de winst minder is geweest dan die
van de omzet betekent, dat de ver-
worven bedrijven een lager rende-
ment hebben dan de bestaande.
„Als zij een even hoog rendement
hadden gehad, waren zij onbetaal-
baar geweest", zei Aalberts. Naast
de eis dat nieuwe bedrijven de be-
staande moeten kunnen versterken,
is een maatstaf tot aankoop dat er

een potentie is tot rendementsver-
betering.
Aalberts is van plan verder te
groeien. Geografisch is de aandacht
sterk gericht op Duitsland, Frank-
rijk en België. In deze landen zijn al
veel besprekingen gevoerd, maar
Aalberts is zeer selectief. Wat de
produktenkant betreft, moeten
nieuwe aanwinsten iets toevoegen
aan de bestaande activiteiten of die
aanvullen. Daarbij gaat de groep
ook steeds meer in de richting van
de levering van eindprodukten in
plaats van halffabrikaten. In 1985
was Aalberts nog voor honderd pro-
cent toeleverancier. Nu heeft onder
meer door VSH 40 procent van de
omzet betrekking op eindproduk-
ten.

Campina Melkunie
praat met Duitse
zuivelcoöperatie

DEN BOSCH - De zuivelcoöpera-
tie Campina Melkunie onderhan-
delt met de Duitse zuivelcoöperatie
Molkerei Zentrale Oldenburg Osna-
brück Ost Friesland in de deelstaat
Nedersaksen over mogelijke sa-
menwerking bij de kaasproduktie.
Dat heeft een woordvoerder van
Campina Melkunie in Den Bosch
gisteren bevestigd.
De Duitse coöperatie wil in devoor-
malige DDR een aantal kaasfabrie-
ken gaan bouwen. De wei die ont-
staat bij de kaasproduktie zou door
DMV van Campina Melkunie in
Veghel moeten worden verwerkt
tot hoogwaardige grondstoffen voor
onder meer de voedingsmiddelen-
industrie.

Halfjaarwinst
Toyota lager

TOKIO - Het Japanse autoconcern
Toyota heeft in de eerste helft van
het boekjaar 1991/92 (juli tot en met
juni) een nettowinst behaald van
104 miljard yen (f 1,46 miljard), 33,7
procent minder dan in de eerste
helft van het voorgande boekjaar.
De omzet nam toe met 1,6 procent
tot 4435 miljard yen (f 62,1 miljard).
De toeneming van de export ving
de vermindering van de verkoop in
eigen land op. Toyota verkocht in
het buitenland 857.538 motorvoer-
tuigen, 3,9 procent meer. De export
van personenwagens nam toe met
3,4 procent tot 615.333 stuks. De to-
tale afzet van motorvoertuigen ver-
minderde met 1,2 procent tot 2,06
miljoen stuks. De verkoop van per-
sonenwagens ging met 2,6 procent
achteruit tot 1,62 miljoen.
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Voorbeelden:
Kortlopende deposito's vanaf DM 10.000of zonder
koersrisico in Hfl. tegen maximale rente.
Alle geldbeleggingenworden zeer discreet behandeld.
Onze wisselkoers op 14-2-1992: ’ 112,70 = DM 100,-

VOLKSBANK HERZOGENRATH EG
-De solide basis voor alle geldzaken -
Vestigingen te:
Herzogenrath, Bicherouxstr. 12-16, tel. 09-49-2406/801220
Merkstein, Asternstr. la, tel. 09-49-2406/61342 + 65696
Übach, Maastrichter Str. 3, tel. 09-49-2451/41313 + 41056
Marienberg, Marienstr. 18, tel. 09-49-2451/43463

Zaterdag 15 februari 1992 "7____^___^____.



Peugeot
PEUGEOT 405 GL, antra-
ciet, nieuwstaat. 1989,

’ 15.500,-. Tel. 040-515556
Te k. PEUGEOT 505 Select,
i.z.g.st. bwj. 6-'B3. Tel. 045-
-315566.
Peugeot 305 DIESEL, '84,
5-versn., APK gek., vr.pr.
’5.000,-. Tel. 04455-1626.
Tek. PEUGEOT 205 GR 1.4
bwj. '84, bruinmetal.,

’ 6.250,-. Tel. 045-244862.
Te k. PEUGEOT 405 Break
GR 1.9, 1e eig., bwj. '89,
veel extra's. 045-270999.

PEUGEOT 305 SR, bwj. '81,
kl. wit, radio, electrisch
schuifdak, pr. ’1.450,-,
APK. Tel. 045-427813.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, vr.pr.

’ 10.000,-. 045-422870.
Peugeot 405 SR grijsmet.
get. glas, schuifd. enz. 1e
eig. nw.st. bwj. '88,
’19.500,-. Auto LIMBURG
Stem, tel. 046-338474.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Renault

RENAULT 21 GT diesel Ne-
vada station, 12-'BB, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TS, 10-'B5,
antraciet, LPG, 118.000 km.

’ 7.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 5 TL type '80,
APK, 5-drs., radio/cass.,
zeer zuinig, vr.pr. ’1.050,-
Haesenstr. 44, Schaesberg.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'83, auto als nw. APK 10-6-
-92. Pr. ’2.850,-. Tel. 045-
-426416.
Te k. Renault ALPINA turbo,
bwj. '83, kl. blauwmet., in
nw.st. met taxatierapport, vr.
pr. ’9.250,-. Kasteelstr. 44
Brunssum, tel. 045-253155.
Te k. RENAULT 5 aut. 1982,
64.000 km. APK 3-93,

’ 2.750,-. 045-255784.
RENAULT 5 TL, bwj. 83,
APK 2-93, ’3.250,-. Tel.
045-255784.
RENAULT 19 GTS, 5-drs.,
wit, 1990, ’16.000,-. Tel.
040-515556.
Van maandag t/m vrijdag,van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Renault 25 GTX met airco,
antracietrnet. get. glas,
sportvlgn. sprekende boord-
comp. enz. 1e eig. bwj. '89

’ 26.500,- Auto LIMBURG
Stem 046-338474

Rover
Te k. ROVER 820i16V, bwj.
'87, alles electr., centr. deur-
vergr., stuurbekr., in perf. st.

’ 13.900,-. Tel. 045-728783

Saab
SAAB 900 GL, 3-drs., m.
lichte schade aan bumper,
bwj.'B2, APK 6-92, vr.pr.
’4.750,-. Tel. 045-719755
Te k. SAAB 9000i, bwj. '90,
directie auto, 78.000 km, VV
airco, blauw, pr.n.o.t.k. Tel.
043-633100 ma t/m vrijd.
08.30-17.00 uur.
Te k. SAAB 99 GLS combi
coupé, bwj. '77, APK 1-93.
Tel. 045-241923.

Seat
Te koop Seat RONDA 1600
GLX, bwj. '84, met schade,
vr.pr. ’1.250,-. 046-527521

Subaru

@SUBARU
EEN RELATIE DIE NIET STUK KAN.

Subaru KT Turbo 4-wd. '86; Subaru RX Turbo 4-wd. '85;
Subaru Justy 1.0 S '86, '87, '89; Subaru Mini Jumbo SDX

4-cyl. '89; Subaru E 10 bus, grijs kent. '88; Suzuki Swift 1 3GS '89; Suzuki Alto 3-drs. GL '87; Opel Rekord 2.0 S 85Mazda 323 1.7 D '87; Nissan Micra 1.2 L '89; Toyota Corol-
la 1.6 XLi '90; Ford Escort 1.6iRS-uitv. '91; Toyota Starlett
1.0 DX '86; Automaten: Subaru Legacy Combi 4-wd. '89;

Subaru Justy 1.0 S 5-drs. '89; Suzuki Alto GL '88, '91; Peu-
geot 505 GTD '86; Volvo 340 '82 Toyota Starlett 1.3 DX '86

Garage Coenen & Zn.
Prinsenbaan 65, Koningsbosch. Tel. 04743-1574.

Te k. Subaru JUSTY S, nov.
'87, antr., 15.000km. i.nw.st.
Auto Engelbert 04458-2918.

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

Suzuki
Te koop SUZUKI SJ 410
cabrio, geel kent, bwj. '84,
veel extra's, 4 nwe. banden.
Tel. 045-440977.
Te koop gevraagd Suzuki
ALTO, bwj '82 tot 88. Tel.
04765-2607/3676.

Suzuki ALTO GL S6, 4-drs.,
bwj. 1988, vr.pr. ’9.000,-.
Tel. 045-455943.
Te koop Suzuki ALTO, bwj.
'85, km.st. 65.000, APK gek.
7-92, kl. rood, in perf. st.,

’ 4.950,-. Tel. 04499-1416.

Toyota
GEVRAAGD: Toyota Carina
en Corolla 4-drs. Tel. 06.52.
964552.
Te koop Toyota COROLLA,
APK, goede auto, ’950,-.
Tel. 045-719962.
Toyota CELICA Liftback '81, "i.g.st., ’2.250,-. Tel. 046-
-743480, na 18.00 uur.
Te koop Toyota STARLET,
bwj. '79, APK november '92,
vr.pr. ’ 1.500,-. Tel. 09-49.
241.871492.
Te k. Toyota CELICA, bwj. .'85, zeer mooi. Voltalaan 58, i
Hoensbroek.

Te koop Toyota COROLLA
Coupé GTi, 16 Valve uitgeb.
en verlaagd, bwj. '85, kl. wit,
vr.pr. ’ 13.500,-. Tel. 045-
-243314 van 17.00-18.00 uur
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop zeer mooie Toyota
BUS D Hi-Ace Com-long,
bwj. '84, APK '93, 5-bakenz., vr.pr. ’6.900,-. Beuk-
str. 15, Passart-Heerlen.
Toyota Carina 2.0 diesel XL,
stuurbekr., antracietrnet.
get.glas, 1e eig. '88. Auto
LIMBURG Stem, tel. 046-
-338474.

Volkswagen
Te k. GOLF GTI, bwj. '78,
spoilers en l.met.velg., i.z.g.
st., ’ 2.750,-. 046-755248.
GOLF 1600, okt. '89, gr.met.
60.000km, LPG, in perf.st..
Auto Engelbert 04458-2918. .
VW Golf aut., '83, blauw,
origin. schuifd., i.z.g.st., zw.
leren bekl., mr. aut. 4-drs.
mog., APK 10-92, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-420274.
Te k. VW GOLF D, bwj. '88,
vraagprijs ’ 13.500,-. Tel.
045-222198 b.g.g. 231738.
PASSAT combi diesel, kl.
wit, m. '86, met sportvelgen,
i.z.g.st. 045-216228.
VW JETTA L.S. 2-deurs, als
nieuw, APK, bwj. 1982,

’ 3.500,-. Tel. 045-727169
VW GOLF diesel, i.z.g. st. s-
drs. 5-versn. bwj. '85, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 04498-55449
Te koop GOLF '85, veel ex-
tra's, Memphis uitv., i.z.g.st.,

’ 9.250,-. Tel. 046-333000
Exclusieve GOLF GTi, bwj.
'84, zeer snel, zeer mooi, al-
le extra's, vr.pr. ’ 14.000,-.
Tel. 046-525331.
Te koop VW POLO 13, 3-
drs., kl. rood, m. '88, 1e eig.
in stv.nw., pas gekeurd,
zeer mooi, ’8.250,-. Inl.
043-254462.
Te koop Volkswagen GOLF.
bwj. '84, ’ 8.000,-. Tel. 045-
-454393.
GOLF GTI, bwj. '78, int. '83,
spoilers, 15" vlgn. vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-424683.

VW PASSAT station variant
CL 66 KW, 3-'B9, wit, LPG,

’ 26.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF CL diesel, groen-
met., 1990, ’17.750,-. Tel.
040-515556.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF C, bwj.'7B, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-275205
Te k. VW GOLF C 1300 bwj.
6-'B6, km.st. plm. 70.000,
veel extra's, vr.pr ’ 13.000,-
Tel. 04493-5327 na 17.30u.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'81, zeldzaam mooi, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04743-1622. ,
VW KEVER 1300 bwj. '71 i
met APK, spuitwerk, niet rot, 'pr. ’3.500,-. Kiebeukel 12, 'Gulpen. 'VW GOLF 1.3 C, bwj. mei ''83, APK '93, bijz. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF GTi, wit, uit-
gebouwd, ATS vlgn., bwj.
'78, APK 20-11-92, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-325872.
GOLF diesel, bwj.'B3, Im-
velg., zonnedak, APK gek.,
i.z.g.st, 184.000 km., vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 04405-2708
VW GOLF diesel, 120.000
km, 1987. Volvo A. Klijn, De
Koumen 5, Hoensbroek-
Heerlen, 045-220055.
Te k. VW POLO, bwj. '82,
APK 2-93, i.z.g.st, met
zonnedak, pr.n.o.t.k. Tel.
04454-2702.

" Te k. VW Passat L DIESEL,
_

bwj. '81, APK 11-92, kleur
blauw-grijs, nwe banden,

' trekh., sunroof, t.e.a.b. Tel.
1046-337810.

Te koop VW GOLF Diesel; CL, 5-drs., 5-bak, bwj. 9-'B7
128.000 km, schuifdak, trek-
haak en extra's, gerevis.
motor. Tel. 043-625365.
VW GOLF 1100, bwj. '81,
kleur wit, APK okt. '92, nwe.
banden, radio-cass., i.z.g.st.
pr. ’ 2.450,-. 046-740382.
VW GOLF CL D, '84, 5-drs.,
i.z.g.st., 120.000 km., vr.pr.

’ 7.700,-. Tel. 045-462661.. Te k. Volkswagen JETTA D,
bwj. '84, kl. rood, APK jan
'93, nw. motor, techn. i.z.g.st

" vr.pr. ’ 5.250,-, 04405-3828
VW JETTA bwj. '82, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 3.750,-, Voorterhof
5, Landgraaf, 045-321303.
VW GOLF Cabriolet, bwj.
'80, kl. Indischrood, vele
ace, sp. velgen, in nw.st..
zwart int. Tel. 045-427813.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. mooie VW GOLF GTi,
bwj. '83, veel access. 1800
CC, plus 5-bak, 15" vlgn. 7
J, verl., zender uilgeb., APK
gek., vr.pr. ’6.950,-. Eren-
steinerstr. 5, Kerkrade.
VW GOLF D, '85, z.g.a.nw.
diamantzwart, Im-velgen,
schuif-k.dak, ’10.500,-.
Tel. 045-316247.
GOLF Manhattan bwj. '90,
weg. omst., een koopje,

’ 16.900,-. Tel. 046-524256
VW GOLF diesel zwart i.z.g.
st., bwj. '79. Tel. 045-
-245099.
Te k. VW GOLF GTI '84, nw.
model, alle extra's. Tel. 045-
-422905 na 16.00 uur.
JETTA diesel bwj. '83, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 04750-20049
GOLF diesel, ’1.850,-. Tel.
04750-20049.
VW GOLF bwj. '78. APK
12-92. Tel. 045-321553.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'78, autom., APK 2-93,

’ 1.550,-. Tel. 045-726112.
VW GOLF 1800 inj. advance
8-'BB, groenmet., 60.000 km
f 17.950.-. Tel. 04906-1387

Volvo

VOLVO
A. KLIJN

Occasions
Volvo 760 GLE 1988

i Volvo 740 GL stationcar 1989
Volvo 740 GL 1989
Volvo 740 GL 1985
Volvo 480 turbo 1988
Volvo 440 GL 3 maal 1989
Volvo 340 DL automaat 3-drs 1989
Volvo 340 GL 1.74-drs 1988
Volvo 460 2.0 injectie 3-drs. 1988
Volvo 340 DL 3-drs 1989
Volvo 340 DL 5-drs. 2 maal 1988
Volvo 340 L 3-drs 1987
Volvo 340 automaat 3-drs 1986
Volvo 340 DL 1.74-drs 1986
Volvo 240 L stationcar 1978
Opel Kadett 13 S 3-drs. stationcar 1985
OpelKadett 1.3 3-deurs 1989
Opel Kadett 1.853-deurs 1987
VWPassat 1.6 Avance 1987
VWGolf Diesel 1987
Renault 11 TL 1984
Renault 5 SL 1989

De Koumen 5, Hoensbroek-Heerlen. Tel. 045-220055.
Te k. DAF Marathon 1300
aut. APK, Lz.g.st. ’1.850,-. ,
Tel. 046-513395. i
VOLVO 340 GL, automaat, [
bwj. '90, in staat van nieuw.
Tel. 046-334411. ,
l.v.m. auto v.d. zaak VOLVO
245 GL 2.3 i kat. LPG, bwj. ''88, vele opties, nw.st. Tel. |
045-412643.
Volvo 240 TURBO, zilver- :
met., bwj. '81, i.g.st, t.e.a.b. !Kruisbergstr. 10, Brunssum;
Tel. 045-259474. i
Te koop VOLVO 66 auto- !
maat, bwj. '81, i.z.g.st., APK
nov. '92. Tel. ma-vr. na "18.00 uur, weekend gehele
dag 045-727089 / 729611. ■
VOLVO 480 turbo, d.grijs-
met., '88, 1e eig. Volvo A. iKlijn, De Koumen 5, Hoens-
broek-Heerlen, 045-220055
VOLVO 460 GL inj., zwart-
met., km.st. 11.000, bwj. mrt
'91, tel. 045-420055
Te k. VOLVO 244 Turbo
bwj. '83, in z.g.staat, iets
aparts. Tel. 046-750731.

VOLVO 245 L stationcar,
grijs kenteken, LPG onderb.,
bwj. '78, pr. ’2.000,-. Tel.
045-352406.
Te k. VOLVO 340 DL diesel,
sedan, bwj. 1987, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-751225.
VOLVO 240 DL 1985, met
LPG, 119.000 km, kl. wit,
’7.500,- mcl. BTW, prima
staat. Kissel 46a, Heerlen.
045-723142.
Te koop VOLVO 360 2.0 iGLT, '87, ’9.750,-. Tel.
046-527945.
Te k. VOLVO 340 GL diesel
4-drs. Sedan, wit, m. '86,
166.000km. 046-752505.
VOLVO 66 bwj. '80, compl.
nieuwe koppeling, i.g.st. Tel.
045-321553.
Te koop VOLVO 740 auto-
matic bwj. '86, pr. ’ 12.500,-
Tel. 04499-1615.
VOLVO 440 Gt zwartmet,
weinig km., 1e eig., 1989.
Volvo A. Klijn, Dé Koumen
5, Hoensbroek-Heerlen.
045-220055.

I VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2xplaatsen, l'/zx betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

\ BEL NU 045-719966 \
Diversen

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987
Opel Omega 2.0izwartmetal. div. extra's 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2 S groen 3-drs 1985

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenscfiool).
Tel. 045-416023.

STATIONCARS: Volvo 745 Citroen Hy camper bus ver-
GLe '89; Volvo 245 Van '86; len9d; Porsche 912, bwj. '69
Opel Kadett stationcar 3- >rnpon USA met Ned. kent;
drs. LPG '85; Volvo 245 L Matra Baghera '80. Autoser-
'7B. Volvo A. Klijn, De Kou- vice PIETERS, Holstr. 101,
men 5, Hoensbroek-Heer- Rothem-Meerssen. Tel.
len. Tel. 045-220055. 043-642909._ , . „_._,„_. GEVRAAGD: Peugeot 504
___,_*_- ___??_ raagd PERS°- en 505; Toyota Carina enNEN-AUTOS en alle type q^q^ 4.drs.; Toyota Hi .A.
bedrijfsauto s. Autobedrijf ce en Lite-Ace; Datsun Sun-Loek Schaepkens te Klim- ny 4.drs en Bluebird. Tel.men. Tel. 04405-2896. 06.52.964552.

Als U zonder
auto bent

V.a. ’ 39,-
-100 km. vrij mcl. BTW.

Wij sturen U graag
een prijslijst!

i Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

: Crocusvakantie
Huur niet duur

V.a. ’39,- p.d. 100 km vrij
mcl. BTW. Wij sturen u .

graag een prijslijst

Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

O.K. Cars
biedt aan

VWGolf 1.6 Sprinter'Bl
VW Golf D 1.6 nw. type

5-drs '84
Opel Corsa 12 S '86 veel

extra's sp.velgen Ricardo st.
Opel Corsa TR 1.2 S '84

Kadett 13 S HB '86
Siërra 2.0 Laser '84

met schade
Opel Kadett HB 13N '82

Opel Kadett HB 13N aut. '82
Ford Siërra 1.6 '83

Kadett Station 13 N '83
Kadett stationcar '81

Kadett 13N veel extra's
uitgeb. sportvlgn. enz. '80
Escort XR3i '85 v. extra's

Ford Escort 1.6 '85
Ford Escort 1.1 '83

Ford Capri 2.0 6-cyl. '79
zeer mooi

Fiat Panda type 34 '85
Honda Civic 1.3 3-drs. '84
Jeep Suzuki Samurai 4-wd.

'88
Jeep Suzuki SJ 413.QJX

hardtop '87
Jeep Matra Talbot Rancho

'83
Mazda 323 Sedan 1.3 '84

Volvo 343 GL automaat '81.
Inruil, financiering mogelijk.
O.K. Cars. Verl. Lindelaan
23, Oirsbeek 04492-5782.

Audi 80 I,Bi S '90 ’ 29.750,-
Chevrolet Corsica LT excl
autom. airco enz. '8_

’ 32.000,-; Ford Scorpic
2.0 i CL Sedan '9C
’31.000,-; Ford Scorpio 2.C
CL '89 ’23.000,-; Forc
Scorpio 2.0 GL autom. '8_
’17.750,-; Ford Siërra 2.0
CLX Sedan autom., '91
’31.500,-; Ford Siërra 2.0i
GL Sedan '89, ’20.500,-;
Ford Siërra 2.0 5-drs. Spe-
cial '89, ’17.900,-; Ford
Siërra 2.0 CL 3-drs. '8e
’14.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’ 23.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’19.500,-; Ford Escort
1400 i CL '91 ’23.750,-;
Ford Escort 1.4 Bravo '88
’14.900,-; Ford Fiësta 1.11
CL 3-drs. '90 ’ 16.900,-; O-
pel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0iGT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25TX '88 ’ 23.900,-
Citroën BK 1.4 RE '88
’14.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’ 11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Peugeot 205 XS div. acces.
'90 ’21.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’23.900,-; VW
Polo Pointer 2-drs. '87
’10.500,-; Lancia VlO Elite
'89 ’12.000,-. Inr., financ.
en Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. 045-311729.
Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’ 19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Polo Fox
Coupé 13i '89 ’14.900,-;
VW Golf 1300 CL '87
’13.900,-; Mazda 626 LX
5-drs. '89 ’20.900,-; Maz-
da 626 GLX 2.0, autom. '88
’18.500,-; Mazda 323 GLX
1.5 '87 ’11.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’16.500,-;
Honda Civic 1.5 GL '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs. t.
'88 ’14.900,-; Opel Kadett
1.3 GL 4-drs. '87 ’14.250,-;
Opel Corsa 12S 4-drs. '86
’8.750,-; Opel Ascona 1.6
S 4-drs. '87 ’ 12.500,-; Vol-
vo 340 '84 autom. ’ 4.750,-;
Lada 2105 1.2 '88 ’5.900,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Ford Escort
1.6 CL 5-drs. '90; Opel Ka-
dett 1.2 S 5-drs. '85; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tipo 1.4 DGT '89; Fiat
Panda 1000 CL ie '89; Fiat
Uno 45 '89; Citroen Axel '85;
Lada Samara 1.5 12-88;
Lada Samara 1.1 '89; Lada
2105 GL '86; Lada 2104 sta-
tioncar '87; Lada Samara
Special demo '91. Diverse
goedkope inruilers. Bovag-
garantie, financiering, inruil.
Sibemaweg 1, Maastricht,
043-612310.

LUCAR Kerkrade biedt seri-
euze prijzen voor Jeep,
pers.wagens, bestelauto's.
Contant geld. 045-456963.
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! Daihatsu Quadflieg
j Terreinauto
IDaihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,--_Daihatsu Rocky Wagon HR 1990 ’ 29.900,--,Suzuki Vitara Soft spec. uitvoering 1990 ’ 26,900.-
I Suzuki Samurai hardtop 31.000km 1990 ’ 17.900,--.Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988 ’ 18.900,--;Mitsubishi Galant 23 TD 1983 ’ 6.900.-
-! „ Occasions
i A.N.W.B. gekeurd;Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km 1990 ’ 23.900,--;Daih. Charade diesel TS special *. 1988 ’ 11.900,-
-|Daihatsu Charade Bianco 1988 ’ 11900--,Opel Veetra 1.6i15.000 km 1991 ’ 27.900^Ford Siërra 2.0 GL Sedan Azur-uitv 1988 ’ 17.900r1Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988 ’ 15900-
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900'-
8MW316 black line 101.000km 1987 ’ 18900--■ Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23 750--;Opel Kadett 1.3 LS 41.000 km 1989 ’ 16.750,-
VWPolo Sedan blauwmet. 11.OOOkm 1989 ’ 16.900,--.Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750.-Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988 ’ 12.900.-Nissan Sunny Twincam coupérood 1987 f 18.900.-Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km 1987 ’ 14.750.-Peugeot 205Accent 1986 ’ 9.900.-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
BMW 323i4-drs veel access 1983 ’ 10.900-
Mitsubihi Colt 15GLX sport 1986 ’ 10.900.-Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900 -Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987 ’ 13.750,-
Opel Kadett 1.3LS 5-drs 1987 ’ 13.750,-
Honda Civic 1.5 GL 3-drs 1985 ’ 8.750.-Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14 750-
Opel Kadett 1.2LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950rMitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Mini Metro 1100kl. oranje 1983 ’ 3.500-Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950rVW Golf GTS veel ace 1983 ’ 7.950-Ford Escort 1300 laserkl. blauw 1984 ’ 6.950.-Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,'-
Ford Escort 1.3L kl. blauw 1983 ’ 6.500|-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr
Skoda 120 LS Sedan 58.000 km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Mazda 626 2.0iGLX stationcar PS 1991 ’ 36 500-Mazda 323 F GLX rood PS 8 mnd 1991 ’ 29.500.-Mazda 626 coupé 2.0 GLX zwart 1990 ’ 23,900.-
Ford Siërra 2.3 CLX stationcar diesel 1989 ’ 24.500,'-
Fiat Panda 90 CLi zwart 1990 ’ 9.500|-
Ford Escort Bravo z. mooi, vele extra's 1983 ’ 7.250.-Ford Escort combi grijs kenteken 1987 ’ 8.500-Exclusief
Peugeot 205 1.9 GTi duurste uitv 1988 ’ 20.900,-
VW Golf zwart vele extra's 4 mnd 1991 ’ 23.500-Ford Siërra 2.0isport 1986 ’ 15 500--6 mnd garantie en APK, alle auto's worden ANWB gekeurd

Wordt verwacht:
Opel Kadett stationcar 1990

Ford Siërra 1984
Giell Kelleners auto's

J. Petersstr. 12, Roosteren. Tel. 04499-4520.
Opel Kadett 14i bwj. '90*
Opel Kadett GSi '88; '85;
Opel Omega 2.0 i '87; Opel
Ascona '88 autom., Opel
Corsa TR '86. Inruilers: Fiat
Panda '87; Ford Escort '83;
BMW 316 bwj. '81, zeer veel
access. Autobedr. TER-
HARK, Sportstr. 26, Kerkra-
de (Roda-terrein). Tel. 045-
-424890.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.

AUTO'S te koop gevraagd
o.a: pers. auto's, busjes,
Suzuki Jeeps, 045-422217
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Passat Variant 1800 CL
roofrack, 1e eigenaar, 1991

Toledo 1800iGLX
electr. sunroof, alu. velgen, cd-speler, 1991.

Autosport Brouns, Schelsberg 175, Heerlen. 045-725507.
Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e eig. ’23.750,-; Kadett
1.6icombi '89 1e eig. ’ 19.000,-; Kadett 1.8 sedan aut. '88
’14.750,-; Kadett 1.3/1.6 GT/ 1.6 D '84-'B9 v.a. ’5.000,-;
Kadett cabrio '81 ’9.750,-; Corsa '84-'B6 v.a. ’7.500,-;
Omega combi '88 1e eig. ’19.750,-; Omega 2.0 GLi aut.
'89 1e eig. ’20.750,-; Omega 1.8/2.0 CDi '88-'9O v.a.

’ 14.500,-; Senator 3.0 '84-'BB v.a. ’8.250,-; Audi 100 CC
2,3 i airco '89 1e eig. ’23.000,-; 80 S '88-'B9 1e eig.
v.a. ’ 19.750,-; 100 CC D '84 ’9.750,-; Peugeot 205 1.4
Green 12-'BB ’14.750,-; 405 GR '88-'B9 1e eig. v.a.
’16.500,-; 309 1.9 GTi '89 1e eig. ’22.500,-; BWM 524
TD '88-'B9 1e eig. va. ’38.500,-; 525i/528i '82-'B4 v.a.
’7.000,-; 320itouring m.'B9 1e eig. ’33.500,-; 316 '84 va.
’10.000,-; 732i '81-'B3 v.a. ’6.000,-; Mercedes 190 E
aut. '86 ’27.000,-; VW Passat 1.8 CL '88-'B9 1e eig. v.a
’20.000,-; Passat combi turbo D '87 ’17.500,-; Passatcombi '86 ’ 12.500,-; Golf GLD '89 ’ 18.500,-; Golf 1.6/1.8
'84-'B9 va. ’ 9.500,-; Passat D '84 ’ 6.750,-; Kever '74 orig
st. ’ 4.250,-; Alfa 164 turbo D '89 1e eig. ’ 34.500,-; 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’11.500,-; Skoda 105 '87 ’3.500,-; Re-
nault 19 GTX/GTR '89 1e eig. v.a. ’ 17.500,-; 25 GTX '89
1e eig. ’22.500,-; 25 V6'87-'BB va ’ 17.500,-; 21 GTL/TS
'86-'BB 1e eig. v.a. ’9.750,-; 21 GTD Nevada '88 1e eig.
’18.750,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’17.500,-; Mazda
929 2.2iaut. airco '88 1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX/GLX D
'88-'B9 1e eig. v.a. ’ 15.000,-; 626 2.0/Coupé '84-'BB 1eeig. v.a. ’6.000,-; 323 GLX '85-'BB 1e eig. v.a. ’7.000,-
RX 7 '80 ’7.750,-; Fiat Tipo I.E. '90 1e ’ 17.500,-; Panda
'84-'BB 1e eig. va. ’3.750,-; Croma CHT '87 1e eig.
’12.500,-; BK Palmares '88 1e eig. ’12.500,-; BK 16/19
TD/TZi 19 '83-'9O v.a. ’4.000,-; Visa/Chrono '84-'B6 v.a.
’4.000,-; CX GTi '84 ’7.750,-; AX 1.0 E '88 1e eig.
’10.750,-; Ford Siërra combi D '85-'B9 v.a. ’9.000-;
Siërra 2.0 i Sedan '90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D
'84-'9O va. ’ 6.000,-; Scorpio 2.9 GLi '88 1e eig. ’ 21.000,-
Scorpio 2.0 GLi '89-'9l v.a. ’ 19.000,-; Scorpio 2.0 GL '86-
-'BB va ’ 13.000,-; Escort 1.8 D combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort 1.3/1.6/1.6 aut. '82-'B9 v.a. ’3.500,-; Capri 2.3
'78 ’4.000,-; Toyota Camry '84 ’8.750,-; Celica '83-'B4
v.a. ’ 7.500,-; Saab 900 GL '84 ’ 6.000,-; HOnda Accord
2.0 '86-'BB va ’ 12.000,-; Prelude aut. EX '85 ’ 13.750,-;
Nissan Bluebird '88-'B9 v.a. ’ 12.000,-; Sunny combi D
'85-'B6 v.a. ’6.750,-; Patrol turbo D '85 ’21.500,-; Mitsu-bishi Micra '85 ’ 6.500,-; Galant TD '85-'B7 v.a. ’ 8.000,-
Galant GL '88 ’ 16.750,-; Starion EX '83 ’7.500,-; Lancer
D '86 ’7.500,-; Hyundai Stellar '85 ’4.500,-; Volvo 440GTL '89 ’22.500,-; 440 GL 12-'BB ’ 18.750,-; 480 ES '87’21.000,-; 740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 740 GL '85’13.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’4.000,-; 345 GL 2.0 '85’8.750,-; Lada Samara 1.3 '88 ’7.500,-; Suzuki Swift 1.3
'89 ’ 13.750,-; Swift 1.3 GLX aut. '88 ’ 13.750,-.

Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.
Direkte 100% financiering.

Han van Sint-Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Suzuki Samurai Cabrio deluxe met geel kenteken, km.
st. 23.000, bwj.'B9; Suzuki
SJ 413 VJX, grijs kenteken,
65.000 km., 'bwj.'Bs;' Mitsu-
bishi Pajero Turbo inter-
cooler, bwj.'9o, 40.000 km.;
Mitsubishi Colt Turbo bwj.
'84; Austin Metro 1300 Surf,
3-drs., bwj.'B7; Mitsubishi
Lancer 1200, bwj. '81. Auto-
bedrijf HAVE, Industriestr.
31 Sittard. Tel. 046-515195.
Tevens het adres voor ver-
huur spuitcabine, reparatie
en APK 11.

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.
Te koop gevr. AUTO'S, be-
drijfsauto's en schadeauto's.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,-. Ook 's avonds.
Tel. 045-423199/427835.

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.

Te k. gevr. AUTO'S van aj'
bwj. (ook sloop) ook bus|e*"
Tel. 045-323732. _____-^-
INKOOP auto's. Betalen
hoogste prijs. 045-41 6*-***
tot 21.00 uur ook zondagge
Te k. OLDSMOBIELE Cü''
lass salon 8 cyl. SL, bwj. '"*.
In pr.st. 043-635406. -^

Ford Transit Diesel dut*:
lucht '84, 68.000 km; Suzu*
Carry Bus '83; Mitsubisn'
Colt '83; Mazda 323 °
’1.600,-; Daihatsu Boft»'86. Auto-service Steef 1"'!=
TERS, Holstr. 101, Bothem
Meersen. Tel. 043-6429g__^
Suzuki Alto 3-drs. autom. 1 .
eig. '82; Seat Fura GL o*

Fiat 127 Sport '83; Ron0"

LE '85; Ibiza 1200 GL, 0?;
Ibiza GLX 1.2i '91; ToleO"
GU 1.8 '91; Ford Siërra o.
drs. combi 2.0 iLPG "£'Ford Escort '79; FSO 5-dr^
1.5 i '90; Jeep CJ7 Benega
de 6 cyl., 5-bak, hardtop-
airco '84; VW Polo 3-ar5.
rood 1e eig. '86;' Renault_i
TL '85. AUTOSPOB1'
Schelsberg 175, Heerie"'
045-725507. *j
Autobedrijf G.G. biedt aan,
Mitsubishi Colt GL 19ö 'VW Golf 1600 CL '88 met &

le extra's (sportw. uitbouf.
set enz.) Suzuki Swift "*?
GTi-uitv. '89; Citroen BK »*
met schone motor; Daihats
Charade TS nieuw mod. °i>
Skoda Favorit 135 5-drs W\
st. 18.000, bwj. '89; Fia
Panda met extra's '87; Ope
Manta GTJ 1800 bwj. °°'Fiat Uno 60S metal. blau*
bwj. '86; Volvo 340 bwj. ö°

met LPG; VW Kever '82 i-**

g.st, Citroen Visa 1100 He
'85; Fiat Ritmo autom., 5-d'*
'83. Alle auto's bovej_
’7.500,- worden event. Of
leverd met een A.N.W.o*
techno rapport en degeNjK|
garantie. G.G. AUTO»
Heerenweg 286, Heerlen-
Tel. 045-224172. (grote weö
Hrl.-Brs).

_______
Ford Escort 1.4 CL 70.000
km nw. type '87; Ford Escon
1.3 CL 50.000 km nw. typ»
'86; Toyota Corolla 1 3 v*

Sedan 74.000 km '86; F' 3!
Ritmo 60 CL 59.000 km *&"

Opel Manta 2.0 GSi auto
maat '85; Fiat Panda 45 ö**

Ford Escort 1.6L 5-drs. »J'Garantie-service-inruil-fi- —i
nanciering. Autobednj'
DORTANGS, Altaarstr. *■
Schinnen 04493-22H____--
INKOOP goede auto's, c°<l-
geld. Joosten, Scharne^3, Maastricht. 043:63497g^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Prijswinnaars
Puzzel no. 9
Oplossing:
LERAAR
ï8 Prijs, ’ 1000,--l' DekkerKakertsweg 32b3?l GC LANDGRAAF

le Prijs, ’ 300,-
-f.a"i. K. Jacobs-v.d. Hoffuelovenstraat 33b442 BJ BRUNSSUM
j!8 Prijs, f 150,-
-ani. Savelberg-Senden

Poelmanstraat 220Ml7ES LANDGRAAF
48 P"is, ’ 100,-Mevr. J. Heuts
L* Erensstraat 196418 BE HEERLEN

J8 Prijs,/50,-
-£ DebetsPc Tichel 70641? RC HEERLEN

{? Prijs, ’ 50,-
-ï"-vr. H. Moonen-Deurenberg
%$■ Sartonstraat 20b3,JI DM VALKENBURG

J 8 Prijs,/50,-
-,7 J- van Sprakelaar
"oorsterstraat 156361 ES NUTH

?f prijs, ’50,--"e J- A. Hermans"e Baan 42
b35l BL BOCHOLTZ
? 8 Prijs, f 50,--ra- J. Willemsen-Hermans«ladiolenstraat 79b466 TP KERKRADE

29b442 BG BRUNSSUM

'Gasman' blijkt geldbode
LANDGRAAF - De reactie van prijswinnaars, bij
het zien van twee heren die onverwacht aanbellen
om de wekelijkse hoofdprijs van de Limburgs-
Dagbladpuzzel uit te reiken, is steeds verschillend.
Zo dacht Emmy Dekker uit Landgraaf: „Ik heb
toch niets aan de gas- of waterleiding?". Want zij
hield het gezelschap voor „mannen van het gas".Al snel echter slaakte zij de kreet „oh, jullie zijn
van de gazet, ik heb toch niet...de puzzel?"

Stralend vertelde zij ons dat zij de oplossing van
de puzzel had ingezonden onder haar meisjes-
naam. „Misschien heb ik dan meer geluk. Puzzelen
is mijn grote hobby. Maar alleen als het voor een
goed doel is, want er is zo veel ellende in dewereld
en zo kan ik tenminste iets doen. Ik vul ze allemaal
in. Laatst heb ik nog een hele pen leegeschreven",

zo vertelt Emmy Dekker. De prijskomt op het juis-
te moment. Kleindochter Suzanne kan rekenen opeen extra cadeau voor haar Eerste Communie en
de familie mag zich verheugen op een lekker eten-
tje ter gelegenheid van de verjaardag van Emmy.
„Ik vertel niemand, dat ik de prijs gewonnen heb,
dat lezen zij zaterdag in de krant, dan is de verras-
sing extra groot." Wat zullen echtgenoot Herman
en de dochtersTiny, Marieta, Rita, de schoonzonen
en de kleinkinderen opkijken bij het zien van bij-
gaande foto. Die moest overigens op verzoek vande winnares op het balkon genomen worden. Met
de deuren open en met zicht op de crocussen ensneeuwklokjes, die duidelijk maken dat de lente al
onderweg is. Op verzoek van Emmy Dekker laten
we de hele familie weten dat de koffie vanmorgenklaar staat aan deKakertsweg in Landgraaf.

" Een dolgelukkige Emmy Dekker ontvangt de hoofdprijs van duizend guldenuit handenvan Karel van Knippenberg, hoofd PR en Promotie van het Limburgs Dagblad.
Foto: DRIES LINSSEN

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

Hoofdprijs
f 5000,-

-(eindoplossing)

Zo kunt u
deelnemen

PER GIRO OF BANK:
Schrijf de oplossing op een giro/bank-overschrijving
onder het woord "Mededelingen" en maak minimaal

’ 3- over naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600Postbus 1000 6400 BA HEERLEN
PER BRIEFKAART:
Noteer aan de linkerkant van de briefkaart uw naam,adres en woonplaats. Vermeld tevens de oplossingvan de betreffende puzzel. Behalve de gewone franke-ring plakt u tenminste ’ 3,- aan postzegels bij. U
stuurt de briefkaart naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN

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

Oplossing puzzel nr. 11

PUZZEL NUMMER 11

Horizontaal: 1. groente; 4. kapper; 9. loterijbriefje; 12. elk; 14. vloerbedekking; 15 rivier
in Frankrijk; 17. deel van een breuk; 18. bot; 19. ongebonden; 20. huisdier* 22 kleinflauw geluid; 23. veilige haven; 24. pracht; 26. deel van de hals; 28. keukengerei* 29'ontplofbaar projectiel; 31. strafwerktuig; 33. spil; 34. Engelsman; 35. beginsel vaneenstengel; 37. lengtemaat; 38. middag; 39. sociëteit; 40. maanstand; 42. Javaans dorp* 44nevel; 45. par. exemple; 46. kever; 48. insekt; 50. sterke drank; 51. eetlust; 53 vette stof*54. tehwoord; 56. goedgeefs; 58. voordat; 59. debet; 61. iemand wie wegens zijn verdien-sten het lidmaatschap is opgedragen; 63. vrucht; 65. laten zien; 66. boom* 68 oefe-ningsstuk; 69. garnituur; 70. militair; 71. rang.

Verticaal: 1. heilige; 2. jongensnaam; 3. in de adelstand verheffen; 4. gat in een vesting-muur; 5. rijksmerk; 6. vrucht; 7. hetzelfde; 8. gladde vloer voor rolschaatsen* 9 fijn sma-kend; 10. vreemde munt; 11. nakomeling; 13. struisachtige vogel; 16. teken* 20 kist vanopen latwerk; 21. opgave; 23. soort; 24. dochter van een vorst; 25. gewapende ruiter*27. etenbereider; 28. schildersgerei; 29. meisjesnaam; 30. heildronk; 32. plaats in Drent-he; 34. het bieden; 36. keukengerei; 41. melkleverancier; 43. behoeftige; 44. ijverig in-sekt; 45. pennetje; 47. bestuurder; 49. plaats in Limburg; 50. bouwwerk; 52. bepaaldestof; 54. verharde huid; 55. slag; 57. streep in de huid; 59. part; 60. snavel; 62. strafwerk-tuig; 64. plaats in Gelderland; 66. oosterlengte; 67. met name.

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

De opbrengst van de puzzel
gaat naar goede d0e1en,75% is
bestemd voor Het Limburgs
Instituut voor
kinderrevalidatie
'Franciscusoord' te
Valkenburg en 25% van de
opbrengst is bestemd voor de
Stichting Jo Hansenprijs te
Meerssen

Inlichtingen:
Voor inlichtingen 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 het
Limburgs Instituut voor Kinderrevali-
datie "Franciscusoord" te Valkenburg
vergunning verleend onder nummer
L.O. 910/130/188.91.

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 26-13-39-48-10-62 achter elkaar
zetten.

U leest dan een woord, dat tevens de oplossing van onze puzzel vormt. U moet ditwoord niet alleen opsturen, maar ookgoed 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 11 moet vóór 27 februari 1992 in ons bezit zijn

De
wekelijkse

prijzen

Frans Vreeswijk knutselde aan ontwerp voor Franciscusoord

Speeltuin bijna klaar,
zij het in miniatuur

DOOR JAN DIEDEREN

MAASTRICHT - De speeltuin
voor de peutergroep van het
Franciscusoord is voor een groot
deel al gereed. Althans in minia-
tuur. Frans Vreeswijk heeft op
zijn werkzolder met plankjes tro-
pisch hout en ronde paaltjes een
speelhoek met zwembad en
zandbak gemaakt, terwijl van
een speelboerderij het geraamte
in elkaar is gezet. Zijn 'speel-
goed' wordt straks bij het peu-
terpaviljoen in Houthem acht
keer zo groot.

Uitgangspunt voor zijn ontwerp
is de gedachte dat de gehandi-
capte kindertjes op eigen houtje
kunnen spelen, zonder de hulp
van de leidsters. „Gewoonlijk
begin ik mijn ontwerpen van
speeltoestellen en klimrekken
met het inbouwenvan allerlei ni-
veaus. Dat moest ik hier dus ver-
mijden. De kinderen moeten in
een rolstoel of kruipend overal
gemakkelijk bij kunnen," zegt
de 45-jarige ontwerper, die gebo-
ren is in Rotterdam, een oplei-
ding volgde tot tekenleraar en de
meeste tijd bezig is als beeldend
kunstenaar. Hij woont nu bijna
vier jaarin De Heeg.

" Frans Vreeswijk bij zijn ontwerp van het speelplatformmet het zwembadje. Foto: WIDDERSHOVEN

Leuk werk
Sinds een jaar of twee heeft hij
zich toegelegd op het ontwerpen
en ter plekke in elkaarzetten van
speeltoestellen en klimrekken.
„Leuk werk want je bent bezig
om iets voor kinderen te maken.
Je kijkt terug naar wat je zelf
vroeger leuk vond en laat verder
je fantasie werken."
Voor het Franciscusoord heeft
hij het ontwerp van een speel-
platform al klaar. Hij ging daar-
bij uit van het zwembadje van
2,40 bij 1,90 meter waarover de

peutergroep al beschikt en
bouwde daar een vlonder om-
heen. De planken zijn van tro-
pisch bankirai-hout waarop de
kleintjes niet kunnen uitglijden.
Aan een kant kunnen ze er vanaf
het terras met de rolstoel op rij-
den, maar er komt ook een 'luie'
trap waarover de kinderen naar
boven kunnen kruipen. Naast de
trap is de glijbaan geprojecteerd.
Een grappig tuinhuisje, dat ge-
bruikt zal worden als berging,
schermt het speelplatform aan
een zijde af. Aan de andere kant
komt een zandbak.

Boerderij
Tweede onderdeel van de speel-
tuin wordt een boerderij. Een
hobbelpaardje en andere dieren,

alsook een trekker met aanhang-
wagen vormen er de speeltoe-
stellen. Met de uitwerking daar-
van is Vreeswijk nog bezig. „De
detaillering is niet zo gemakke-
lijk. Je moet met allerlei handi-
caps rekening houden bij het
maken van.de opstapjes en der-
gelijke."

Frans Vreeswijk denkt begint
maart zijn ontwerp afgerond te
hebben. Hij gaat danin hetFran-
ciscusoord overleggen of alles
precies naar wens is. „Voor mij
is dit ook nieuw. Overleg is dus
belangrijk." Als alles volgens
plan verloopt is de speeltuin in
mei klaar en kunnen de peuters
van het Franciscusoord ervan
genieten zo gauw het mooi weer
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Diversen
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u: Alfa 33 17 ie
bwj. '89; Nissan Sunny die-
sel bwj. '87; Escort Bravo
bwj. '84; Fiat Croma 2L bwj.
'87; Kadett SR bwj. '81; Ka-
dett LS bwj. '83; Kadett die-
sel bwj. '83; Kadett 1300
bwj. '80; BK 1400 bwj. '87;
Renault Fuego uitbouw bwj.
'81; Opel Kadett bwj. '81;
Datsun Cherry GL bwj. '81;
Samba bwj. '82; Ford Tran-
sit-Bus bwj. '79; Inruil-finan-
ciering mog. Anjelierstr 123a
Heerlerheide. 045-231448.
Nissan Patrol wagen D '89;
Opel Corsa '89; Mazda 626
'84; Opel Omega 2.0 i '87;
Suzuki Swift '89; Suzuki Alto
86; Audi 80 '88; Porsche
924 '78; Alfa 33 1.5 '88; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; Honda Accord '88; Nis-
san Sunny Coupé SLX 1.6
89; Fiat Panda 5-bak '87;
VW Polo '86; BMW 315 '83;
BMW 316 '84; BMW 318 i
85. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49, Geleen.
Tel. 046-744944, uw adres
voor APK, alle autorep.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

ESCORT 1.3 L, 5-drs. '83
’6.750,- p. mnd. ’174,-;
Escort 1.3 GL sportvlgn.
schuifd. ’5.750,- p. mnd.
’150,-; Golf LX 1.6 zeer
mooi '83 ’6.950,- p. mnd.
’175,-; Golf GTi 1.8 zeer
mooi t. '80 ’ 4.950,- p. mnd.

’ 130,-; Subaru Mini Jumbo
De Luxe '83 ’3.950,- per
mnd. ’104,-; Citroen GSA
Break '83 ’2.950,- p. mnd.
’78,-; Golf D '80 ’2.950,-
-p. mnd. ’78,-; Panda 45
sunr. '82 ’2.950,- p. mnd.
’78,-. 100% Financ. mog.,
alles APK, div. inruilers.
Math. Koenen, Handelsweg
12, Susteren. 04499-3398.
Opel Corsa GT uitv. 1e ei-
gen. '86; VW Golf GTi 1800
'83; Seat Ibiza 87: Seat Ter-
ra gesl. bestelauto 1e eigen.
'88; Citroen Visa 1e eigen.
'88; VW Polo '87; Opel Ka-
dett 1.3 S Irmscher uitv. '84;
Opel Kadett 1.3 S Sedan 1e
eigen. '86; Ford Escort 5-drs
stationcar 1e eigen. '87; Su-
zuki Alto GLX 1e eigen. '89;
Nissan Micra 1e eigen. '87;
Nissan Micra 5-speed '83;
Nissan Sunny 1.5 autom.
'84; Ford Escort 1.3 div. ex-
tra's '83. Autobedrijf Chris
GEILEN, erk. Bovag-bedrijf,
V.V.N.-APK keuringsstation
Alle auto's boven ’7.500,-
-6 maanden garantie. Tev.
voor alle reparaties en on-
derhoud. Dorpstr. 56-58,
Broek-Sittard. 046-516295.

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

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

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Tel.
046-525759

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.

Bedrijfswagens

150 Bestelbussen, Vans en
Personenbusjes.

Alle merken aanwezig, alle prijsklassen en bouwjaren.
Bedrijfswagencentrum

Voltaweg 11, Echt/Limburg. Tel. 04754-87933. Fax 87958.
"Industrieterrein de Berk"

Bestelauto, z.g.an., Ford
ESCORT 1.3 bwj. 6-'9l, met
fabr.garantie, pr. ’18.500,-
-incl. BTW. 043-257344.
Mercedes 309 D lang, i.z.g.
st., autom.; Mitsubishi L3OO
2.5 D, lang, hoog '87; Kadett
1.6 D Combo '86 en '87. Au-
tobedrijf AD VAN NEER,
Zandweg 160, Heerlerbaan
(naast vroedvrouwenschool)
Tel. 045-416023.

CITROEN diesel busje type
C 25 D, APK, grijs kenteken,
'83, vr.pr. ’1.850,-. Pas-
sartweg 43, Heerlen.
Fiat DUCATO diesel, 9-pers
11-'B7, wit, 95.000 km.,
f 17.950,-. Tel. 04906-1387

Ford SIERRA diesel station,
7-'B9, grijs kent., ’ 15.950,-.
Tel. 04906-1387.
MAZDA E 2200 diesel, 8-'B7
60.000 km., wit, ’ 12.950,-.
Tel. 04906-1387.
MB 300 TD diesel station,
12-'B4, grijs kent.,

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
MITSUBISHI Canter diesel
90 PK, 1981, meubelbak.,
APK, ’8.950,-. Tel. 04906-
-1387.
Peugeot 505 GL diesel sta-
tion, grijs kent., 8-'B9, wit,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF diesel, grijs kent,
6-'BB, wit, ’12.950,-. Tel.
04906-1387.

Auto onderdelen en accessoires

Optimale bereikbaarheid met
Bosch autotelefoons

* Handsfree voor veilig telefoneren.
* Montage in autoradio of snelwisselcassette.

* Nummerherhaling, verkort kiezen, etc.
Voor deskundig advies en vakkundige inbouw gaat u naar:

Y^BP b v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. RH-VELGEN 195x50x
15 inch, voor VW, BMW en
Opel, pr. ’1.050,-. Tel.
04405-1215.
Te koop voor Ford Taunus
vanaf 1980 KOPLAMPEN
plus richtingaanwijzers,
achterlichten, achterbumper
trekhaak orig., grill met
schijnwerpers en zonnedak.
Tel. 045-213969.
Te k. MOTOR Ford Escort
'82, compl. met versnell.bak,
’500,-. Tel. 045-351697.
Te k. Audi 80 MOTOR 1600
cc., compl. revis. 16.000 km,

’ 1.500,-. Tel. 045-455343.

Te k. alu-VELGEN, 15", met
195-50-15. Nieuw voor Golf
en Opel; versterker 150W.
plus boxen 200W. Tel. 045-
-726673.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
HONDENAANHANGWA-
GEN vr.pr. ’750,-. Tel. 06-
-52107578.
Gesloten AANHANGER
2.20 x 1.25 x 1.70, i.z.g.st.
Tel. 045-254043.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters
Honda Night Hawk 450 1983 ’ 4.200,-
Honda Night Hawk 750 1984 ’ 6.200,-
Honda 750 Sabre 1985 ’ 5.500,-
Honda 750 Magna 1984 ’ 5.200,-
Honda 750 80l dor 1981 ’ 3.250,-
Honda 1000 Hurrycane 1987 ’ 7.250,-
HondaSBHOO 1983 ’ 5.500,-
Honda Inter Septor 1000 1984 ’ 5.200,-
Honda V.F.R. 750 1986 ’ 7.200,-
Yamaha F.Z. 750 1986 ’ 7.200,-
YamahaF.J. 1100 1985 ’ 6.250,-
Yamaha Haritage 650 1983 ’ 5.400,-
Kawasaki L.T.D. 750 1983 ’ 4.250,-
Kawasaki LT.D. 1100 1984 ’ 6.250,-
Suzuki 750DR Big off road 1989 ’ 7.700,-

S 04702-1566.
HONDA 900 80l dor, bwj.
'83, als nieuw. Tel. 045-
-321919.
Te k. YAMAHA RD 350 LC,
bwj. '82, geh. gerev. motor,
i.z.g.st. Vr.pr. ’3.400,-. Tel.
04455-1635.
Te k. HONDA CBX 650 E,
bwj. '84, km.st. 56.000, car-
dan, ’ 6.500,-. 04746-6470.
Gezocht MTX 80 waterge-
koeld, onderdelen, liefst he-
le motor, ook opknapper.
Tel. 045-314751.

HARLEY Wide Glide 1200,
'77, veel extra's, ’18.500,-.
Tel. 045-272159.
TRIKE, 250 CC, met extra's,
i.z.g.st, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-754365.

Te koop TRIKE Kawasaki
250 cc, gloednieuw, weg.
omst. Koopje. 045-327257.

HONDA CBR 600 F 93 PK,
6.500 km, lichte schade, 1e
eigenaar, vr.pr. ’ 8.900,-.
Tel. 045-444493.

Te k. SHOPPER Yamaha
XV 535 rood, bwj. '89,
’8.750,-. 13.500 km. Tel.
04406-15357 na 18.00 uur.
Te k. HONDA Supermagna,
kleur zwart, 5.500 km, pr.

’ 13.250,-. Tel. 045-231738
Te koop t.e.a.b. SCAHDE-. MOTOR CB 1100 F super
boldor bwj. '85. Te bevr.. Prov. weg Nrd 33 Oirsbeek.
SUZUKI Intruders 700 en
1400, keuze uit 10 st. alle
kleuren, bwj. '86-'9l. Tel. na
12.00 uur: 04970-15307.
Te koop V-MAK, bwj. '86, i.
z.g.st. 145 pk. ’14.000,-.
Tel. 045-229236.

Te k. SUZUKI GSXR 750
bwj. '91, kl. rood/zwart/wit,
vr.pr. ’15.600,-. Tel. 045-
-230527.
Te k. gevr. BMW R 80 S of R
100, bwj. 1970-'B2. Tel.
045-410579.

Te k. YAMAHA XZ 550, bwj.
1984, cardan, V2„ water-
gek. Tel. 045-319483.

Te k. HONDA XL 600 R, i.z.
g.st., bwj.'BB. Reestraat 22,
Heerlen
Te k. SUZUKI GSX 550 ES,
bwj. '87, vr.pr. ’5.750,-.
Tel. 045-724648.

(Bromfietsen

Giant Cadex 3 fiets van het jaar
Koop of reserveer nu nog voor oude prijs bij:

Rens Janssen, financiering mogelijk v.a. ’ 40,- p.mnd.
Ganzeweide 54-56, Heerlen. Tel. 045-211486.

Te koop studente PÜCH, 3-
versnellingen, i.z.g.st. Tel.
045-324790.
Te k. BROMSCOOTER
Vespa met versn. i.g.st.

’ 650,-Torenstr 26 Oirsbeek
Te koop mooie sportieve
Vespa CIAO, bwj. '91. Tel.
045-243181.
Te koop SNORBROMMER,
Vespa Citta, z.g.a.n. Tel.
043-476353.
VESPA Ciao bwj. '90, met
sterwielen, i.z.g.st. ’ 775,-.
Tel. 045-315825
Te koop THOMAS autom.,
bwj. '90. Tel. 045-218196.
Splinternieuw YAMAHA
DTR 12-'9l, pr.n.o.tk. Tel.
045-314751.
Nieuw! Nieuwl Nieuw!
Wheeler, ATB en Hybride
FIETSEN, nu in de nieuwe
kleuren en uitvoeringen le-
verbaar. Giant Mountain Bi-
kes, ATB en Hybride fietsen
nog voor de oude prijs.
Nieuw! Koga Miyata ATB
Carbon met Deore XTR 10,6
kg. ’5.395,-. Overjarige rij-
wielen met hoge korting.
Tweewielercentrum Jan Re-
kers, Kouvenderstr. 181,
Hoensbroek. 045-212537.

AANBIEDING: Vespa Ciao,
mcl. km.-teller van ’ 1.499,-
-voor ’ 1.299,-. Tweewieler-
centrum Jan Rekers, Kou-
venderstr. 181, Hoensbroek.
Tel. 045-212537.
Te koop Puch MAXI, i.z.g.st.
sterwielen, pr. ’675,-. Tel.
045-754365.
Koopje, apart verende
FIETS, nieuw, prijs ’650,-.
Tel. 045-314353.
Diverse Concorde RACE-
FRAMES met grote korting
(div. maten). Tweewielers
Feron, Torenstr. IA,
Schimmert.
Te k. Vespa SNORBROM-
MER met sterwielen, bwj.
'89. Tel. 045-219493.
Te koop Yamaha FZR 600,
bwj.'9o km.st. 6.400.
’13.950,- tel. 046-747p76-
-515835 Bevr Joep Wijnands
TE KOOP Puch-Maxi en
Vespa. Tel. 045-422115.

VESPA Ciao, bwj. '91, i.z.g.
st, met sterwielen, pr.
’950,-. Tel. 045-317396.
Te koop Vespa CIAO bwj.
'88, met verzekering,
’450,-. Tel. 045-321586.

I ?° ]aarhoog (met bretelMn ■
drorfen£tochomaarjncrto;
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I éptocojgs i
Sport & Spel_

Te k. gevraagd electromech.
FLIPPERKAST. Tel. 045-
-712552.
L/G GROOTHANDEL jog-
gings pakken Pandora. Ce-
firo sportschoenen. Kanga-
roos en Jordache spijker-
broeken, badjassen, hand-
doeken, polo's en T-shirts.
Weidom 17A, Broeksittard.
Tel. 046-510053.
Te koop SURFZEILEN
North 4.3 en 6.4 m2. Tel.
045-410395.

Te k. 1 BILJART i.z.g.st,
maat 230x115cm compleet
voorzien van diamonds en
verwarming. Tel. 04493-
-3993 na 19.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wintersport
SNOWBOARD crazy bana-
na arrow met bindingen,
Burton megaflex hard-boots
mt. 43-44, ’ 900,-. Tel. 045-
-272621 na 18 uur.— .Vakantie en Rekreatie

Zeilen/Boten
Fraaie LIGPLAATS in jacht-
haven bij Maastricht aange-
boden voor 1 a 2 jaar tegen
kostprijs. Tel. 043-431747.
Erik wenst zijn lieve vrouw
het allerbeste. Plaatst u ookzon PICCOLO op Valen-
tijnsdag? Vanaf ’13.25maakt u het mogelijk. Voor
meer info 045-719966.

Te k. SURFPLANK, merk
Sainval, lengte 2.75m," met
kar en dakdragers, vr.pr.
’550,-. Tel. 045-322991.

Zeeland
Te h. op AQUADELTA-
Bruinisse luxe bungalow, 6-
8-pers. crocusvacantie nog
vrij. Inl. 046-516690, zat. en
zondag na 18.00 uur.

Caravans/Tenten
Chateau en Homecar

Ralon caravans
verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie van

gebruikte caravans
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS. Kom
ééns kijken in Koningsbosch
Het is beslist de moeite
waard! Tel. 04743-2213.
Huur uw nieuwe tourcara-
van bij Limburgs grootste
ANWB bondsverhuurder,
va. ’325,- per wk. mcl.
voortent en verzekering.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
TOUR CARAVANS. Beyer-
land Vitesse in diverse af-
metingen en indeling, hout
of grijs, perfecte wegligging
door stijlvolle airodinami-
sche vormgeving en breed-
spoor as met verlengde dis-
sel, mcl. koelkast-kachel-
rollo's-omvormer-dubbel
ramen-zij gasflesbak-baga-
ge-disselbak etc. etc. v.a.

’ 16.350,- bij de Olde Cara-
van. Dr. Nolenslaan 141, Ind
Park Noord Sittard. Tel.
046-513634.

TOUR CARAVANS. Beyer-
land Quartz en Award. Ge-
heel compleet met Primus
vloeistof verwarming voor
de verwende wintersporters
(Award met Boiler) in diver-
se afmeting en indelingen,
hout of grijs met perfecte
wegligging door stijlvolle ai-
rodinamische bouw met
breedspoor. Delta S as. bij
de Olde Caravan. Dr. No-
lenslaan 141. Ind. Park.
Noord Sittard. 046-513634.
TOUR CARAVANS. Wilk
een begrip onder de ervaren
caravan liefhebbers. Voor
hen die meer willen als een
gewone caravan en kwaliteit
prijs verhouding weten te
waarderen. 10 Verschillen-
de modellen op show bij de
Olde Caravan. Dr. Nolens-
laan 141 Ind. Park Noord
Sittard. Tel. 046-513634.
TOUR CARAVANS. Beyer-
land, Sprinter in diverse af-
metingen en indeling, hout
of grijs perfecte wegligging
door stijlvolle airodinami-
sche vormgeving en breed
spoor as met verlengde dis-
sel mcl. koelkast-omvor-
mer-dubbel ramen etc. etc.
v.a. ’ 13.245,- bij de Olde
Caravan, Dr. Nolenslaan
141, Ind. Park. Noord Sittard
Tel. 046-513634.
Ook voor uw. tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. ADRIA 310D, bwj. '85
met nwe. voort, ’4.500-Tel. 045-320064.

STA-CARAVANS en cha-
lets, grootste sortering van
Ned. nieuw en gebr. Fin. enmr. mog. Caravan Bedr. De
Bergjes, Schaapsbrug 2a,
Roggel. Tel. 04749-5079.
TE HUUR: Ruime volledig
ingerichte 4-pers. caravan
met grote voortent op prima
camping in Zeeland. Direct
aan Veerse Meer, 15 km
van Noordzee strand. Van
01-04 tot 30-09. Vanaf

’ 185,- p/w (excl. kampgeld)
Tel. 01182-2151.
Te k. TRAVELSLEEPER
merk Trigano, i.z.g.st., vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-213228
of 231028
CARAVAN Knaus Komfort
325, ijsk., kachel, voort., lui-
fel, i.z.g.st. Kasteelstr. IC,
Brunssum. Tel. 045-257526
Te koop Chateau TOURCA-
RAVAN 390, bwj. 1976 met
o.a. koelkast, kachel, 640
kg, 4 pers., uitstekende
staat, geen voortent, pr.

’ 3.750,-. Wissengrachtweg
38, Hulsberg. Van 9.00-
-12.00 en 13.00-17.00 uur,
zat, tot 15.00 uur.
Te koop 4-pers. BUNGA-
LOWTENT, vaste prijs
’250,-. Tel. 045-218196.
Te koop VOUWCARAVAN
met voort, en luifel, 8 pers.,
gasstel, tafel, ’750,-. Tel.
045-273553, na 18.00 uur-
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te koop div. CARAVANS,
merk Hobby, alle geheel
compl., 6.10, 5.35, 5.20,
5.10, 4.80 mtr. 040-621474.

CHATEAU Grand Prix 424
T, '85, 4-pers., met toilet-
ruimte en Walker voort., als
nw., ’ 9.250,-. 045-423750.
Te k. BÜRSTNER 500 1989,
toiletr., voort., SSK kopp.,
777 kg., tel. 04498-54390.
Te k. TABBERT 4800 bwj.
'79, rondzit, ruim stapelbed,
toiletruimte, verwarm., ijsk.
en voort. Tel. 045-718181.
Te koop CARAVAN Adria
410 SLT, bwj. '83, geheel
compl. met voortent, ijskast
en inboedel, 4 x gebruikt,

’ 4.500,-. Tel. 045-273247.
Te koop 4-pers. CARAVAN
Cavalier, bwj. '79, ’2.100,-.
Tel. 045-231448.
Te koop HOBBY Classis
510, bwj. '90, vaste w.e. en
luifel. Tel. 04498-54664.

België
ARDENNEN volledig inge-
richte vakantiewoning te h.
voor 6 tot 11 pers. Carnaval
nog vrij. Tel. 04166-1631.

Luxemburg
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Zwitserland
Bij meer van GENÈVE van
part. 4-pers. app. to. skilift,
aug. bezet, 045-711386.

Frankrijk
Te huur appartement aan de
Franse RIVIERA 2 tot 4 pers
Tel. 045-318692.

Tsjecho-Slowakije

KENNISMAKINGSREIZEN
naar Praag en Zuid Bohemen

Vele mogelijkheden. Vanaf ’ 275,- mcl. HP en 2 excursies.
6, 7, 8, dagen vertrek iedere woensdag en zaterdag vanaf

19 feb. tot einde 1992. Bel voor info: MCEET, Moonen's
Cars Europa Tours, 04406-13661. Tevens voor bedrijven,

scholen etc, organiseren wij reizen op maat.

Uitstekend verzorgde
touringcarreizen naar

Praag en Zuid Bohemen
Vele mogelijkheden. Vanaf ’ 275,- mcl. HP en 2 excursies.
6, 7, 8 dagen, vertrek iedere woensdag en zaterdag vanaf
19 feb. tot eind 1992. Bel voor info MCET, Moonen's Cars

Europe Tours, 04406-13661. Tevens voor bedrijven,
scholen etc, organiseren wij reizen op maat.

Te k. Polyester Camper
ONDERDELEN, o.a. Alkoof,
achterfront mcl. bumper,
Sandwichpanelen, enz. Ook
complete campercasco's le-
verbaar. Tevens camper-
verhuur en verkoop. Erkens,
Koolweg 11-13, Elsloo. Tel.
046-371925.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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 k. Camper, FIAT Ducato
diesel met Grenzland Capri
650 opbouw, bwj. '87,
’45.000,-. Koolweg 11,
Elsloo. Tel. 046-371925.

(Huisdieren
! —— ,VOGELS, eenden, fazan-

ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
DOBERMANN-KENNEL
pups gecomb. op schoon-
heid en karakter en kamp.
afst. Tel. 04492-2871.
Gratis af te halen poesjes en
2 HONDJES kruising Boo-
mer/Dobermann. Lief voor
kinderen en 'n goed tehuis
gezocht. Tel. 045-323487.
Te k. GOLDEN Retriever
pups, stamb. en pasp., ing.
en ontw., ouders HD vrij met
HD gar. Tel. 04998-73811.
Gevraagd volwassen
ROTTWEILER teef met
stamboom. 04936-94290.
SHIHTZU hobbyfokker heeft
jonge pups, iets aparts in
huis opgevoed, ing. en ontw.
tevens hondenhokken ren-
nen en voeders Tel. 06-
-52107578 Of 043-472811.
DWERGPOEDELTJES te k.
Abricot met stamboom en
ingeënt. Graverstr. 24,
Kerkrade. Tel. 045-421767.
Te k. 2 jonge ST BERNARD
honden, reu. Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Te k. 2 grijze roodstaart PA-
PEGAAIEN, Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Weg. omst. grijze roodstaart
PAPEGAAI 6 mnd. oud met
kooi, tam. Tel. 045-420772.
Te koop 2 schotse TER-
RIËRS, prijs n.o.tk. Hout-
baan 69, Landgraaf
Te k. HONDENACHTHOK
Ixbrxh 100x80x80 ’125,-;
hondekooi met schuifdeur lx
brxh 84x65x70 voor in de
auto ’ 175,-. 045-229030.
Te k. mooi WELSH-TER-
RIER teefje en zwarte
dwergpoedeltjes, tev. uw
adr. voor het vakk. trimmen
van honden. Tilly Bush, Put-
straat 50, Sittard.
BOEMERS, maltezers wit,
teckels, york-terr. Walem
11a, Tel. 04459-1237.
Te koop Duitse staande
DRAADHAAR pups, met
stamb. Tel. 045-257296 of
0949-24547225.
Te koop MECHELSE her-
der, 12 mnd. oud, reu. Tel.
04405-2531.
Te k. AQUARIUM met toe-
behoren. Tel. 045-326961.

Te koop een half RUND
voor de diepvries. Tel.
04493-1368.
Jonge GRASPARKIETJES
en jonge dwergpapegaaitjes
cavia's, dwerg- en hangoor-
konijntjes bij Dierenspe-
ciaalzaak Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len. Tel. 045-725260.
Te k. LANGHAARTECKEL-
TJES. Cobbenhagen, Gras-
broekerweg 42, Heerlen.
Tel. 045-725260.
Mooie Engelse BULDOG
pups met stamboom. Tel.
04246-9358.
Te koop russisch W. POES
met stamboom, 1 jr. oud, tel.
045-462241.

VOGELS-vissen, ruim 120
soorten vogels uit binnen-
en buitenvoliéres, grote sor-
tering aquariumvisen- en
planten. Dierenspeciaalz.
Jos Leblanc, Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.
Voor liefhebber te koop crè-
me Perzisch KITTEN met
stamboom. Tel. 04760-
-74452 b.g.g. 72659.
Te k. AIREDALE Terriër-
pups met stamb., ingeënt en
ontwormd. Tel. 046-756103.
Golden-RETRIEVERPUPS,
ingeënt en ontw. met prima
stamboom. 04116-73168.
Te koop AKITA-INU pups
(Poolhond), kampioenaf-
stamming. 04902-18407.
Goed tehuis gezocht voor
COLLIE, 1 1/2 jr. oud, reu,
met toebehoren, moet weg.
verhuizing. Tel. 045-252950
Te k. golden RETRIEVERS
pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
Te k. BERNEN-Sennen
pups en Damatische pups
met stamb. Tel. 08866-2483

BASSET-PUP met stamb.,
12 weken, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04125-5077.
Te k. witte BULL-TERRIËR
teef, 11 weken oud, prijs

’ 1.250,-.Tel. 045-313295.
Koopje! 11 KIPPEN pas aan
de leg met prachtige haan
en toebel.. Tel. 045-719132.
Te k. BULL-TERRIERS,
puppies, 2 wkn. oud, met
goede stamb., vaste pr.

’ 1.500,- p.st., voor info bel
045-231298
Te k. Mechelse HERDER,
reu, 2 jr., niet voor dressuur.
Tel. 04498-51133
Goed tehuis gezocht voor
YORK-SHIRETERRIËRTJE
en Fox-terriër. 045-321231.

Rijles

Snel je rijbewijs halen?
Bel de ANWB!!!!

De ANWB organiseert een unieke auto-rijopleiding door
heel Nederland, d.m.v. een speciale lesmethode duurt de
opleiding afhandelijk van je eigen wens zon 10 dagen totmaximaal 3 maanden, mcl. aansluitend CBR-examen.

Meer weten? Bel nu de ANWB: 06-8860(8.00-22.00 uur, weekend 9.00-17.00 uur, 40 et p/m)

I Haal uw RIJBEWIJS voor I- pers. auto in 3, 6of 9 weken; f
i vrachtauto in 6 dgn. of 6 we-

_
ken. Examen in Heerlen, I

' Geleen of Maastricht. Ook '' alle chauffeursdiploma's, j

' Bovag rijschool Th. van

_
■ Bentum, tel. 045-217487 \Hoensbroek. (
', Wat VERKOPEN? Adver- *. teer via: 045-719966. t

Uw RIJBEWIJS op Saba in
B dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Eerste 10 AUTORIJLES-
SEN a ’3O,- per uur. Stu-
denten extra korting. Tevens
snelcursus mogelijk in 3 of
10 weken. Autorijschool Pe-
ter Boersma te1.045-256663

-~~~-mmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

1

Maastricht

Shiatsuschool Sei - Mei
cursussen/workshops

Shiatsu; Oosterse meridiaanmassage, bewegingsleer
en filosofie. Basiscursus Shiatsu start 31 maart a.s.

op dinsdagavond of donderdagochtend. 12 Lessen ’ 250,-

Zaterdag 22 februari a.s. gelegenheid tot kennismaking
Shiatsu Workshop

Aanvang 10.00 uur. Kosten ’ 60,-.
Oefenschool De Kier, Fr. Romanusweg 60.

lnl./aanm. Mario Willems 04493-1977.

Buikdansen
0.1.v. Yamila, per 4 lessen

’ 60,-, iedere woensdag-
-avond 18.45-20.15u.

1e les gratis.
Dansschool Degenkamp,

Nobelstr. 16, Heerlen.
Tel. 09-32.41795245. (B)

SHIATSU vakantie cursus in
Marangea, Frankrijk. Jap.
drukpunt en meridiaanmas-
sage in schitterende omge-. ving van 21 t/m 27 juni.Kos-
ten ’6OO,- vraag gratis. folder 04493-1977. Shiatsu-

: school SEI-MEI.

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

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 -Correspondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
Leuke blonde bisexueel 28
jr. goed uitziende, en ver-
zorgde JONGEN, zoekt kost
en inwoning bij ook leuke
aantrekkelijke jongen lft. van
25-35 jr. Waar hij gewoon
zijn gang kan gaan, lekker
mee kan praten en als vrien-
den samen kunnen leven.
Klikt het "misschien meer"
niet de hoofdmoot. Ik zoek
dit met oog op een baan in
Maastricht. Br.o.nr. liefst
met foto B-0388, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
GAYMAN 30-er pas in Zuid-
Limburg, wil kennissenkring
opbouwen. Br.o.nr. B-0425
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Geh. vrouw, 39 jr., zoekt
VROUW alleen, gesch.
geen bezwaar. Brieven aan
Postbus 2646, 6201 KA
Maastricht.
Man, 43 jaar zkt. kennism.
met VROUW om het samen
te proberen! Br.o.nr. B-0430
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard organiseert a.s
zondag haar Prinsenbal.
Aanv. 20.30 uur. Bewijs ver-
plicht. Inl. 046-747962.
Repr. weduwe z.s.k.m. eer-
lijke WEDUWNAAR, zacht
karakter, goed milieu 60-65
jaar I. 1.80 m. Br.o.nr.
B-0454, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.

Alleenst. sportieve moderne
man, 40 jr. zkt. lat-rel. met
moderne sport. VROUW,
lengte tot 1.65m. Br.o.nr. B-
-0441, LD. Postbus 2610,
6401 DP Heerlen.
Nette alleenst. man 49 jr.
zoekt een leuke jonge
VROUW tussen 35-50 jr.
kind. geen bezwaar. Om na
wederzijds goedvinden een
leuke maar vooral eerlijke
toekomst op te bouwen.
Brieven met foto en tel.nr. o.
nr. B-0442, L.D. Postbus
2610, 6401 DP Heerlen
Jongeman 27 jr. z.k.m.
jonge VROUW, tot 32 jr.
Kind. geen bezwaar. Br. met
foto en telnr. worden be-
antw. Br.o.nr. B-0443 L.D.,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boy. de 30 jr. in
de kelderbar "La CHALET"
DJ. Richard aanv.: 21.00 uur
ledere donderdag alleen-
staandenbal. Carnavalsza-
terdag, zondag, maandag
en dinsdag is de kelderbar
geopend, woennsd. haring-,
happen inde bovenzaal.
Chalet Treebeek, Komeetstr
25a. 045-211375.
Alleenstaande VROUW
zoekt spontane gezel, vrien-
din (niet lesb.) plm. 55 jr. om
gezellige dingen te onder-
nemen en af en toe eens
leuk te gaan stappen, om-
gev. Kerkrade. Br.o.nr.
B-0449, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Jongeman 42 jaar, 1.89 mtr,
78 kg, goede baan, vlot en
sportief uiterlijk, gesch., heb
veelz. interesse's. Ik zoekeen leuke JONGEVROUW28-44 jr., om een vaste rela-tie op te bouwen, kinderen
welkom. Jou reactie liefst
met foto, zie ik graag tege-
moet. Foto op crew. ret. Br.o.nr. B-0457, LD, Postbus2610, 6401 DC Heerlen.
Ongeh. j. vrouw 31 jr. z.k.m.
nette MAN vanaf 30 jr. Br.o.
nr. B-0440, L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

:,,.,::,■:■,

Huwelijksbureaus
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PARTNERKEUZE VAN UITSTEKEND
MAATSCHAPPELIJK NIVEAU

Ruim 70% van de ingeschrevenen vindt binnen het jaar
een levenspartner. Meer weten? Bel dan:

Heerlen e.0.: 045-726539 Mevr. Luchtman.
Roermond e.0.: 04750-15534 Mevr. Nabarro.

of stuur de bon naar: Postbus 525, 6040 AM Roermond of
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

BON VOOR GRATIS BROCHURE
Naam: m/v

Adres:
Woonplaats:
Telefoon: „

STICHTING MENS EN RELATIE.
Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief.

Limburgs grootste bureau

||psPartner Consult
|\_**"__/Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost Nederland

voor het Acad., HBO en goedMBO-niveau.

U hebt het druk, fijne vrienden en interessante hobbies
maar U mist die ene partner in Uw leven.

Informatie
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht
Bureau Succes

Zoekt u 'n partner voor 'n fijne vriendschp of 'n serieuze
vaste relatie? Bureau Succes bemiddelt snel & discreet.

Tarief ’ 95,- per jaar. Dames gratis.
Informatie: Postbus 6122, 5700 EV Helmond

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 I
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481 '■Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554 I

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337

Stichting Date J
Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo. |

Bemiddelingsburo MYRA
Wij hebben zeer veel Poolse dames in alle leeftijden voor U

ingeschreven. Maak nu een een vrijblijvende afspraak
Bel 045-229448 niet voor niets de grootste in Limburg^

Mode Totaal __J,
Te k. BRUIDSJURK mt. 36,
mcl. accessoires, vr.pr.
’650,-. Tel. 045-231179.
Te koop witte BRUIDSJURK
mt. 42/44, mcl. hoepel en af-*
neembare sleep, nw.pr.

’ 2.200,- pr.n.o.tk. Tel.
045-418055, na 18.00 uur.

Te koop satijnen BRUIDS-
JAPON, mt. 38/40, eig»1
ontwerp. Inl. 045-426427^
Te koop prachtige witte \den BRUIDSJURK, mt. *mouwloos, oversized kraw
met parels, romant. mod*

’ 600,-. Tel. 046-518892^~~ ~~

Te koop combi KINDERWA-
GEN, merk Knorr, 4 in 1,
apart dessin, pr.n.o.t.k.
04405-3668.

Te k. Teutonia Quadro KIN-
DERWAGEN 3-1 met alle
toebeh. i.z.g.st. 046-524288

Te koop BABYKAMER <*£ker eiken best. uit befl*
commode, kast, pr.n.o.t*
Tel. 045-244101.
BABY-ARTIKELEN te k. «Jautostoel^e van 0 tot 5 IJ
’ 100,-. Tel. 04492-551 1

tussen 17.00 en 19.00 \___

" —-■ iii ■ m '**\
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.
HATÉ Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Erv. DAKDEKKERS kunnen
nog werk aannemen Voor al
uw bitumineuze, leien- en
pannendaken, lood- en
zinkwerk. Tel. 045-452241.
Voorkom VERZEKERINGS-
PROBLEMEN. Ervaren ge-
specialiseerde vakfotograaf
komt aan huis uw kostbaar-
heden fotograferen. Ge-
heimhouding verzekerd.
Belt U voor een afspraak.
Henk Bonke 045-714700 na
19.00 uur 043-254194.

Riet- en BIEZENSTOELOJrepareren ’5O,- p. st. "*garantie. Tel. 043-435761^.
Bedrijf gespecialiseerd JJ!TRAPPEN, smeedijzef*
hekken, kappen, dakc#£structies, tuin- en raam*"
coraties en levert ook *materialen tegen z*?
scherpe prijzen los. '*■04499-3464, op zaterdags
Voor al uw SANITAIR, v|o^'
wandtegels en installaj?
Hekem sanitair Kampstr. «j*
Landgraaf. Open ma. t/m *■
van 13.00 tot 18.00 uur e'
za. van 10.00 tot 14.00 ""*■'045-327368 b.g.g. 311473>.
Voor al uw tuin- en SI0*"
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp
leg. Bel vrijbl. 045-72636g___
Ervaren vakman biedt zp|
aan voor straatwerk o.a °Rj
ritten, sierbestrating. &_voor Uw gehele tuinaanlw
zeer SCHERPE pr.2*3.
Gratis offerte. 045-32317g>_ |
Wat VERKOPEN? Advef'
teer via: 045-719966.

Kapper/Cosnu.
SCHOONHEIDS-massag^,
ped.- stoelen, beursrno0

Tel. 04923-62939 of 6656^,

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. _~-
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en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welk 6'de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sitt3,

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlage

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Zeer mooie hout kunststof keuken
kompleet met blad en spoelbak

Normale prijs ’ 8.827,-, Hom prijs ’ 6.298,-

Nu slechts ’ 2.998,-
-mooie kunststof

parelmoer keuken
kompleet met blad en spoelbak

Normale prijs ’ 9.524,-, Hom prijs ’ 7.898,-.

Nu slechts ’ 2.298,-.
Tijdloze massieve naturel

eiken keuken
kompleet met blad en spoelbak

Normale prijs ’ 9.814-, Hom prijs ’ 7.998,-

Nu slechts ’ 3.998,-
Zanussi inbouw afzuigkap

Type ZB 960 BU
Normale prijs’ 439,-, Hom prijs’ 298,-

Nu slechts ’ 198,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188 _____-'

Witte Design
Keuken 270 cm

mcl. app., aktiepr. ’ 3.300,-.
VOSSEN-KEUKENS
HEERLEN Glaspaleis

Kerkplein. Tel. 045-717555.

Nog enkele luxe

showroom-
keukens

met 50-60% korting

Vossen
keukens

Glaspaleis Kerkplein
Heerlen. Tel. 045-717555.

Nog enkele klassieke show-
roomkeukens met hoge

kortingen.
Vossen

stijlkeukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.

Eiken keuken
270 cm, 4 kleuren, mcl. app.

AKTIEPRIJS ’ 4.400,-.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555

Te koop zwaar eiken KAAS-
KAST (Limburgs handwerk),
z.g.a.n., nw.pr. ’3.800,-, vr.
pr. ’ 650,-. Tel. 045-457622
Te koop diverse INTE-
RIEURARTIKELEN en klein
huisraad. Bautscherweg 70,
Heerlen. 12.00-18,00 uur.

Inbouw-
apparatuur t

Showroommodellen nu f"6

40% korting
Vossen

keukens
GlaspaleisKerkplein en

Eikenderweg 77, Hegrig!>
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norjjv,
le prijs. R/J Handelsonö»
neming, Stationstr. "
Nuth. Tel. 045-242602;
Te koop oud eiken SALO
TAFEL, 70x125 cm. Te <£
vragen na 18.00 uur W"
414013 __’
Te koop ROLGORDIJN gf-
br. 1.75, hg. 1.30 mtr. f Z!t.
rolgordijn met geleiding .0.80, hg. 1.00 mtr. Zl^,
Degalux jalouzie 2,5 cm J*ge, br. 0.80, hg. 1.20 "Jl’20,-; CV-radiator 3-d^ ibel Ig. 3.00, hg. 0.30 m» "’40,-; hordeur bruin " i
0.83, hg. 2.05 mtr. f 4o' \
Tel. 045-414487. _______-< j
Voor al uw 2e hands ME "_

BELS ook antiek (veel keu ■Kouvenderstr. 208 HbrggJ^l
Te koop antieke SLAAP^,
MER, bed 130x190, ka?, i
nachtkastje en stoel, f®3^' i
Tel. 04492-4618. .__—--£''
Pracht blank eiken B^!l ■STEL met rundlederen ■<%
kussens 3-2-1 ’2.175,-
-nieuwstaat. 045-323830^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 11
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4*. Wonen Totaal
! k- tol. eiken elem. KAST

Tel rw z*g-anw Pr.n.o.t.k-S_g4SgS9aBs na 19.00u.
Tprl,® vloer- en WAND-!önn^*3 tijdelijk 20 % kor-
str dr cm sanitair, Kamp-! i^, °5. Landgraaf. Open
18nn vr* van 13°0 tot
Unn Uur* za- van 10.00 tot

Q45-327368.

OMa., a.dl9* blank eiken

*-*^_°9__Tgl. 045-321645.

Cn _?'ken BANKSTEL met
'k T„i „Ssens 3-1"1. Prn-0-

-I__

EETkir^*3*361 eken 6-pers.
«-oor-rTEK' ronde tafel
op S^l2om, uittrekbaar
fl?_. m' 'ets moois,
"^=__V^TeL 045-421524.
l«kDing body-buil-
Püliy „ Ultrusting mcl. Lat-
Wfl zware eiken kaas-'*::<_i4!-_045-458818.

Te koop STEREOMEUBEL,
salontafel en diversen. Tel.
04493-4560.
Te k. BANKSTEL eiken, stof
met tafel en eiken kast, tu-
ner radio. Tel. 045-271655.
Te koop mooi lederen
BANKSTEL, 2 en 3 zits. Tel.
045-252522. .
Te k. TV-KASTJE met eiken
voorfront, 1.40/83/50, i.z.g.st
Jansteenstr. 3, Heerlen.
Te koop WATERBED I.Box
2.00 mtr, half gestabaliseerd
met verwarming plus nacht-
kastjes, 1 jr. oud ’ 750,-.
Heerenweg 286, Heerlen.
Te k. weg. overcompl.: vol
eiken LITS-JUMEAUX '20
Queen Arm, 2 nachtk. en 2
spiraal matrassen, vr.pr.

’ 400,-. Salontafel (eiken
blad 5 cm metal. onderstel),

’ 100,-. Tel. 045-413372.
Te k. donkergroen stoffen
BANKSTEL (3-1-1), i.g.st.,
t.e.a.b. Tel. 04492-3120.

"^_^__^__Zonn^_anken/Zonnehemels
e Zonnehemels

n°Tne sortering zonnehemels en banken vindt u bij
2^ van Uden Expert.

stetipflnehemel 10 lam Pen. 1-80 mtr- lamplengte met
Ion u, _ü ’ 998'-- Aanbieding Wolff zonnehemellampen

""■—?_SLnu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

Gr Zonnehemels
enkeif6 hsorterin9. de allernieuwste collectie. Tev. nog

’ 895 showroom modellen met extra korting reeds v.a.Po__,e,t olff lamPen. Deskundige voorlichting bij VAN
T*.Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
--. _ TV/Vldeo

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparatener>, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's, etc

WITTE HAL
SITTARD EN

,aar MAASTRICHT
de HomUWe'licht beschadigde of overjarige apparaten uit'n-wmkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
£. Elke dag nieuwe aanvoer,

lke dag superlage aanbiedingen
Hier en?Pi 'S OP' SLECHTS ENKELE STUKSnkeie voorbeelden uit onze duizenden koopjes:

Grundig kleuren TV
met stereo, teletekst en afstandsbedieninggeen ’ 1.798,- of ’ 1.598,- maar

’ 1.098,-
- vs e rund'9videorecorder

°20, met afstandsbediening en 3 videokoppengeen ’ 1.298,- of ’ 1.098,- maar

’ 698,-
Philips Midi set

met CD-wisselaar en boxengeen ’ 1.098,- of ’ 998,- maar

’ 598,-
JVC Camcorder

GR-Al, met alle toebehoren
9een ’ 2.198,- of ’ 1.998,- maar

’1.398,-
WITTE HAL

Ber Sittard
69 51"53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Scharn Maastricht
Ook*39 Ö6"70 achter Hom keukensuper 043-633162

_^^
uw adres voor keuken-inbouwapparatuur

(KLtTïï^: met grote kortingen

h?n Wst Pr nd Radio/"

V^JNDSBiopp^
yjevr. DEFECTE kleu-Ss ___t ,eP def* vHS-vi->ldenfnaf «VPenr. ve -C' e

Tn,« Nintendok^2£L__!L045:723712.
■TÈoWuo ~^°°^\liP7"FILMS ook aan par-__ 2„aterdag tussenyQ en 20.00 uur Piusstr.".S^^Jj-ade-West. Tel.

Aanbieding in kleurentv's.
Goed spelende Philips
grootbeeld ’ 125,- ’ 145,-
-’175- ’195,-. Mooie Phi-
lips met afstbed. ’265,-

-’ 295,- ’ 345,- ’ 395,-.
Grootbeeld tv's met teletekst
en stereo v.a. ’ 595,-. Alle
tv's met gar. Reeds 25 jaar
tv-occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Importeur biedt aan: SA-
TELLITE schotelsets, merk
Cambridge 99 kanaals,
schotel 80 cm alu LNB 1.2dB, tegen zeer concurreren-de prijzen. EuroSat Hollandbv, 02949-3296/3061, fax
3341.

_^

Kleuren TVs 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Computers
Te k. C 64 plus FC3, diskdr.,
printer (Comm. MPS 1200)
en alle boeken. Pr. ’600,-.
Tel. 045-252047.
Te koop PC COMMODORE
35 met harddisk, enkel drive
pr.n.o.t.k., ca. 1 jaar oud,
home-trainer z.g.a.nw. Tel.
045-257626.
Te koop PC AT 286-16 MHZ
mcl. kleurenmonitor, muis,
VGA-kaart, 31 Mb HD, 3,5"
drive - 1,44 Mb en 2 Mb in-
tern geheugen, pr. ’2.450,-
Tel. 045-426229 na 17.00u.
Te koop COMPUTER met 2
harde schijven, printer voor

’ 1 200,-, copiëerapparaat
Selex 60 AZ voor ’500,-.
Tel. 045-713888 tijdens
kantooruren.

Te k. ATARI 1040 STF 4 MB
plus muis mcl. 2e drive en
mon. SM 125. 045-720082.
Te k. PC PAKKET Lotus 1-
-2-3 Release 3, nog verpakt
’350,-. Tel. 045-456701.
Te k. MSX-2 mcl. kl.monitor,
printer en spellen. Pr. n.o.t.
k. Tel. 045-215565.
Te koop PC-HEADSTART
Explorer 8088 CGA, muis en
software, 3 mnd. oud

’ 1.250,-. Tel. 046-747444.
Te k. DISK-DRIVE voor
C-64, boeken plus software
Tel. 045-420829.
Te k. COMMODORE 64 D-
drive, kl. monitor en printer
Tel. 045-455920.

Huishoudelijke artikelen
DE LAATSTE

Showroom keukens en sanitair
met kortingen tot 70%

(of tegen elk aannemelijk bod.)
TOMZON BV Keuken-sanitair

SHOWROOMVERKOOP:
Hofdwarsweg 69, Geleen.

MAGAZIJNVERKOOP:
Groenseykerstr. 26A, Geleen

INFO: 046 - 742516 of 046 - 751224.

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
046-513228 of 514862.
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
IJSK. ’95,-; gasfom. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.

Te koop moderne TV met
poot ’ 500,-; KOELKAST
met vriesvak ’ 100,-. Tel.
045-259723.

Te k. INBOUWCOMBINA-
TIE oven met gaskookplaat.
Tel. 045-427564.
Te k. beige GASFORNUIS
vaste pr. ’ 300,- i.nw.st. Tel.
na 18.30 uur 045-722071.

Te koop tafelmodel DIEP- ;
VRIESKIST z.g.a.nw., '’ 100,-. Tel. 045-719132.

~, , , . . ■ . — . .. l
Kachels/Verwarming

Kolen
* antraciet 3,4,5

* extrazit
* Union-briketten
* futurex grof-fijn

Verpakt en los-gestort
leverbaar, ook thuisbez.ü

Handelsondern. L'Ortije, de
Koumen 72, Hoensbroek.

Tel. 045-212358.
ook zaterdags geopend.

Kachels, inzethaarden. Op-
ruiming. Honderden guldens
voordeel. De KACHELSMID
Walem 21, Klimmen.
Olie gestookte C.V. KETEL
en 3.000 Itr. tank met restant
olie, zelf afhalen, t.e.a.b.
Tel. 04459-1472.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966. i
i

Muziek
Te k. PIANO Paul & Co. t.e.
a.b. Tel. 045-716603 na
18.00 uur.

Te koop stereo KEYBOARD ,
JVC ook aansluitb. op orgel, 'i.z.g.st. Tel. 045-351527

Orla Orgelshow !!!
Op zaterdag 15 feb. van 11.00 - 16.00 uur, demonstreert

MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open, donderdagkoopavond.

-Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

Roland JXI Synthesizer
van ’ 1.860,- voor ’ 999,-

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
PIANO'S wegens inkrimping
voorraad zeer goedkoop en-
kele Duitse piano's, 5 jr. schr
garantie. Huurpiano's ’ 45,-
-p.mnd. Huurkosten 1e huur
jaar in mindering te brengen
bij event. aankoop. Piano-
handel H. Wieland, Heerler-
baan 217 Hrl. 045-410043
of 418373. Zat. van 11.00
uur tot 17.00 uur.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken,. drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Saxofoons va. ’ 750,-;
dwarsfluiten va. ’ 250,-;
trompetten va. ’250,-; kla-
rinetten va. ’250,-; trombo-
nes va. ’250,-, enz. enz.
Slaginstrumenten de groot-
ste voorraad, de kleinste
prijzen!! Ook huurmogelijk-
heden. Eigen reparatie-af-
deling. Belt u voor informa-
tie!! ADAMS Thorn. Tel.
04756-1324.
Dringend gezocht ZANGER
met fantasie en toetsenist
om samen eigen repertoire
op te bouwen. Tel. 045-
-273721 of 213064.
COVERBAND Mannheim
zoekt proffesionele toetse-
nist, voor plm. 100 optre-
dens per jaar. Voor ml. 045-
-231087 na 18.00 uur.
Te k. ORGEL Yamaha Elec-
tone B 605 met toebehoren,

’ 1.750,-. Milleveld 38, Voe-
rendaal. Tel. 045-753108.
Te koop JUKEBOX Seeburg
bwj. '63, type Console, klein
defect, ’700,-. Torenstr. 26
Oirsbeek.
Te k. ACCORDEON merk
Accordiola 80-bas, nw.
waarde ’ 3.200,-, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-318090.

Yamaha RXS DRUMCOM-
PUTER met 3 soundcards
en voeding, ’ 1.050,-. Tel.
045-222280.
Roek-Coverband zoekt
ZANGER(ES). Tel. 046-
-745624 of 742183.
PIANO'S, enkele interes-
sante aanbiedingen in top-
merken piano's. J. Somers
& Zn. Pianohandel, Aker-
straat 82, Heerlen. Tel. 045-
-713751. Ook stemmen en
verhuur.
Enthousiaste Top 40 band,
zkt. m. spoed een BASSIST
en drummer. 045-245725
Te koop BUGEL ’ 225,-. Tel
04404-2421.
Gezocht; ervaren GITARISI
voor te vormen acoutisch gi-
taarduo, Stijl, Folk & Blues.
Liefst omg. Sittard. Tel. 046-
-515747 b.g.g. 046-746861.
Muziekhuis Busch, Haver-
terpoort 7-9, Nieuwstad,
biedt aan door inruil verkre-
,gen 5 types 510 Orla OR-
GELS tegen zeer gunstige
prijzen va. ’ 3.000,-.
Te k. z.g. onderh. Duitse
PIANO merk Weisbrod vr.pr.
’2.300,-, tel. 04743-2180.
Rock Coverband zoekt met
spoed serieuze GITARIST.
045-221511.
Te koop TECHNICS KN 800
keyboard mcl. ass. Tel. 045-
-324856.
Cover-Rockformatie BASIC
BLUE zkt. ervaren zanger,
na 18.00u. 045-312887
(Mare) 04406-15950 David

Kunst en Antiek
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Te k. heel mooi antiek rijtuig
type JACHTWAGEN enkel
en dubbelspan ’ 4.250,-.
Tel. 04702-1566.

INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethoeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek licht en don-
ker grenen. Eigen restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-443161.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Hebt u hart voor uw waarde-
volle antieke KLOK? Bel dan
voor reparaties/taxaties en
vrijbl. advies. Hans Tanis
04754-85026 Antieke klok-
ken, St. Jorisstr. 3, 6101 CA
Echt -Nog nooit bij WIJSHOFF
Antiques geweest? Jammer
voor U! 1500m2 Showroom.
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek. 045-211976. Geo-
pend: Pond. Vrijd. Zaterd.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. Nuth
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang
kerk. Donderdag koopavond
Tel. 045-243437. Een be-
grip voor de regio!

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt.
Dr. Haubenlaan 87, Maas-
mechelen. België. Zondag
open van 10-18 uur. Van
10-12 uur gratis toegang
met show en attracties.

Knip uit!!! Te huur DRAAI-
MOLEN-carrousel en nieuw
luchtkussen. 045-315378.

Foto/Film
NIKON AF 601, mcl. AF 35-
-70 MM. Als nieuw! Nu
’1.000,-. Tel. 045-727860,
na 18.00 uur.
Te koop weg. liquidatie
WANG PC 80286 m. moni-
tor, arm en muis, reproka-
mera Eskofot 506p, filmre-
gisterpons, filmdroger 50x60
cm, hangmappenkast A4,
waxcoater, densitometer,
kopieerapp., Rank Xerox,
Fax Rank Xerox, filmontwik-
kelmachine, laserprinter 600
dpi. Tel. 045-257704.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr.' SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevraagd spelende
en DEFECTE KTV'S v.a.
1982. Tel. 045-213432.

Diversen
' " ■ i " iiiiiimiiiiiï : i ■

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.
Voor hobby Diamant ZA-
GEN en slijpstenen, IR-
restlichtnachtkijkers voor
bewaking, natuur of water-
sport, e.d. Div. uitvoeringen,
gunstige prijzen. Tel.
045-222054
Te koop oud eiken BILJART
speelvl. 1.00 m. x 2.00 m.
Tel. 04405-2490.
Gevr. . DAMESMODELLEN
voor leerl. kapster in exa-
men-jaar. Tel. 045-255251.
BRUILOFTSERVICE. Zie
zondag T.V.-Gazet Bruns-
sum en Hulsberg.
Te k. 2-zits BANK, grijs met
div. kleurtjes, apart model;
24-deligé Spectrum Ency-
clopedie; radiator, 4 platen
2.50x35. Tel. 046-748502.

Professionele HUWELIJKS-
REPORTAGE op Video!!
Studio Creaplat 045-427117

Te k. weg. overcompleet an-
tieke LETTERKASTEN, lo-
den boekdrukletters, cliche's
electr. loodomsmeltoven,
Elrod lijnengietmachine, en
een met. pocketrek. Te bevr.
Stationstr. 288, Nuth.

Te koop grote HETE-
LUCHTKANON; keyboard
GEM DSK 5 ’350,-. Te
bevr. 046-521766.

Carnaval
Te huur CARNAVALSWA-
GEN type oldtimer, maand,
en dinsd. Tel. 04451-2329

06-liJnen
Striptease Sexspel

Jij bepaalt wat zij uittrekt - 100et p/mI 06-320.322.80
r~. . * ~~

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel. 320.320.20
50 et. p. min. "

Nieuw het
Telebordeel

Meisjes doen wat jij wilt en
geven ook hun geheime tel.

nr. aan je door
06-320.320.85 - 75 et p/m

(boven de 18 jr)
Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?
1 (75 et p/m)

06-340.320.80
Hot/Lips Livetapes! Ruw,

vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40
245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Ik ben Romy

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 75 et p/m

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

computer van de Benelux!
Kies de sexlijn die jij wilt

0,75 p/m 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S
1 NUMMER - 10 MEISJES, Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Bel de 06-320.320.10
heetste 06-320.321.10
meisjes 06-320.323.10

van 06-320.325.30
Nederland 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14

Grieks Intiem
Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Vrijgezellen

Meiden willen ook weleens
een keertje

06-320.320.44 -50 cpm.

Slippertjes
Meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.36 - 75 et p/m
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 - 50 Ct p/m

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 -50 et p/m

Sex voor twee
Direct kontakt met meiden,

vrouwtjes en jongens
06-320.330.46 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met joudoen. Vraag naar hun tel.nr.

voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor twee

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

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66- 50 et p/m

Zoek je een lekkere knul?
Gay-Dating

06-320.330.95 - 50 et p/m

**Gay Privé**
Wil jij sneleen discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75 - 75 et p/m
Ook voor sexgesprek.

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag

haar tel.nr. Bel:
06-9502 - 75 et p/m

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12
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06-lijnen

Dame Privé?
Hoe ze je willen verwennen,
hoe ze eruit zien vertellen ze
zelf, ze ontvangen je graag
privé of komen graag naar je
toe, ze geven hun adres en
telefoonnummer.

06-320.322.23 (’l,- p/m)

Boys Privé
Binnen een minuut weet je
of er iemand van je smaak

op de lijn is! 75 et p/m

06-9556
Vanavond al een afspraakje!

Altijd Succes
Bel voor een leuke vriend(in)
afspreeklijn 06-9503 75 cpm
Direkt een leuke meisje aan

de lijn. Vraag haar tel.nr.
voor 'n avondje uit. 75 cpm

**06-9510** ■

06-95.11
DUIK in bed met 'n hete

meid vraag dr tel.nr. 75 cpm

Pikante
Sexdating

Plaats zelf een oproep of
reageer op die van anderen.

06-320.350.75 - 75 Ct p/m

Evelientje
toen ze haar rokje

liet zakken...!
06-9530 - 75 et p/m

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee

06-9570 - 75 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

Zal Bianca je met haar mond
verwennen?

Doe je ogen maar dicht
06-320.331.07

75 et p/m

Echte sex live
Alleen jij en ik of een trio. Wij

gaan genieten tot het
uiterste.

06-320.370.90 - 75 et p/m

Vrouwtjes
en schoolmeisjes zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonnr.
Bel nu 06-9661 - 75 et p/m

Wie durft
een stripspel te spelen met

CAROLIENTJE
06-350.222.23 - 50 et p/m

Jouw MEESTERES!
'n Hemelse hellefeeks voor

haar dienaren, 75 cpm
06-320.324.68
Aanbid je meesteres! Ze

doet je handboeien om! SM,
50 cpm

06-320.332.32

Ze zakte door haar knieën
op zn Fans lieverd.

06-96.46 75 cpm
06-96.46

06-9665 - 75 et p/m
Hete meisjes

willen sexkontakt.
Nu met nummer.

Bel me op (75 cpm)
06-320.320.38
Rijpe keurige klassiek

geklede dame die live alles
opneemt. Ik ben gek op

jongensdie op zn Russisch
tussen m'n bolle willen.

* 06-320.320.91 *
*Rijpe negerin *

* Onverzadigbaar *
* Volslank DD-cup *

* Witte lingerie, 75 cpm *

06-320.320.91
Dames die zich vervelen

Sexcontact
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt Apart
met een meisje of jongen
voor- 'n heet sexgesprek

06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-Kontakt
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 50 et p/m

Vrouwen heuvel
06-320

327.70 Rijp en Blank 50 cpm
324.54 40plus bizar 100cpm
323.63 40plus hard 100 cpm
328.99 Moddervet 50 cpm

329.30 Overrijp 50 cpm

*06*320*320*62
op zn grieks! Zij 18j.

Naakt bukt ze voorover en jij
staat achter haar! 75 cpm

**SEX**
Fabriek

doen! 06- 100 et p/m
320.332.99

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Urnburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
TranssexueeL.32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 Adam

Thais meisje
wil joubeter leren kennen
via een live sexgesprek.
06-320.330.08, 0,50 per

halve minuut.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74

de wiplijn
leder op zn beurt 75 et p/m

06-9555
Kort wachten,
dus goekoper!

24-uurs sex
live de lekkerste

intiem en apart, 75 cpm, 06-

-320.370.07
Ze lacht

als een jongen met haar
danst, maar dan voelt ze...
06-320.323.85, 100 cpm

Els ziet Torn in bad.
"Ik zal je leren om te gluren,

Bukken
06-320.326.92, 100 cpm

Elly, naakt
in de mand zonder bodem

aan het plafond.
06-320.330.17, 100 cpm

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw. 06-320.327.78,

110 cpm

2 jongens
doen de kelder en dan....die

blonde vrouw....
06-320.321.32, 100 cpm

Als ze
met de buurknul
vrijt belt ze haar man die

alles hoort. 06-320.340.22,
100 cpm

Bel Lenie op
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 et.p/m)

De Sexmachien
harde porno v. elke smaak
06-320.326.80 - 100 cpm

lesbi hard Porno
06-320.321.99- 100 et p/m

320.370.00
voor de heetste meiden van
heel Nederland 06 100 cpm

Sex trek? Anja
helpt! 100 cpm 06--Sex voor 2

hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- pm

06-320.325.00

KontaktenKlubs
Nu weer nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur.

Privéclub Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw: KATJA.

Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

LIBERTA PAREN CLUB
Verkleedt prinsenbal onder toezicht van een echte prins.
Vergeet ook uw dansschoentjes niet aan te trekken, want
onze bekende band verzorgt Live Music. Maaseikerweg 24
300 meter vanaf A 2richting Susteren. Tel. 04499-4928,
v.a. 21.00 uur tot !

Maison d'amour Simpelveld
Met Thaise meisjes voor massages etc. Tel. 045-445120
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows
"Simpley the Best"

!Bij Angel! Privé en escort
met 3 bloedjonge meisjes vanaf (20 jaar) met (DD-cup)

wij zijn voor alles in o.a. live, strip- en Vib-shows,
trio's, SM, slavin, alléén mog. en nog "1000 en 1 mog.

iGespierde Boy!
5 knapperige mooie jongens vanaf (19 jr). Wij zijn voor

alles in, óók voor dames, heren en (echt)paren. Bel voor
info bij !Angel en Boy!
S 045-274587

"ook voor SM-liefhebbers", leuk jong meisje/jongen welkom

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Club Brasil
Ontspanning, privéshow op
aanvr. Intern gastvrouwen.

13.00 tot 02.00 u.
v. Hasseltkade 40 (100 mtr.

v. Markt) Maastricht.

Shirley privé
en escort, 045-727538

Buro
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in.

Tel. 06-52980255.
Nieuw dagelijks van 14.00-

-4.00 uur Club
"La Belle"

Vele leuke dames aanwezig
overdag !_> uur ’ 100,- all-in
Kerkrade-Spekholzerheide.
Graverstr. 13. 045-416143.

Privé Brigitte en
Nieuw Chantal

v. 11-23 uur 045-254598

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.
Meisje 18 jaar

voor escort.
Tel. 045-427473

Cinderella
6 meisjes verwachten U.
Oude Rijksweg Nrd. 56,

Susteren, naast tennishal

ledere zaterdagavond enkel
toegankelijk voor

Paren
Club LC, Hertenweg 5,

Zutendaal. 09-3211713323

Escort
nu vanaf ? 045-428856

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Gevraagd
met spoed spontaan bar-
meisje. Tel. 04750-30746.

VANDAAG

LYDIA
Tel. 046-749662, 11-18 uur.

Back in town
Angelique
Tel. 043-639410. i

Sexy Blondy
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

I TOPDESIGNKOLLEKTIES *&* ltdi°' deSedf; Montis',
Leolux - Cassma - Moroso - Behr -

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

r^cci/^Ki^CKiTDi ika Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -UESIGNCENTRUM Dur|et . | nterstar . Ligne Roset . JAB .
AAN DF Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -

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

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

»-__________■..■■■_ .. ■:■■■■ :

$r*r '_/'. _______________________-__» —
Designmeubelen worden |: Aan de

doorgaans aangeboden in .■W_i|^_i__l W Meubelboulevard in Heerlen

formaat. Design House neusje van de zalm op
doorbreekt dezetraditie en brengt dekollekties topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!

■______■__________■

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.
1 Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00-18.00 uur. Za. 9.30-17.00 uur. Donderdag koopavond.
______

1

IJIfKI
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in hetkinderdorp

JOAOPESSOABRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal in JoaoPessoa de bestaande
kleuter- en lagere school uitbreiden.
Indetoekomstisdeschoolopkbesten_d
voor dekinderen uitdesloppenwijken
in de buurtvan hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie van deze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité ,
HeerlenvanSOS-Kind erdorpen vraagt
daaromuwhulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

i___szi__^l_^____:
U kunt dit bedrag overmaken naar
Rat___.nkHeerlen,nr.ll._..ll.l9l t.a.v.
SOS-Kinderdorpen, schoolactie (giro-
rekening Rabobank: 10.30.856). Inlich-
tingen: Mevr. I. Phllips-Leufkens, Co-
mité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Tel.:
045-412736. . "■ |

PERZISCHE {/TAPIJTEN
Oranje Nassaustraat 19, Heerlen Tel. 045-713650

( " N

Maar.... U moet wel snel zijn !
EEN KLEINE GREEP UIT

ONZE COLLECTIE ORIGINELE TAPIJTEN
o.a. uit Perzië, Afghanistan, India en Nepal:
Abadeh 205x203 cm van ’ 3.950,- nu ’ 1.950,-
Karachi 119x78cm van ’ 530,- nu ’ 450,-
I. Nepal 239x166 cm van ’ 2.160,- nu ’ 1.350,-
I. Guldast 256x177 cm van ’ 5.850,- nu ’ 3.650,-
Hossein Ab. 321x203 cm van ’ 4.950,- nu ’ 3.600,-
Mir 124x62cm van ’ 895,- nu ’ 695,-

-f~ SPECIAAL AANBIEDING KLEINE KLEEDJES ! |
Geschikt voor diverse doeleinden,

vanaf ’ 25,-
-■ U** Jr-J

Donderdag koopavond
J^kW

VERZEKERINGEN

DE GEVOLGEN VAN DE BREDE aftrek te maximaliseren op een bedrag
HERWAARDERING VOOR .dat kan oplopen tot meer dan het
lIFRFMTF- FN tienvoudige van de basisaftrek.!--«____-. iiö._-__-__-.--_-_*__.,_~_-_.. Door deze nieuwe wetgeving is deKAPITAALSVERZEKERINGEN berekening van de premie-aftrek voor

De Wet Brede Herwaardering, die op de lijfrenteverzekeringen evenwel
1 januarivan kracht geworden is, heeft dermate complex geworden, dat dit
gevolgen voor vrijwel iedereen dieeen zonder professionele hulp op eigen
lijfrente- of kapitaalsverzekering houtje nauwelijks nog te klaren is. Voor
(= levensverzekering) afgesloten heeft. een duidelijker inzicht in deze materie
Op fiskaal terrein is er vooreerst de en eventuele berekening van de
beperking tot. 5000 van debasisaftrek, premie-aftrek, maakt u best een
De wetgever voorziet daarbij in de afspraak met uw LLTB verzekerings-
mogelijkheden om, via ingewikkelde adviseur. Hij beschikt over de juiste
rekenschema's voor aanvullende en rekenschema'sdie voor u, werknemer
inhalende aftrek, de totale lijfrente- of zelfstandige, van toepassing zijn.

m\Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMANDVAN BIJ ONS

/WmmmWÈÊÈ\
___r -~ ~ ,"" _. _-,i t [ll || von/lounlnterieur 1~ Welkom bij Van Sloun Interieur. siaaoadviescentrumi

In Roermond, Sittard, Valkenburg. \- ROERM

-^
) W

Limburgs meest komplete 00~\
speciaalzaken. Van Sloun Interieur is
leverancier van alle betere merken. yr
Vaak exclusief voor geheel Limburg. ___

Kom u overtuigen in onze [««sTaapaSentd^^
showrooms. Op een grote oppervlakte l sittard jy
tonen wij u een representatieve ’*"*■£ \
kollektie klassieke en moderne V ®^tARq
kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. t _%

Levering met prijsgarantie, d.w.z. J Eenkomplete kollektie goede
, ~ , , _f gezonde slaapsystemen.

_mmmmmmmmwkwm»\_. beslist met duurder f „«._.._,-,-,.. „«_„,, #é k dan elders / SWISStPUdST \Iffl (A® f*■ W Bent uop zoek Vin//^ /lOUn ] ____ 1__^^___T naar Jg betere || Slaapadviescentrum' W
" meubelmerken dan is de kortste weg I^vJxenburoJ^^A

naar kwaliteit: Van Sloun Interieur. m^^^^^^

Mvan /loun interieur mmM°- sszriïiï^
nm

_
ITVV-r_lj-_-^^^^^^^^^_ SITTARD, Industriestraat 23, tel. 046-51366^

lil.ilil.l'llTiTi_l.liVlYillll.__________________________________________W VALKENBURG, Reinaldstraat 1, tel. 04406-12705

\SLAAPADVIESCENTRA SITTARD lndustriestraatvelo46-52183>_________
INTERIEUR /§§§§ r,-^^^ W /

\ - ___j_a^if?P^ \ _______

\ ____________ __Pl^^ _/

L_^BE_^ME_____________2S



DOOR PETER BRUIJNS
Labyrint inaanleg- KNP FineaPer wil samen met het ener-ybedrijf MEGA Limburg

11 nieuwe energiecentrale
|?ail bouwen bij de fabriek in
je aastricht. De nieuwe centra-

Wordt ruim tweemaal zo
Oot als de huidige en vergt

investering van 80 tot 90'IJ_oen gulden. Het teveel aan
dat de centrale levert,

hf>t KNP terugsluizen naaro^ elektriciteitsnet van ME-a Limburg.

en jj.de investering hebben KNP_ va_ k
Limburg subsidie nodig

* ScUyl ministerie van Economi-
een f^aken. Er wordt gerekend op
I^pMrage van 20 miljoen gulden.
een -e& °P net ogenbük ook al

Isjg.j^Sen centrale, maar die levert
ge^ 22 megawatt, dat is alleen
ni6u

eS voor het bedrijf zelf. De
gen *e centrale krijgt een vermo-
gej;.y^n 60 megawatt. Door de mo-
Ungf eid tot warmtekrachtkoppe-
siert ■ Vert de centrale volgens divi-
bijrt Irecteur Doeke Bosscher een
Bov ge aan de energiebesparing.
t -e_endlen kan door nieuwe tech-

«Ken de uitstoot van koolstofdio-ue Worden beperkt.

Bedrijf
cenT *?e exploitatie van de nieuwe
UrnK e beginnen KNP en MEGA
ject Durg een apart bedrijf. Het pro-
die wdtbehalve met de EZ-subsi-
nat. âar schijn_ijk grotendeels gefi-
pap:lerd uit de lening door waarde-
'&*."_ ..?n die MeSa Limburg on-

BS heeft uitgeschreven. Van onze verslaggever

ManngS lekte uit dat ook DSM
ener n **oestert voor een nieuwe
tï1jut!=lecentrale. Het chemieconcern
ShellCVenals KNP en bijvoorbeeld
le. 0p subsidie van het ministe-
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is nietheilig'

Minister: 'Vervuiling
Maas was incident'

Waalse bewindsman spreekt van criminele handeling

eieren, gereserveerd voor een
mannelijke magistraat.

tricht uitsluitend mannelijke
rechters. De eerste vrouwelijke
rechters waren mevrouw mr F.
Westermann-de Haime en me-

vrouw mr G. Gemmeke-van
Delft. Op een totale sterkte van
23 rechters zijn thans zeven
vrouwelijke rechters aan de
rechtbank te Maastricht verbon-
den. Eén van haar treedt op als.
vice-president. Bij het Maas-
trichtse Parket zijn de dames
daarentegen in numerieke zin
zwak vertegenwoordigd: slechts
één op een totaal van vijftien of-
ficieren.

Von onze verslaggever

MAASTRICHT - Bij de recht-
bank in Maastricht heeft VrouweJustitia voor haar nakomelingen
111 rechte lijn een afgebakend
Werkgebied gereserveerd in de.
z°geheten verkeers- en appelka-
toer. Sinds kort wordt deze 'be-
land' door drie vrouwelijke
Rechters en een vrouwelijke grif-wer. Slechts de zetel van de offi-
cier van justitie blijft, by gebrekaan voldoende vrouwelijke offi-

Tot tien, vijftien jaar geleden
kende de rechtbank in Maas-

Kavelaars fungeerde als griffier
en mevrouw mr A.Derks-Höppe-

Gisteren werd deKamer gepresi-
deerd door mevrouw P. Koop-
man-Oyen, die werd bijgestaan
door de dames mr A. Hazen en'
mr H. Becker. Mevrouw mr C.

ner was aanwezig als raads-
vrouw van de enige (mannelijke)
verdachte. De imposante gestal-
te van officier van justitie mr
H.Smalburg vormde het enige
mannelijke element achter de
groene tafel.

afval in Wallonië aan de orde ko-
men, aldus Lutgen.
Volgens de Waalse minister kan de
vervuiling van het Maaswater van
enkele weken geleden absoluut niet
het gevolg geweest zijn van een lo-
zing van een van de Waalse indu-
strieën. Aniline en pyridine worden
niet in één en hetzelfde produktie-
proces gebruikt.Gezamenlijk project in Maastricht vergt investering van 80 miljoen

BRUSSEL - Volgens de Waalse
minister voor milieuzaken, Guy
Lutgen, is derecente vervuiling van
het Maaswater vrijwel zeker het ge-
volg geweest van een criminele
handeling. De minister heeft bij het
gerecht dan ook een klacht inge-
diend. Vermoedelijk is de vervui-
ling van het water met aniline en
pyridineveroorzaakt door onbeken-
den die de inhoud van een tankwa-
gen met die stoffen in de rivier
hebben gedumpt.KNP en MEGA bouwen

grote energiecentrale

Ongewenste
Griek opgepakt
ITTERVOORT - Bij een routinecon-
trole in Ittervoort heeft de marechaus-
see donderdagavond laat een 32-jari-
ge Griek aangehouden. De man
stond in Nederland geregistreerd als
ongewenste vreemdeling omdat hij in
het verleden is veroordeeld voor ge-
wapende overvallen, schietpartijen en
drughandel. De Griek, die ook nog
een maand gevangenisstraf moest
uitzitten, verklaarde dat hij Nederland
niet wilde verlaten uit liefdevoor zijn
vriendin.

LANDGRAAF - Een 30-jarige man
uit Landgraaf heeft donderdag vrijwil-
lig 45 gram amfetamine overhandigd
aan de politie. De man kwam met de
mededeling dat hij geruimetijd in ver-
dovende middelen handelde en dat
hij nu schoon schip wilde maken. De
politie liet de mangaan, maar hij dient
zich wel te verantwoorden bij de justi-
tie wegens zijn handel in verdovende
middelen.

Drughandelaar
met berouw

Lutgen maakte nog al wat werkvan
het onderbouwen van zijn stelling
dat de Maas in de loop van de jaren
aanzienlijk schoner is geworden. Al
sinds 1975 is de kwaliteit van het
Maaswater fors verbeterd. Dat
wordt onder meer aangetoond door
de grote hoeveelheden vis die in de
rivier voorkomen. Sinds twee of
drie jaarvertonen zich zelfs al weer
zalmachtigen in de Maas.

Op 13 maart heeft Lutgen met mi-
nister Hanja Maij-Weggen een ge-
sprek over het Maaswater. Maar
tijdens dat gesprek zal ook het
dumpen van gevaarlijk Nederlands

Lutgen zei dat gisteren op een pers-
conferentie in Brussel. Hij stak daar
niet onder stoelen of banken dat
naar zijn mening de Nederlanders
wat overdreven op het incident heb-
ben gereageerd.

Volgens Lutgen en deskundigen
van zijn kabinet bestaan er in ver-
band met de Maas nog maar drie
problemen. Er komen af en toe nog
ongevallen voor. Verder ontbreekt
er nog een reinigingsinstallatie voor
het huishoudelijkafvalwater van de
stad Luik. En tenslotte is het gehal-
te aan cadmium en fluor in het
Maaswater r_bg te hoog.

Geen bezwaar GS
tegen kliniek
VALKENBURG - Het college van
GS heeft er geen bezwaar tegen dat
er voor debouw van een verpleegkli-
niek in het sportpark Oost en op het
aangrenzend parkeerterrein te Val-
kenburg een versnelde procedure
wordt toegepast. Voor het verlenen
van de bouwvergunning gaat het pro-
vinciaal bestuur akkoord met een vrij-
stelling volgens artikel 19 van de wet
op de ruimtelijke ordening en is er
een verklaring van geen bezwaar af-
gegeven.

Het Waterwinningsbedrijf Brabant-
se Biesbosch (WBB) is gistermidag
overigens weer begonnen met het
inlatenvan Maaswater in zijn spaar-
bekkens in de Biesbosch. In totaal
heeft het WBB 23 dagen lang geen
Maaswater voor de bereiding van
drinkwater kunnen innemen, om-
dat de Maas in Wallonië was veront-
reinigd. Het WBB heeft door de
verontreiniging een schade van on-
geveer 125.000 gulden per dag gele-
den.

Biesbosch

De Waalse minister zei ook graag te
willen samenwerken met de Neder-
landse autoriteiten. Vandaag al
spreken Nederlandse ambtenaren,
in Namen, met de Waalse bestuur-
ders. Op 25 februari zullen Neder-
landse ambtenaren in Luik zijn
voor overleg over een betere coördi-
natie. Voor het beheer van het
Maaswater acht hij een commissie
nodig waarin alle oeverstaten, dus
ook Frankrijk, vertegenwoordigd
zijn. Sociaal plan

Van Houten
VAALS - De Unie BLHP is het giste-
ren in principe eens geworden met de
directie van Van Houten over een so-
ciaal plan voor de 35 werknemers tn
Vaals. Volgens de Unie BLHP kost
het plan Van Houten ongeveer een
miljoen gulden. De cacao-onderne-
mingwil begin volgend jaar de bedrij-
ven in Aken en Vaals sluiten. In de
vestiging in Vaals werken 34 mensen.
In tiet door Serve Reijnders van de
Unie BHLP bereikte sociaal plan krij-
gen de werknemers bij hun afscheid
een aanzienlijke schadevergoeding,
afhankelijk van leeftijd, diensttijd en
salaris. Van Houten belooft te zullen
helpen bij het zoeken van ander werk.

Nog geen spoor
van moordenaar

Bestuurder voor rechtbank

Auto dreef bus
de berm in:

zes gewonden

MAASTRICHT - Voor de recht-
bank te Maastricht moest zich gis-
terochtend een 45-jarige inwoner
van Susteren verantwoorden voor
een aan zijn schuldtoegeschreven
verkeersongeval op de autosnel-
weg A 76 ter hoogte van Beek.
Daarbij werden zes personen ern-
stig gewond.

'Geschatte kosten 15 à 20 miljoen gulden'

Superdisco in Maastricht

HELDEN - Justitie in Duitsland zoekt
verder naar de moordenaar van de
38-jarige A. Nebgen uit Gevelsberg,
een stadje tussen Hagen en Wupper-
tal. Het lijk van de zwangere vrouw
werd afgelopen week door een jager
gevonden in de bossen van Helden-
Grashoek. Enkele dagen later werd in
Hagen een man aangehouden die
verdacht werd van de moord. Maar
de man is inmiddels op vrije voeten
gesteld. Volgens Justitiezijn er (voor-
alsnog) te weinig bewijzen dat de ver-
dachte wat met de moord te maken
heeft. De Duitse vrouw werd sinds 20
november vermist. Rond die tijd ver-
bleef ze in Eindhoven. Sectie heeft
uitgewezen dat de vrouw werd ge-
wurgd.van MW en met zijn vader een

groothandel in sportkleding heeft
in de Beatrixhaven, voert serieuze
onderhandelingen met onder meer
een aannemer, een brouwerij en een
bank.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
zakenman Leon Leufkens (26) wil
in de provinciehoofstad een super-
discotheek vestigen. Hij hoopt bin-
nen twee maanden de eerste con-
tracten daartoe te tekenen. Leuf-
kens schat dat het uitgaanscomplex
tussen de vijftienen twintig miljoen
gulden gaat kosten.

De dader zette de caissière bij het te-
ruggeven van wisselgeld een mes in
de nek en graaideeen keer in de kas-
sa. Hij maakte enkele honderden gul-
dens buit en ging er vandoor. De
eigenaar van de supermarkt wist de
overvaller echter enkele straten ver-
der te achterhalen. Even later kon
deze de Margratenaar aan de politie
overdragen.

Overvaller
snel gepakt
MEERSSEN - Kort nadat hij een
overval had gepleegd op een caissiè-
re van een supermarkt in Meerssen,
werd de 45-jarige J.B. uit Margraten
door de eigenaar van de supermarkt
overmeesterd en aan de politie over-
gedragen.

Ook de autobestuurder werd aan
de nek gewond. Na het ongeval
weigerde hij de bloedproef waar-
mee een eventueel alcoholpromil-
lage kan worden vastgesteld.

Het ongeval vond plaats op 23
april 1990. Als bestuurdervan een
personenauto belandde de man
uit Susteren plotseling op de lin-
ker middenberm om van daaruit,
naar rechts sturend, tegen een in
dezelfde richting rijdende militai-
re autobus te botsen. Een aantal
passagiers liep verwondingen tep:
zes van hen ernstig rug-, hersen-
of nekletsel.

Verdachte zei zich van het gebeu-
ren weinig te kunnen herinneren.
Om de weg te vragen zou hij een
hem volslagen onbekend café zijn
binnengestapt en daar in het be-
stek van een uur vier pilsjes heb-
ben gedronken.

" Naar verwachting gaat tijdens de paasvakantie nabij het'
Drielandenpunt in Vaals het labyrint open. Met de aanleg van
deze toeristische attractie is inmiddels begonnen. De doolhof
wordt met een padlengte van ongeveer drie kilometer de langste
in Europa. Er wordt voor de eerste keer in Europa gebruik ge-
maakt van waterafscheidingen, spiegelwanden en schuivende of
draaiendepanelen om steedsnieuwe looproutes te laten ontstaan.
Her en der in het parcours zijn ook sensoren verstopt die er voor
zorgen dat wanden wegklappen en onmiddellijke weer in de oor-
spronkelijke staat terugklappen als de bezoekers er doorheen gelo-
pen zijn. Op die manier is terugkeren niet meer mogelijk, hetgeen
het spanningselementvan het labyrint alleenmaarzal vergroten.
Voor de aanleg van het labyrint zijn meer dan zeventienduizend,
twee meter hoge, haagbeuken nodig. Bij de ingang komt een win-
kel met een platform vanwaar de bezoeker een fraai overzicht
heeft over de zoekende mensen in het labyrint. In het eerste jaar
worden ongeveer 150.000 bezoekers verwacht. Later zal dat aan-
tal moeten oplopen tot ongeveer een kwart miljoen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Woordvoerder Nico Prick van de
gemeente Maastricht: „Als de disco
niet storend is voor de omgeving, is
de gemeente bereid mee te werken
aan de vergunning. In het beleid is
ruimte voor het geven van een
nachtvergunning."

Nigerianen
aangehouden

hii.LEN -De Keulse politie
lce " 2even Nigeriaanse asielzoe-
W 0 . ingehouden die er van
Poort Verdacht met valse pas-
hog en gestolen creditcards

"* h Kff ldbedragen opgenomen
h__i °en op tevoren geopendetj^ningen.
Au "ende opereerde in Keulen,
t^1 en het Roergebied. In to-'
dan Z°U °^ deze manier al meereen miljoenMark zijn geïnd.

ooJï^htbank in Maastricht ver-.
\ve„ de eind vorige maand
vier _rS valsheid in geschrifte
den Wlgerianen tot dertig maan-
den gevangenisstraf. Het optre-
toontVan..deze asielzoekers ver-
de n

ge 'J-Senis met de zaak van
in j^1 .aangehouden Nigerianen

Volgens de zakenman hangt het
doorgaan van het centrum vooral af
van een onafhankelijk haalbaar-,
heidsonderzoek. Leufkens heeft,
daar, wijzend op de beslissing om
het nieuwe casino in Maastricht te
vestigen, het grootste vertrouwen

De plaats waar de discotheek moet
komen staat nog niet vast. De on-
dernemer en de gemeente bekijken
vijf mogelijke locaties.

Leufkens, die kledingsponsor is

De discotheek die het echtpaar
Leufkens voor ogen staat, moet
uniek worden voor Nederland. „De
capaciteit moet liggen tussen 3000
en 5000 bezoekers, maar een ont-
spannen sfeer staat voorop. Niet al-
leen de jeugd kan terecht in het
complex.", zegt Arme Marie. Op ter-
mijn wil ze zelfs bekendere pop-
groepen contracteren. „De disco-
theek moet open blijven tot zeven
uur in de ochtend en dat zeker vier
a vijf dagen per week".

(ADVERTENTIE)
***«--^^^^^^^^^^^^^MM^^^^M^^^^M^MH^HM|^^-

EXPOSITIE IN HET ABP

I #1*
Twan Lendfers Harry van derAart
In de maand februari exposeren twee kunstenaars recent werk in de hal van

het Abp hoofdkantoor, Oude Lindestraat 70, Heerlen. Van Twan Lendfers

zijn beelden in brons en hout te zien, Harry van der Aart exposeert

acrylschilderingen en tekeningen in inkt. Morgen is de tentoonstelling gratis

toegankelijk tussen 14.00 en 17.00 uur.

De Maastrichtse pianist Don Binnendijk zal zich door de tentoongestelde

werken laten inspireren tot piano-improvisaties.

Voor een bezoek aan de expositie op een ander tijdstip kan een afspraak

worden gemaakt via 045-798100.

surn
/ IL__l

Voor de thans voorliggende fei-
ten, inmiddels bijkans twee jaar
oud, eiste de officier zes weken
onvoorwaardelijke gevangenis-
straf, te vervangen door tachtig
uur dienstverlening.

In zijn requisitoir noemde officier
Smalburg het rijgedrag van ver-
dachte 'hoogst onvoorzichtig,
onoplettend en onoordeelkundig.
Hij herinnerde eraan dat de man
in de afgelopen jaren diverse ma-
len is veroordeeld wegens rijden
onder invloed en hem herhaalde-
lijk de rijbevoegdheid is ontno-
men.

Vragen over
casino aan GS
VALKENBURG - CDA-statenlid Mar-
tin Eurlings vraagt aan GS of zij be-
reid zijn de handhaving van het Hol-
land Casino in Valkenburg-te beplei-
ten bij de ministers van Economische
zaken en van Justitie. Hij doet dat in
een gisteren verzonden brief, waarin
hij zelf stelt dat met het vertrek van
het casino een van de belangrijkste
pijlers onder de toekomst van Valken-
burg ruwweg worden weggeslagen.
Het casino is volgens het Valkenburg-
se statenlid een onmisbare schakel
op weg naar de realisatie van een
hoogwaardig toeristisch centrum.
De CDA-fractie in Valkenburg heeft
het gemeentebestuur gevraagd om
een extra vergadering aan de kwestie
casino te wijden.

Hij eiste voorts ontzegging van de
rijbevoegdheid voor de duur van
twee jaar, onder aftrek van de tijd
dat het rijbewijs reeds is ingehou-
den. Dat gebeurde op de dag van
het ongeval. Wanneer de recht-
bank de officier in diens eis volgt,
krijgt de man zijn rijbewijs dus
over twee maanden terug.

Otten, die zelf overigens de Pepper-
mill - die vaak drieduizend tot vijf-
duizend mensen trekt uit de hele
Euregio - voor 2.5 miljoen gulden
wil verbouwen, zal ook het vinden
van een plaats een hels karwei wor-
den. „In het centrum is geen plaats,
op een industrieterreinkrijg jegeen
vergunningen voor een andere plek
geldt dat je geen overlast mag ver-
oorzaken. Daarbij komt datje zeker
een parkeerplaats zo groot als het
Vrijthof nodig hebt." i

Niet iedereen is even enthousiast
over de plannen. J. Otten, eigenaar
van de Peppermill in Heerlen vindt
Maastricht 'een caféstad en geen
discostad. „Om een superdisco-
theek draaiend te houden moet je
topomzetten halen. Als de sluitings-
tijd 02.00 uur is, wordt dat moei-
lijk."

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

rustiek enz.
MEER DAN 400 SOORTEN UIT VOORRAAD!!!!!

vanaf ’ 24,50 per m 2(inclusief BTW).

* BADMEUBELS *Div. types en mogelijkheden voor elk budget.

* ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING *voor in de lijmlaag.
Geen kapwerk, 220 volt, zuinig in gebruik.

E|U|R|o|T|E|G|E|L
HEERLERBAAN 233, HEERLEN 045-427272
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Trage wetgeving kost
honderden miljoenen

Plannen blijven steken in ambtelijke molens

GEBOREN op 13-2-1992

Tremain
zoon van

Saskia Prins
420 25th. st S

Great Falls Montana
59405 USA

t
Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Pauline Adeleide
van den Broeke-

Bernasco
weduwevan

G.F. van den Broeke
op de leeftijd van 89 jaar.

In dankbare herinnering:
Torremolinos: Janvan den Broeke

Middelburg: Carl van den Broeke
Yanty Couwenberg

Rotterdam: ViLefèvre
Willem Wi jgergans
de klein- en
achterkleinkinderen

13 februari 1992
Buttingstraat 228
6431 JK Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 17 februari om 11.00 uur in de St.-
Josephkerk te Hoensbroek-Passart, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wü hem moe-
ten missen, delen wij u mede dat, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan, onze lieve
vader, schoonvader en onze opa

Kees van Sweeden
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het Maas-
landziekenhuis te Geleen.

Kinderen en kleinkinderen
Geleen, 12 februari 1992
Corr.adres: Const. Huygensstraat 59
6445 BC Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 17 februari as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouwvan Altijddu-
rende Bijstand te Geleen, Bloemenmarkt, waar-
na aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de algemene begraafplaats Lindenheuvel al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Geleen, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons gedaanen betekend heeft, geven wij u ken-
nis van het plotseling heengaan van mijn lieve
man, zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Henk van As
* Geleen, 7-5-1935 t Stem, 13-2-1992

echtgenootvan

Annie Smeets
Stem: A.C.L. van As-Smeets

Kinderen en
kleinkinderen
Familie van As
Familie Smeets

6171 CR Stem
Houterend 107
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 18 februari as. om 10.00 uur in
de H. Martinuskerk te Stem, waarna de crema-
tie zal plaatsvinden om 11.15 uur in het crema-
torium 'Nedermaas', Vouershof 1 te Geleen.
Avondwake, tot intentie van de overledene,
maandag 17 februari om 18.45 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van 'Dela', Vouershof 1 te Geleen.
Bezoek heden zaterdag en zondag van 14.00 tot
15.00 uur en maandagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tTom Velmans, zoon van t Pedro Velmans en
Hilly Velmans, en, 1 dag later, Pedro Velmans,

35 jaar, echtgenoot van Hilly Velmans-Crijns en
vader van t Torn Velmans en Bram Velmans, Tes-
kenlaan 33, 6097 GB Heel. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden van beiden op zater-
dag 15 februari 1992 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St.-Stephanus te Heel.

tAdriaan Sijsbertus Henricus Berbers, 78 jaar,
echtgenoot van Louise Juliana Maria van der

AA, Kapeelerlaan 46, 6041 JD Roermond. De
plechtige uitvaartdienst is in besloten kring ge-
beurd.

tlti Smeets, 62 jaar, weduwevan Harrie Deenen,
Eijkersstraat 80, 6061 GRPosterholt. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden op maan-
dag 17 februari 1992 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Matthias te Posterholt.

tTiel Nizet-Janssen, 75 jaar. Zij overleed in het
verpleeghuis St.-Camillus te Roermond. Na-

mens de familie T.P.J. Dikkers. Corr.adres: Rijter-
veld 21, 6071 CX Swalmen. De crematieplechtig-
heid heeft in besloten kring plaatsgevonden op
donderdag 13 februari 1992.

I t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, geven wij
met droefheid kennis dat heden van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zus, tante en
nicht

Maria Gertrud
(Trautje) Kauhl

weduwe van

Willem Pöschkens
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten
der zieken, op 87-jarige leeftijd, in het De We-
verziekenhuis te Heerlen.

Landgraaf: H.J. Pöschkens
A.J. Pöschkens-Cobben

Landgraaf: J.G. Pöschkens
M.G.A. Pöschkens-Reinartz
en al haarklein- en
achterkleinkinderen

" Familie Kauhl
FamiliePöschkens

Landgraaf, 14 februari 1992
Gremelsbrugge 27
Corr.adres: Marijkestraat 23
6373 NR Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden opgedragen op dinsdag
18 februari om 10.30 uur in de kerk van de H.
Drievuldigheid te Rimburg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.10 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Maandag 17 februari wordt de overledene bij-
zonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32, alwaar dagelijks
van 18.45 tot 19.00 uur gelegenheid is om af-
scheid van haar te nemen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

I *Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
■ mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-

gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve vrouw, moeder, onze dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Annie Brauers
echtgenotevan

Jo Smeets
Zij overleed in de leeftijd van 42 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: J.L.M. Smeets
Natascha, Frank
Familie Brauers
Familie Smeets
Familie Hanssen

6372 ED Landgraaf, 14 februari 1992
Hoofdstraat 479
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 19 februari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meer-
dere te Bocholtz, waarna aansluitend begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene dinsdag 18 februari om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wij hem moe-
ten missen, delen wij u mede dat, toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan, onze lieve
broer, zwager, oom en neef

Jüp (Jozef) Krutzen
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Familie Krutzen
13 februari 1992, Kerkrade-West
Corr.adres: 6466 XE Elbereveldstraat 382
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 18 februari as. om 10.30 uur in
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Heilust, Kampstraat,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op het r.-k. kerkhof Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Avondmis tot bijzondere intentievan onze dier-
bare overledene, maandag 17 februari om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chevre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Hierbij delen wij u mede dat heden is overle-
den, mijn lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Birken
echtgenotevan wijlen

Jan van derMuilen
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 82 jaar.

De familie
Kerkrade, Hoofdstraat 458
Corr.adres: Poststraat 28, 6461 AXKerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op dinsdag 18 februari as. om 10.00 uur in de
parochiekerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend begrafenis op het kerkhof
Lambertistraat, aldaar.
Maandag 17 februari zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens de avondmis van
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

brengen. Advisering kost derhalve
al gauw drie maanden.

DEN HAAG - Flinke vertragingen
bij wetgeving op het terrein van de
sociale zekerheid leveren vooral in
de sfeer van de sociale fondsen
maar ook bij de rijksoverheid. dit
jaar en volgende jaren tegenvallers
op van honderden miljoenen gul-
dens.

sen met een gezin (oorspronkel^
ingangsdatum 1 januari 1991) I.a
volgens de november-planrllJj
moeten ingaan op 1 april van "||
jaar. *Voor dit jaar is er een opbref^
van 81 miljoen gulden op de rÜT,
begroting op ingeboekt (structu^L
113 miljoen gulden per jaar)- *^E
bedrag wordt zeker en bij la-'-Cy-fe
niet gehaald. De Raad van 5 Jj
moet er opnieuw over advis^jj,
evenals de Informatiseringsbank T
Groningen (studiefinanciering)* \
Ondanks zware druk van de s& T
secretaris heeft de commissie vjJ
Sociale Zaken van de Tweede jT
mer besloten om de zaak ni g(fc
behandeling te nemen vóór deze 1
viezen, die eind april worden. >
wacht, binnen zijn. VervolSj'
moeten devoorstellen de hele P**vj|
mentaire procedure in beide ,1
mers der Staten-Generaal do° i
pen.

Daarna moeten de voorstellen
(eventueel) nog bijgesteld worden
wegens kritiek van Raad van State
en Sociale Verzekeringsraad. Ver-
volgens is geruime tyd gemoeid
met de schriftelijke voorbereiding
van de plenaire behandeling in zo-
wel deTweede als de Eerste Kamer.

Sterk betwijfeld mag verder wor-
den of beperking van de doorbeta-
ling van loon bij ziekte dit jaar al
450 miljoen gulden gaat schelen, en
of het verplicht opnemen van va-
kantiedagen bij ziekte dit jaaral 285
miljoen gulden oplevert, zoals ge-
raamd in de nota SocialeZekerheid.
De cao's gaan tot dusver, op een en-
kele uitzondering na, uit van door-
betaling van bovenwettelijke aan-
vullingen en het wetsvoorstel dat
het allemaal mogelijk moet maken
is dus nog niet eens terug van de
Raad van State.

Een bedrag van 85 miljoen aal\J?c
tra opbrengsten wegens aansCJa
ping van terugvordering en v^ 1_
van bijstand bij scheiding op de j
mentatieplichtige zou dit jaar, i
een geplande ingangsdatum v°Lj
januari, 85 miljoen gulden hef;
moeten opbrengen. Het wetsv ,
stel is inmiddels niet verder ge ,
derd dan de Eerste Kamer, die e> i|
oorzaak van was dat het al ni6l^!eerder is ingegaan. Die opbre ( |
van 85 miljoen gulden kan du*
zijn minst gehalveerd worden.

Andere maatregelen, die groten-
deels al in 1991 van kracht hadden
moeten worden, hebben wederom
grote vertraging opgelopen. Verla-
ging van de bijstandsuitkering aan
jonge volwassenen, inclusief men-

Vakantiedagen
In de uitkeringssfeer zou verlaging
van de wao-uitkeringen in 1992 nog
niets opleveren. In 1994 is echter
een opbrengst ingeboekt van 335
miljoen gulden, die uiteindelijk op-
loopt tot 1,6 miljard gulden per jaar.
Die opbrengsten schuiven derhalve
minstens een halfjaar op in de tijd.

Andriessen voorspelt chaos doorplan ziektekosten

Simons: 'Premiedaling
minder dan verwacht'

ziekenhuizen hebben aangevo^(|
om hun premies op 1 januari me <
verlagen. Volgens de topambten (
gaat het daarbij echter niet om <%
kelijk opgetreden kosten, maar
technische trucs.

DEN HAAG - De premies voor
particuliere ziektekostenverzeke-
ringen kunnen hoogstens met vijf
tot tien procent omlaag. Er zal geen
sprake zijn van een daling met 20
tot 30 procent waar staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid) eerder
over heeft gesproken. Betrouwbare'
bronnen in politiek Den Haag heb-
ben dit gisteren tekennen gegeven.

In het blad Trefpunt van het minis-
terie van WVC, laat ook een top-

ambtenaar van dit departement
weten dat een premieverlaging veel
lager zal uitkomen dan eerder door
Simons is voorspeld. De directeur
verzekeringen, marktordening en
prijsvorming van WVC, Rijpma,
spreekt in het blad van een premie-
verlaging die dicht in de buurt moet
komen van 15,5 procent.

Rijpma keert zich tegen de particu-
liere ziektekostenverzekeraars, die
onder meer kostenstijgingen in de

In het CDA-blad CDAktueel he
minister Andriessen (Econonni-3 A
Zaken) zich afgezet tegen het P- e
Simons: de stelselherziening *U
zondheidszorg. Hij zegt grote aa .jl
hngen te hebben. „Ik ben heel ba 1
voor een grote chaos, veel onzel\'', J.heid en onverwachte gevolée jy
aldus de bewindsman. Hij zegt j

dat de overheid nog voorzichw,;
moet zijn bij de volgende stapP^j
"met het plan, gezien de huidif?e
tuatie.

Officieel moet de wetswijzigingop 1
juli van kracht worden. Dat is in-
middels ondenkbaar, omdat de ad-
viesorganen (Raad van State en
Sociale Verzekeringsraad) het stuk
met de toelichting nog niet eens van
het ministerie hebben ontvangen,
alhoewel het wetsvoorstel de minis-
terraad al weken geleden is gepas-
seerd. In kringen van werkgevers
en vakbeweging wordt thans open-
lijk betwijfeld of 1 januari 1992 nog
wel een haalbare ingangsdatum is.
Daarbij wordt gewezen op het twee-
de wetsvoorstel om het beroep op
de ziektewet in te dammen (Terug-
dringing Ziekteverzuim) dat op 20
november naar de adviesorganen is
gestuurd. De Raad van State is tot
op heden, 14 februari nog niet in
staat geweest daarover advies uit te

In politiek Den Haag wordt mo-
menteel gerept van een 'absolute
windstilte' van de kant van het mi-
nisterie. Het meest in het oog sprin-
gend is daarbij de verlaging van dé
wao-uitkeringen waarover het kabi-
net het in de nazomer al eens werd.
Minister De Vries van Sociale Za-
ken informeerde de TweedeKamer
daarover in hoofdlijnen op 27 au-
gustus.

Dat blijkt uit een vergelijking van
de beleidsvoornemens die staatsse-
cretaris Ter Veld van Sociale Zaken
op 26 september in haar Nota Socia-
le Zekerheid presenteerde met de
stand van zaken bij de uitvoering
ervan.

Zaterdag 15 februari 1992 " 14

t
Als leven lijden wordt,
kan sterven een bevrijding zijn.

Bedroefd, maar met een dankbare herinnering
aan haar liefde en zorg voor ons, delen wij u
mede dat temidden van ons allen, in haar eigen
vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, dochter, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Gertje Dullens
echtgenote van

Jan Berger
Gesterkt door het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 59-jarige leeftijd.

Geleen: JanBerger
Geleen: Marjo Berger

HansBejas
Beek: Léon Berger

Wilma
Berger-van Zijll de Jong
FamilieDullens
FamilieBerger

6162 ET Geleen, 14 februari 1992
Groenstraat 166
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben dinsdag 18 februari a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Engelbewaarders te
Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op
de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledenezal
een avondmis worden opgedragen maandag 17
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Dankbetuiging
nu ben jeweg
nu ben je heen
en leeg is ons gevoel
of ben je toch
een beetje nog
nee, zelfs een heleboel

Dat het heengaan van

Joep Zeedzen
niet alleen ons heeft getroffen, is duidelijk ge-
bleken uit de vele reacties die wij mochten ont-
vangen.
Tallozen hebben hun blijk van betrokkenheid
bij het afscheid van ons Juupke getoond, en
met name huize Tobias en het zangkoor St.-
Franciscus hebben een onvergetelijke rol ge-
speeld.
Wij zouden graag iedereen persoonlijk hiervoor
willen bedanken en hopen dat dat op deze ma-
nier kan.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
donderdag 20 februari 1992 om 19.00 uur in hui-
ze Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.

Dankbetuiging
Langs deze weg zouden wij iedereen willen be-
danken voor alle blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen bij het overlyden van mijn
lieve man, vader en opa

Leo Broekmans
De vollekerk, vele brieven, h.h. missen en bloe-
men waren voor ons een grote steun en troost.

Heintje Broekmans-Butink
en (klein.kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 23 februari as. om 11.00 uur in de de-
votieruimte van huize Douvenrade te Heerlen.

Dankbetuiging *Daar het ons onmogelijk is een ieder persooü' J
lijk te bedanken voor de vele blijken van medf .leven, in welke vorm dan ook, bij het overlijd^ d
en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot E
pa en opa d

Leo Hochs iv
betuigen wy u onze oprechte dank.

J. Hochs-Nacken .
kinderen en kleinkinderen i*

De zeswekendienst zal worden gehouden op# ''terdag 22 februari 1992 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de Heilige Johannes de Doper t* v
Mechelen.I -»;, ; «r!
Met verslagenheid hebben wij vernomen dat 't L
overleden op 12 februari jl., ons Ud de heer

Lou Stevens
Wij wensen familie en nabestaanden veel sterk'
te in deze moeilijke dagen.

Namens bestuur en leden
van de H.S.V. teBrunssum

Voor het opgeven van familieberichten voor
dekrant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886

Limburgs Dagblad
In deCramer 37, Heerlen. nj1 ■ i_

® WIJ BIEDEN U AAN:
f__\ VW Polo coupé 1.1 Itr. 3-drs 1989
*Êma VW Polo Shopper 1.3 Itr. rood 1990
J\ VW Passat CL 5-drs. 1.8 Itr. LPG 1989
%# VWPassat CL Variant turbo diesel 1989

VW Golf CL 5-drs. 1.8/90 pk grijsmetallic 1987
BOEia VW Golf Tour 1.3 Itr. 3-drs. metallic '.. 1988

VWGolf 1.6 Itr. sversn., tornadorood 1989
c@3 AudiBo I.BS/90pk, 1e eigen 1987

Audi 80 I.BS/90 pk, groenmetallic 1988
(&h Audi 80 I.BS/90 pk, 1e eigen, als nieuw 1990
I Audi 80 I.BS/90 pk, servopakket, metallic 1990

k^.-^y.- AudiIOOCC2.3RLPG, a.b.s. schuifd 1989
_-_m BMW 320iautomaat 4-drs., blauwmetallic 1986\_\M Opel Corsa 3-drs., 1e eigenaar 1987J___\ Opel Omega GL 1.8 LPG metallic .: 1987

Nissan Bleubird SLX automaat 1988
_X. Ford Escort 1.6 Itr. 4-drs., metallic 1988

Mercedes 190 diesel, grijsmetallic 1988
_____^

Lancia Ypsilon GT alu. velgen, metallic 1989
Ford Sierra 1.6 Itr. 1989

i _^ i Mercedes 190 E 2.0 alu. velgen, div. ace 1989\"^_r\ Volvo 440 GL 4-drs., rood, achterkl. spoiler 1990! °-"- i Renault 19 TR 4-drs., blauw 1990
__^ Mazda MX 5 cabrio. met winterkap 1991

w_*__\ 6 maanden 100% garantie.
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I

Iwmmm
_W^'1118 Wtl^liiil Mr- 1

L»E*N»T»E»A»A*N»B»hE»D»hN»G ilBar

ü Jl IJ Ri<

T^ffifflyTSTTT"? 1,,!,^"^^^^^^^^"T""*^^Mrr^^^^^"""'^^T
*" i* „ r-*?! "*■ » "* » * "jJC- >_ |te 7V f.— mZZV)

KEUKEN: FLORENZ W
leverbaar in eik-wit, eik-blank, eik-rustiek, eik-gekalkt. Eiken keuken I

in zware uitvoering, complect metBauknecht apparatuur, mcl. 1
aanrechtblad, spoelbak en lichtlijst. Afmeting: 270 cm.

Voor: FL 4490,-. Jt
llf^Ba*Afmeting 320 cm voor FL 5090,-. 111Mo

___________7H _____________PB,^^PI,_^P"^P,^,^___Pl,lP_P_B'^'■ ■ ______IVU:
____f*Wwwll HHV fc __’__,7,f/ JT-fê)l f__B ______!'jr___K_sö_sïSS3ïi____l ■ iji.

___u392_____i_-_G9 l^^^^^l^^^i l'____^__TWk^____r7-^_j_f^l n ______l ,jiBfffflW ______pi__n_Pvv___P^___l ■'_____________________________-?■ -_f__- ■ H''a_l______________BißHlHßßßßß^^^^^^^B_________________«___^llillMHi^^^^ji^^^^flß_l mm^

Limburgs Dagblad



MAASTRICHT - Het besluit
van het openbaar ministerie om
een Delftse neuroloog, die in
1987 een 70-jarige comapatiënt
liet inslapen, niet te vervolgen,
maakt het medisch handelen in
euthanasie gevallen er niet dui-
delijker op. Artsen kunnen aan
deze zaak dan ook geen conclu-
sies verbinden. De juridische
onzekerheden rond levensbe-
ëindiging bij comapatiënten
blijven bestaan. Dat is de me-
ning van prof. mr F. Wijmen,
hoogleraar gezondheidsrecht
aan de Rijksuniversiteit Lim-
burg.

„De duidelijkheid was er pas groter
op geworden wanneer het tot een
proces was gekomen. Nu weten we
alleen dat de betreffende arts vol-
gens deskundigen zorgvuldig heeft
gehandeld, en daarom niet wordt
vervolgd. Een andere arts die actief
het leven beëindigt van een coma-
patiënt, zal individueel worden be-
oordeeld."

Principieel blijft het een moeilijke
vraag of medici moeten beslissen of
de kwaliteit van het iemands leven
acceptabel is."

Volgens prof van Wijmen mag je in
het geval van comapatiënten niet
eens over euthanasie spreken. „Het
beëindigen van het leven van een
comapatiënt noemen wij 'levensbe-
ëindiging zonder verzoek.
We hebben het alleen over euthana-
sie wanneer iemand van te voren
kenbaar heeft gemaakt dat in be-
paalde omstandigheden anderen
over zijn of haar leven mogen be-
slissen. Comapatiënten kunnen dat
niet te kennen geven.

CDA wil extra
politie in

grenssteden
HEERLEN - De CDA-fracties in de
gemeenteraden van Heerlen, Maas-
tricht en Venlo zijn bang dat de
drughandel en overlast van ver-
slaafden in de drie grenssteden toe
zullen nemen door hetAkkoord van
Schengen. De partijen hebben mi-
nister Hirsch Ballin (Justitie) daar-
om gevraagd om extra mankracht

bij de politie, bijvoorbeeld door het
inzetten van marechaussees. Ook
wordt gepleit voor de oprichting
van een speciaal recherchebij-
standsteam. Een andere wens is
meer geld beschikbaar te stellen
aan de drie plaatselijke politiekorp-
sen om geavanceerde communica-
tie-apparatuur aan te schaffen.
Omdat veel verslaafden afkomstig
zijn uit'het aangrenzende buiten-
land, vinden de CDA-fracties het
van groot belang dat de communi-,
catie tussen de politie in Nederland,
Duitsland en België wordt verbe-
terd. Ook willen de partijen dat de
CAD's in Heerlen, Maastricht en
Venlo extra subsidie krijgen.

burg zal vanaf 1993 de jaarlijkse
°ew

6 van -I*71*7 miljoen gulden
ojeot missen. Regio's kunnen per
*n r,i subsidie aanvragen, maar al-

Piannen van nationaal belang
Hf" ln aanmerking. De aanleg
ivonv.uPaden voor een streekroute> cpn efld maakt geen kans meereenrijksbijdrage.
Ongelukkig
i|f^s 90 is ook het tijdstip waar-ze nieuwe korting ingaat 'zeer

ongelukkig gekozen. Het is nu de
zoveelste bezuiniging in een reeks
van kortingen, zo stelt het provin-
ciebestuur.

Negenduizend
Het stagneren van degroei in toeris-
me en recreatie kan grote sociaal-
economische gevolgen hebben. Op
dit moment werken bijna negendui-
zend Limburgers in die sector, bij
een omzet van naar schatting 1,8
mib'ard gulden.

Notitie nieuwe koers
erg 'onevenwichtig'

-—^___ Van onze verslaggever

.*-?-*?' "£e Gewestelijke Raadhotitil Landbouwschap vindt de"Vt van Gedeputeerde Staten
W m ,g over de nieuwe koers
SLÏl001?- e,n Midden-LimburgCft e£Wlt=htig'. Om die reden
*aal_ V dePuté drs Constant deai om een gesprek gevraagd.

l eliswaar wordt de agrarische sec-
n°.-tle een sPeerpuntfunc-

"an ril ° ' maar een uitwerking
ontwikkelingsmogelijkhe-

den, zoals aangegeven voor andere
speerpuntsectoren (logistiek en in-,
dustrie), wordt 'node' gemist.
Ook vindt de Gewestelijke Raad
van het Landbouwschap het 'op-
merkelijk' dat in de notitie alleen
ten behoeve van de land- en tuin-
bouw over milieugevolgen enruim-
tebeslag wordt uitgeweid.
Voorts stoort de raad zich aan 'de
negatieve ondertoon ten aanzien
van de agrarische sector, die op een
aantal plaatsen in de notitie door-
klinkt; alsmede aan het opnemen
van diverse gedateerde, onjuiste en'
onvolledige gegevens.

'Bijna Thuis Huis' alleen voor noodgevallen

Ziekenfonds ziet nut
'sterfhuis' niet in

De zondebok staat centraal op de tentoonstelling
over vooroordelen en discriminatie die van 19februa-ri tot en met 26 april in het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum te Overloon wordt gehouden. ,£ioor
middel van spelen willen wij schoolkinderen een in-
zicht geven in dc oorzaken van vooroordelen en dis-
criminatie," zegt Geu Visser (38), onderwijsmedewer-
ker van dc Stichting Vredesopbouw te Utrecht, die dc
expositie eerder in Amsterdam en Antwerpen opzette.

„Het is niet onze bedoeling om te moraliseren. Maar
om kinderen te leren een eigen mening te vormen; om
een zaak van twee kanten te bekijken; om feiten van
meningen te onderscheiden."

,fiet thema is hoogst actueel. Alom in Europa steektracisme dc kop op. Ultra-rechts maakt misbruik vanmisverstanden die in vooroordelen zijn verpakt. Min-derheidsgroeperingen krijgen dc schuld van dc wo-ningnood, dc werkeloosheid en dc verlaging van uit-keringen. Zij worden als zondebokken dc woestijn
ingestuurd."

Aan het eind van het spelencircuit wordt dc school-
jeugd gevraagd om in eigen omgeving een zondebok
op te sporen en zijn lotgevallen aan 'dc zondebok' toe
te vertrouwen, opdat docenten er in een volgende les
vredeseducatie op kunnen terugkomen.

Foto: JAN-PAULKUIT

Nieuwe gebieden voor
glastuinbouw denkbaar

professionele mensen wordt uitge-
oefend en er contact wordt gehou-
den met de huisarts of behandelend
specialist, denk ik dat dit verpleeg-
huis zeker in orde wordt bevonden.
Het is tenslotte bijnaeen thuissitua-
tie; wat ontbreekt is de familie, " is
de mening van dr Van Dijk, genees-
kundig inspecteur in Limburg.

De deputé van zijn kant raakte al-
lerminst onder de indruk van al die
'wilde' Siberië-verhalen. Al was het
alleen al 'om het simpele feit dater
niets is. „Het gaat welgeteld om één
enkele kandidaat-tuinder die zich
daar wil vestigen. Dat is alles. Heel
wat anders toch dan een concentra-
tiegebied. Nee, meneer Van den
Heuvel is niet bepaald bezig met
het uitstippelen van een alternatief
beleid. Eén ding is in elk geval ze-
ker: als de Limburgse glastuinbouw
staat of valt met Siberië, dan heb-
ben we hier geen fluit voor die sec-
tor te betekenen."

aansluiting op reeds bestaande glas-
tuinbouwgebieden. En liefst ook op
terreinen die nog onbebouwd zijn,"
pareerde Hilhorst met nauwelijks
verholen irritatie de stekelige aan-
maningen van PNL-fractiewoord-
voerder L. Van den Heuvel.
Laatstgenoemde bleef bij voortdu-
ring hameren op de bittere nood-
zaak om ook het gebied Siberië in
Maasbree zo snel mogelijk als zoge-
heten concentratiegebied voor de
glastuinbouw te bestemmen. „La-
ten we Siberië lopen, dan mist de
Limburgse glastuinbouw volledig
de boot. En vertrekken de geïnte-
resseerde tuinders naar Emmen.
Daarom zeg ik: GS, trap niet op de
rem, maar dóe iets voor het te laat
is. Wees niet blind voor nieuwe ont-
wikkelingen."

De particuliere ziektekostenverze-
keraars vergoeden een gedeelte van
de 24-uurs zorg, het ziekenfonds
vergoed niets. Een dag in het Bijna
Thuis Huis zou ongeveer duizend
gulden gaan kosten, vanwege de
hoge personeelskosten. Een dag in
een verpleegkliniek waar ook ster-
vensbegeleiding aangeboden wordt,
kost tussen de 200 en 250 gulden.
„Het is jammer dat er nu nog geen
ziekenfondspatiënten kunnen ko-
men, maar zodra we via donaties of
legaten voldoende kapitaal hebben
zal ik deze mensen zeker helpen,
vertelt van Melkebeke."

Van onze verslaggeefster
SITTARD/AMSTERADE - „Ik
denk dat er binnen de reguliere ver-
pleegfaciliteiten in Limburg vol-
doenderuimte is om mensen op een
adequate manier te begeleiden tot
het einde van hun ziekteproces.
Voorlopig hebben wij geen behoef-
te aan dergelijke particuliere ver-
pleeginstellingen en krijgen we hier
ook geen signalen binnen dat er
vanuit de patiënten grote behoefte
aan zou zijn," is de reactie van
LIASS-directeur Van Lier op de
komst van het eerste Bijna Thuis
Huis in Limburg.
4

Met de oprichting van de Stichting*
Bijna Thuis Huis, is de wens van
Ricky van Melkebeke werkelijk-
heid geworden. Ze ijverde al jaren
voor een huis waar terminale pa-
tiënten in een huiselyke omgeving
afscheid van het leven kunnen ne-
men. „Je weet niet halfwat dat voor

die mensen betekent om weer uit
hun eigen kopje te kunnen drinken
en de kat op de schoot te mogen
hebben. In een vertrouwde omge-
ving is het voor hen veel gemakke-
lijker om te accepteren wat er te
gebeuren staat. Zo kunnen ze beter
orde op zaken stellen voordat ze
doodgaan."

„Ze worden verpleegd door ervaren
verpleegsters van de particuliere
Stichting Thuisverpleging Lim-
burg, die vertrouwd zijn met veel
stervensbegeleiding. De kwaliteit
van de zorg ligt hoog. Wij kunnen
echt veel meer tijd en 'aandacht aan
de patiënten schenken. Maar laat ik
'voorop stellen dat we de mensen
het allerliefst in hun eigen thuissi-
tuatie behandelen. Het Bijna Thuis
Huis is echt een noodoplossing," al-
dus de directrice van de stichting.

De Geneeskundige Inspectie' heeft
geen enkel bezwaar tegen het Bijna
Thuis Huis. „Wanneer de zorg door

Dankbaar
Een 62-jarige Sittardse was zeer
dankbaar dat zij na een hersenbloe-
ding vanuit het verpleeghuis weer
terug kon keren naar haar eigen
huis aan de Agricolalaan bij het
stadspark. Daarom heeft ze in haar
testament heeft laten vastleggen na
haar dood de woning aan de nieuwe
stichting te schenken. „Wij mogen
alleen erven als er geen directe fa-
milie meer is, dat is statutair be-
paald. Wij zijn een serieuze organi-
satie en hebben alles netjes gere-
geld via de notaris en kantonrech-
ter. Bij dit soort zaken moet je je
altijd indekken tegen allerlei be-
schuldigingen," besluit de initiatief-
neemster.

soren.
methoden", aldus beide profes- 'Het hart zegt Amsterdam, het hoofd zegt Tilburg'

Academie van Bouwkunst
twijfelt over koppeling

HEERLEN/MAASTRICHT - Ineen artikel in het Nederlandse
juristenblad roepen prof mr G.«wis en profmr Th. de Roos vanue RL in Maastricht de Tweede

opweerstand te bie-ien aan een wetswijziging die
«2*. eerder en ruimer optredenvan de politie mogelijkmaakt bijvoorbereidingshandelingen van"^are misdrijven.
«et gaat om een nieuw artikel 46« net Wetboek van Strafrechtwaarvan de eerste zin luidt:
voorbereiding van een misdrijfao_.r°P een gevangenisstraf van

str fl_aren of meer is gesteld, is
Z-tTr 1" wanneer de dader op-
_p.!f Jk voorwerpen, stoffen,
fen " of andere betaalmidde-■n' informatiedragers, ruimten

Voorbereiding zware misdrijven ook strajbaar

Hoogleraren tegen
wijziging strafwet

De politie mag momenteel pas
overgaan tot arrestatie als sprake
is van 'een beginvan daadwerke-
lijke uitvoering van een mis-
daad. Volgens het nieuwe arti-
kel mag al eerder worden inge-
grepen.

Minister Hirsch Ballin van Justi-
tie heeft deze uitbreiding van het
Wetboek van Strafrecht voorge-
steld om de internationaal geor-
ganiseerde criminaliteit beter te
kunnen bestrijden. Het voorstel
is 19 september vorig jaar inge-
diend.

verdachten, maar ook tot de no-
dige bewijsproblemen'. Zij spre-
ken van 'een dramatisch keer-
punt in de strafrechtsgeschiede-
nis.' „In toenemende mate zal
gebruik gemaakt worden van
anonieme tipgevers, infiltranten,
anonieme getuigen, CID-infor-
matie en meer ondoorzichtige

Prof mr Mois en prof mr Th. de
Roos zijn hoogleraar strafrecht
in Maastricht.

„Men dringt met nadruk op onze
komst aan," zegt' Mertens. Dat zou
kunnen betekenen dat er in het Bra-
bantse voor Maastricht nog heel wat
uit het vuur te slepen is. Tilburg zou
bereid zijn aan veel van de zuidelij-
ke wensen gehoor te geven.

kom is. Tilburg wees eerder al een
verzoek van Groningen tot koppe-
ling af.

en net feit datAmsterdam en Maas-
tricht als monumentensteden veel
gemeenschappelijk hebben, liggen
daaraan ten grondslag," zegt de
Heerlense architect ir P. Mertens,
directeur van de Avß. „Mijn gevoe-
lens gaan dan ook uit naar Amster-
dam, maar diemag ik geenrol laten
spelen."

Schrijvers vrezen dat deze om-
schrijving van de strafbaarstel-
ling zal leiden 'tot een aanzienlij-
ke uitbreiding van het aantal

of vervoermiddelen kennelijk
bestemd tot het in vereniging be-
gaan van dat misdrijf verwerft,
vervaardigt, of voorhanden
heeft.'

'Zoveelste bezuiniging is harde klap'
Mertens: „Het verstand zegt mis-
schien dat Tilburg een beter alter-
natief is. We moeten in ieder geval
een beslissing nemen die de oplei-
ding in Maastricht de meeste moge-
lijkheden tot ontplooiing geeft."

Beslissing

Tot 1 maart heeft Ritzen de acade-
mies de tijd te geven. Als ze niet tot
een keuze komen, neemt hij zelf een
beslissing.

Daarnaast moeten we wat betreft de
kwaliteit van de studie nog een aan-
tal dingen nagaan."

Rotterdam is nooit aan de orde ge-
weest voor Mertens - Arnhem zal
daar aankloppen - maar nu Tilburg
van Ritzen ook zelfstandig mag blij-
ven, wordt ook die mogelijkheid tot
samenwerking onderzocht.
„Het ligt natuurlyk dichterbij, maar
er zijn wat bezwaren. Wij zijn van
oorsprong nadrukkelijk een open-
bare opleiding, terwijl men in Til-
burg nog steeds de katholieke sig-
natuur heeft.

Maar Mertens ziet toch kansen in
Tilburg, niet in de laatste plaats om-
dat 'Maastricht' daar meer dan wel-

De academie in Maastricht, feitelijk
een faculteit van de Rijkshoge-
school, onderhoudt vanouds nauwe
contacten met Amsterdam. „De
kwaliteit van die opleiding, gelijk-
luidende ideeën over architectuur

HEERLEN - De Maastricht-
se Academie van Bouwkunst
(Avß) moet binnen twee we-
ken besluiten of ze een ne-
venvestiging wil worden van
de academie in Amsterdam
of van die in Tilburg. Minis-
ter Ritzen van onderwijs
heeft na overleg met de
Tweede Kamer besloten dat
dé opleidingen in Gronin-
gen, Arnhem en Maastricht
kunnen blijven bestaan, mits
ze zich verbinden aan een
van de zelfstandige vestigin-
gen in Amsterdam, Rotter-
dam en Tilburg.

Kritiek GS op nota
openluchtrecreatie

- Het rijk gaat voorbij aan het grote belang

I-ezu Sme en recreatie voor Limburg. De aangekondigde
.eedmigingen z^n een nan*e klaP voor °^e sector, die nog
toto Gen acnterstand ten opzichte van de rest van het land
iebk°nt als het gaat om het benutten van mogelijkheden. Dat
"Sacr

n GedePuteerde Staten van Limburg laten weten, als
fridh

6 °^ e nota openluchtrecreatie van de minister vanoouw, natuurbeheer en visserij.
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Zondebok centraal in Overloon
Euthanasie
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'Tekort aan psychiaters
onoplosbaar probleem'

Over vier jaar veertig tot zestig vacatures bod wordt krapper. En wanneer
je nu ineens meer studenten ge-
neeskunde zou toelaten zit je
over tien jaarweer met een over-
schot. We zitten in een cirkel,
vrees ik, die niet te doorbreken
is."
Waarom het probleem in Lim-
burg en Brabant groter is dan in
derest van het land ligt volgens
de zenuwarts vooral aan de geo-
grafische ligging. „Van oudsher
volgen de meeste artsen hun ba-
sisopleiding in de Randstad. Het
is vaak moeilijk om hen deze
kant uit te krijgen en hier te hou-
den. Zelfs de mensen die in
Maastricht en Nijmegen hebben
gestudeerd blijven niet altijd in
het Zuiden. Wij nemen in princi-
pe het liefst mensen aan die al
wat langer hier in de buurt wo-
nen, die blijven wellicht. Boven-
al moet je zorgen dat er een
goede sfeer in het instituut
hangt, dat trekt dan hopelijkook
psychiaters uit de Randstad hier
naartoe."

achtergrond

In een brief aan de pastores, de
hoofden van diocesane diensten.
de reguliere oversten van orden
en congregaties in het bisdom

Bijzonder is de herverkiezing
van mgr Ernst die op 8 april 75
jaar wordt. Ingevolge het Kerke-
lijk Wetboek moeten bisschop-
pen bij het bereiken van die leef-
tijd hun ontslag indienen. Ook
bisschop Ernst zal dat doen, zo
heeft hij zijn kathedraal kapittel
inmiddels laten weten.

Breda heeft hetkathedraal kapit*
tel laten weten van het privilege
om de Apostolische Stoel dpe
kandidaten voor de opvolging
van mgr Ernst aan te bevelen
'zorgvuldig' gebruik te zullen
maken. De kanunniken zijn zicl-
echter bewust 'dat er geen struc-
turele plaats is voor een andere
inspraak, tenzij die van de bis*
schoppen van de kerkprovincie
en dievan de pauselijke gezant-
Als 'een belangrijk gegadigde
voor de opvolgingvan mgr Ernst
wordt dr JosPunt genoemd. H-J
is sinds 1 januari 1991 vicaris J"
het bisdom Roermond.

Aangenomen werd daarom dat
het voor mgr Ernst, begin deze
maand, de laatste sessie van het
Landelijk Pastoraal Overleg
(LPO) zou zijn die hij als bis-
schop zou bijwonen. Toch voel-
de kardinaal Simonis zich in zijn
slotwoord ontslagen van de
plicht mgr Ernst uit te zwaaien.
Simonis zei te verwachten dat
Ernst devolgende zitting van het
LPO, in oktober, als residerend
bisschop van Breda zou kunnen
bijwonen, daar, zoals hij het uit-
drukte 'de post in Italië lang-
zaam werkt.

Tien jaar geleden waren er ook
al te weinig psychiaters. Maar in
1982 voorspelde de socioloog
prof. P. Schnabel, op grond van
een door hem uitgevoerd onder-
zoek, dat de markt binnen enke-
le jaren verzadigd zou zijn. B _j
het vaststellen van het aantal op-
leidingsplaatsen is met die prog-
nose rekening gehouden. Schna-
bel is inmiddels op die voorspel-
ling teruggekomen.

door Bob van der Moolen.

Of de naam van vicaris Pun'
voorkomt op de lijst van 'episc?'
pabiü' (bisschopskandidaten) jS
alleen de bisschoppen van Ne-
derland bekend. Die lijst word'
'extra omnes', dat is buiten aan-
wezigheid van de secretaris*
generaal en de perschef van de
Nederlandse kerkprovincie,
door de bisschoppen ten behoe-
ve van Rome opgesteld en aan'
gevuld.

Uit die woorden en uit de herver-
kiezing van mgr Ernst tot vice-
voorzitter van de Permanente
Raad van de Nederlandse Bis-
schoppenconferentie zou kun-
nen worden afgeleid dat de paus
het verzoek van mgr Ernst tot
ontslag zal aanhouden, opdat
diens zilveren ambtsjubileum
kan worden gevierd. Op 17 de-

„Dat onderzoek bevestigt wat
iedereen al lang wist", zegt Ver-
hoeven. Vorig jaar inventariseer-
de hij de behoefte aan psychia-
ters voor Limburg en Brabant.
„Over vier jaarzal de vraag twee
keer zo groot zijn als het aanbod.
Tussen de veertig en zestig vaca-
tures, afhankelijk van hoe jetelt,
zijn onvermijdelijk."

Drastisch uitbreiden van het
aantal opleidingsplaatsen is on-
mogelijk. „Wanneer je meer
mensen wilt opleiden zul je ook
meer bevoegde opleiders moeten

hebben. We werken namelijk
met één opleider per arts-assis-
tent. Bovendien moet de infra-
structuur van het ziekenhuis aan
die uitbreiding worden aange-
past. Dat kost allemaal heel veel
geld, en dat ontbreekt."
Maar ook mét financiële midde-

Verhoeven vindt overigens niet
dat de beschuldigende vinger al-
leen richting Prof. Schnabel
moet gaan. Bezuinigingen bin-
nen de gezondheidszorg en op
het onderwijs spelen ook mee.
„Je ziet dit probleem niet alleen
in de psychiatrie. Ook andere
sectoren binnen de gezondheids-
zorg kampen met tekorten aan
gekwalificeerde mensen. Als we
niet oppassen hebben we over
een paar jaar ook nog een tekort
aan huisartsen."

ook nog eens een opleidingsbe-
voegdheid heeft is helemaal ge-
ring. Maar, stel dat het jelukt om
meer opleidingsplaatsen aan te
bieden, dan zyn er bovendien
over een paar jaar geen arts-
assistenten meer om dieplaatsen
op te vullen, want ook het aan-

len is het probleem niet op te
lossen. „Stel dat je meer geld
krijgt van de overheid om oplei-
dingsplaatsen te creëren, dan
heb je nog steeds niet de gekwa-
lificeerde opleiders. Er is immers
al een tekort aan psychiaters en
het aantal psychiaters die dan

Vanonze verslaggever

Wisselvalligheid troef

Maandag 16 maart is uitgeroepen
tot Familiedag. Ouders met
maximaal twee kinderen in hun
kielzog hebben dan gratis entree.

De Euregiobeurs is van maandag
tot en met zaterdag geopend van
10 tot 19 uur en op zondag van 11
tot 19 uur.

Halverwege
Inmiddels is de laatste wintermaand gevorderd tot precies op d
helft. Afgezien van wat lichte vorst stelt de winter bar weinig voo-,J.
de gemiddelde etmaaltemperatuur ligt al ruim 2° boven normaal- *, februari viel tot nu toe 21 mm regen en dat is 10 mm onder hetAZ
middelde. Februari is vaak een maand met grote tegenstellingen. Be

tkan in februari vriezen dat het kraakt zoals vorig jaarmet minimato
-I s°. De laagste temperatuur ooit in Limburg gemeten was op 3 »
bruari 1917 toen het in Sittard 21° vroor. In 1956 vroor het in Groni^gen -26° en in Lelystad -20,7° maar toen was het al 23 februari. V*
maand februari kent ook temperaturen die in mci beslist niet zoude
misstaan. Zo werd op 24 februari 1990 in Hoensbroek en Oost-Maar'
land (by Eijsden) een record temperatuur opgetekend van 20,4 ■
waarmee het oude record werd gebroken dat al dateerdevan 26 'bruari 1900 te Winterswijk. Februari 1990 werd ook de zachts*
maand sinds 1706 met maar liefst 17 dagen boven de 10°-grens. He-
laas, een paar dagen later teisterde een zeer zware storm Limbus
waardoor de meeste carnavalsoptochten letterlijk werden 'afgeb''
zen'. De enorme windsnelheden gepaard met striemende regen c
hagelbuien maakten het onmogelijk dat de optochten konden doo
gaan.

De benzeenconcentraties (meng-
sel van aromatische koolwater-
stoffen, gebruikt als benzine) in
de drukste straten van de bin-
nenstad namen op de autoloze
zaterdagen af van 24 tot 7 micro-
gram per vierkante meter.
Het aantal mensen dat naar de
binnenstad kwam liep op van ge-
middeld 160.000 naar 177.000.
Desondanks is er nog een verlies
aan omzet bij de detailhandel
van tien tot vijftien procent. Bij
het begin van het experiment
was de teruggang nog hoger.

9 Electriciens hebben in het Suermondt-Ludwig-
Museum aan de Wilhelmstrasse in Aken een prachtig
van stucwerk voorzien plafond ontdekt dat rond de
eeuwwisseling moet zijn aangebracht. Het pand da-
teert uit 1892 en is als klein paleis gebouwd. Later
moet een verlaagd plafond zijn aangebracht waar
niemand van op de hoogte was. De stad Aken kocht
het gebouw in 1898. Toen enkele dagen geleden de
verlichting in de tentoonstellingsruimte moest wor-
den vernieuwd werd bij toeval het 'verborgen' pla-
fond Ontdekt. Foto: KLAUS TUMMERS

Over 14 dagen wordt de balans van de afgelopen winter opgemaak "maar dat het voorjaar al voorzichting om dehoek komtkijken, beWU
zen de sneeuwklokjes in vele tuinen terwijl de vroege bolgewasse
ook al boven de grond uitkomen. Tijdens het weekend komt er v®
moedelijk nog een speldeprik van koning Thialf of wordt het cc
echte 'prik'?

weerspreuk
Komt februari met goed weer dan
vriest het in 't voorjaar deste meer

Voorafgaand aan een nieuw regengebied werd woensdag opnieU 1*
zachte lucht aangevoerd. Ondanks het vrijwel ontbreken van de z'.'Jliep de temperatuur in onze regio op tot 12,9° en dat was voor begl''
februari ruim 8 graden te hoog: Zelfs in de nacht van woensdag °P
donderdag bleef de temperatuur nog geruime tijd boven de 12°-
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar was het nu 18° warnier-
De neerslagintensiteit was niet erg groot meer, de regenmeter verza-melde slechts 4 mm. Na het passeren van de regen, stroomde tijdellP
koudere lucht ons land binnen. Het kwik daalde tot s°, maar l|eP
overdag weer op tot 10,1°.Donderdagavond bereikte een trogvormig
storing (een langgerekt gebied van lage luchtdruk) onze provincie*
Dat leverde plaatselijk flinke buien op. Gisteren begon de dag On-
redelijk wat zon, maar al spoedig nam de bewolking toe. Het zovee'^
ste regengebied kwam naderbij en de computers voorzien voor vaf'
daag flink gevulde regenmeters. Kortom het blijft erg wisselvalU»
maar wel zacht weer.

AKEN - Het experiment met
een autovrije binnenstad op za-
terdag in Aken wordt voortgezet.
De eerste proefperiode van een
half jaar loopt in april af, maar
nu al staat vast dat deze termijn
wordt verlengd. „Het proces om
steden steeds milieuvriendelij-
ker te maken is onomkeerbaar
geworden", zegt Jurgen Bartho-
lomy die verantwoordelijk is
voor verkeerszaken in Aken.

Autovrije
zaterdag

een 'blijver'

Maandag wisselden opklaringen met üchte buitjes elkaar af, rna3i
met B,l° werd het wel iets kouder. Dinsdag werd de invloed van een
kleine depressie merkbaar, 's Morgens viel al geruime tijd wat lichte
regen en na een kleine onderbreking bleefhet ook 's middags onaan.'
genaam met druilerige motregen. De depressie was niet erg actie*
De luchtdrukverschillen waren niet erg groot en daardoor stond e
niet al te veel wind. De neerslagtijd was ruim, de activiteit daarente-
gen met 3,7 mm gering.

Het uitermate wisselvallige weer van de afgelopen week kan het bes
worden gekarakteriseerd als 'anti-winters'. Onder een straalstrooflj
van New-Foundland tot diep in Europa trokken met grote regelmaa
storingen over ons land, zo nu en dan afgewisseld met flinke opkla'
ringen. Een voorproefje van de lente werd ons zaterdag al voorge-
schoteld. Na een nachtelijk minimum van -2,2° was er overdag voloP
zon overdag en werd het kwik bij weinig wind opgestuwd naar 12.''een 'amplitudo' (temperatuursgang) van bijna 15°. Een kleine storir-e
gooide zondag wat roet in het eten toen 's middags wat lichte motte;
gen viel. Daarbrj bleef het wel zacht aanvoelen, het kwik gafde stahö
10,1° aan.

Fraai plafond ontdekt

Voor amusement wordt ook ge-
zorgd. Er treden orkesten op, er

Selfkant Express
huurd

staan modeshows op het pro-
gramma, er worden modeshows
gehouden, er zijn demonstraties
van oude ambachten en lucratie-
ve quizzen en prijsvragen. Spe-
ciaal voor de kinderen rijdt er
een stoomtreintje over de Bend-
platz. De organisatie heeft daar-
voor de Selfkant Express ge-

Op dinsdag 17 maart, Burendag,
geldt dat voor buitenlandse be-
zoekers. Op woensdag 18 maart
is het Seniorendag enr hoeven
60+-ers geen kaartje te kopen.
Donderdag 18 maart is de toe-
gang gratis voor mensen die in
verenigingsverband de beurs be-
zoeken en vrijdag 19 maart mag
de jeugd tot 18 jaar voor niks
naar binnen.

overde grenzen

Onveranderd blijven de thema's
van de Euregiobeurs. Dat zijn er
opnieuw acht: " mode en
schoonheid " huishouden en
keuken " gezondheid, sport en
vrije tijd " huis en makelaar

" Europa a la Carte (eten en
drinken) " Euregio Live (pre-
sentatie van steden, samenwer-
kingsverbanden, instituten etce-
tera) " middenstand " auto,
motor en caravan.

bung), wordt de Euregiobeurs
'92 - met als motto 'Hallo Euro-
pa'- grootser van opzet dan ooit.
Vierhonderd bedrijven uit de
Euregio, maar ook uit Denemar-
ken, Zwitserland en Rusland
hebben een stand gehuurd in
één van de zestien verwarmde
hallen die op de Bendplatz zul-
len verrijzen. Totale oppervlakte:
14.000vierkante meter, een abso-
luutrecord. Bovendien duurt de
beurs bijna twee keer zo lang als
in voorgaande jaren: negen in
plaats van vijf dagen. De AMW'
gokt op minimaal 150.000 be-
langstellenden.

Volgens de organisatie, AMW
(Ausstellungen-Messen-Wer-

AKEN - De Bendplatz in
Aken is van zaterdag 14 tot
en met zondag 22 maart het
toneel van de Euregiobeurs
'92. Het is alweer de zesde
editie van deze consumen-
tenbeurs die jaarlijks vele
tienduizenden bezoekers
uit Duitsland, Nederland en
België trekt.

Ruim 150.000 bezoekers verwacht in negen dagen

Zesde Euregiobeurs Aken
moet alle records breken

Bezoekers uit Nederland en Bel-
gië hoeven voor een bezoekje
aan de beurs voor het eerst geen
geld meer te wisselen. Guldens
en Belgische francs worden ook
geaccepteerd. En nu het toch
over geld gaat: volwassenen be-
talen zes mark voor een entree-
kaartje en jeugd tot 18 jaar vier
mark. Maar wie op een doorde-
weekse dag naar Aken gaat, kan
zelfs voor niks binnen als hij het
een beetje handig aanpakt.

S^ssfflglißWiWiifl16

Ernst blijft vice-voorzitter Bisschoppenconferentie

Vicaris Punt 'belangrijk
gegadigde' voor Breda
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Open Dag:
zaterdag 22 februari a.s.
11.00-16.00 uur
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Een open visie op theologie en pastoraat

Limburgs weerhoekje

" Willem Verhoeven is onder andere als opleider psychiatrie verbonden aan het Vincent
van Gogh-instituut. Foto: JANPAUL KUIT

Van onze verslaggeefster

VENRAY - „Inderdaad, er
is een groot tekort aan psy-
chiaters. Dat isverschrikke-
lijk en wat nog erger is, er is
geen oplossing voor." Dr
Willem Verhoeven, als ze-
nuwarts en opleider psy-
chiatrie verbonden aan het
Vincent van Gogh-instituut,
voorheen PCV, in Venray,
duwt met een driftig gebaar
zijn bril weer boven op zijn
neus en kijkt enigszins ver-
twijfelt.

Voorspelling
Zijn er nu te weinig psychiaters
of verkeren steeds meer mensen
in psychische nood? „Ja, ja, de
maatschappij wordt steeds com-
plexer, sociale controle ver-
dwijnt, de kerk heeft minder
invloed, noem maar op," rea-
geert Verhoevenkort. Maar daar-
mee kun je het probleem vol-
gens hem niet afdoen.

Bij de instellingen voor geestelij-
ke gezondheidszorg zit men te
springen om psychiaters. Dit
blijkt uit een deze week gepubli-
ceerd onderzoek van het Natio-
naal Ziekenhuisinstituut. Maar
liefst één op deacht banen in de-
ze beroepsgroep is onbezet. In
Zuid-Limburg is dat zelfs één op
de zes. 'De opleidingscapaciteit
moet worden verdubbeld', con-
cluderen de onderzoekers. Ver-
hoeven is een andere mening
toegedaan.

cember is het namelijk 25 jaar
geleden dat Hub Ernst tot bis-
schop van Breda werd gewijd-
Hij is de enige bisschop die de
Vereniging van Pastoraal Wer-
kenden erkent en heikele the*
ma's anders benadert dan zijn
meer behoudende ambtgenoten-
In het bisdom Breda is men
daarom benieuwd of de lijn van
Rome dat de laatste jaren behou-
dende bisschoppen benoemde,
zal worden voortgezet.

DOOR JAN VAN LIESHOUT

HEERLEN - Tijdens de Neder-
landse Bisschoppenconferentie,
begin deze week in Amersfoort,
is de Permanente Raad herko-
zen. De aartsbisschop van
Utrecht, kardinaal Simonis, blijft
voorzitter van het dagelijks be-
stuur; de bisschop van Breda,
mgr Ernst, vice-voorzitter en de
bisschop van Rotterdam, mgr
Bar, lid.

Limburgs dagblad Limburg



HEERLEN:
- vr. 14/2:liederenrecital 'Und trotzdem
gab es immer noch Kabaret' met Egi-
dius Pluymen en Gisela Douwes (20.30
uur).

- ma. 17/2:ensemble Opus One brengt
het dansprogramma 'Visions and Voi-
ces from a Storyteller.

- zo. 16/2:Peter Zegveld met het jeugd-
toneel 'Trappelzak'. Voorstelling voor
kinderen vanaf acht jaar (14.30 uur).

KNP-directeur Bosscher wikt en weegt:

'Maastricht is niet heilig'

Hij windt er geen doekjes om

Schrappen
Een maand geleden maakte hij
bekend dat bij KNP Fine Paper
130 banen worden geschrapt. In
Maastricht gaat het om 70 en in
Nijmegen om 60 arbeidsplaat-
sen. Het bedrijf wil kosten be-
sparen door ondermeer te inves-
teren in machines die door
minder mensen bediend hoeven
te worden. Het personeel krijgt
meer verantwoordelijkheden.

tl

tr^! eventueel vertrek uit Maas-
Oia an natuurlijk niet zo-
ov-f1' ?en verschuiving zou pas
3. r tientallen jaren plaatsvin-
bet Zo WOI-dt duidelijk uit het
teia°0g Van de 47-Jarige direc-
ftog* Fen paar jaar geleden is
in Hoor ruim honderd miljoen
Vest Maastrichtse fabriek geïn-
te„ eerd. Het totale complex ver-
de ,??Woordigt een enorme waar-
o_ ha* verkas je nietvan de ene
Hen andere da§* °ok de Plan-
tra, °fn een nieuwe energiecen-
düirt in Maastricht te bouwen,
Vbw en niet op grote haast om teTrekken.
0p . Fine Paper echter ook
te L*e*.Punt staat een voorstudie
gr

,eSinnen voor een volgende
pa .e investering in een nieuwe
(^Mermachine, wordt het tijd
Kfyp te kijken of het huidige

terrein in het centrum van
$CL?j^richt daar wèl de meest ge-

«kte piek voor is.

De plaatselijke overheid zal
KNP bij investeringen op het ei-
gen terrein welwillend behande-
len. Maar ook de heffingen van
het Rijk kunnen de toekomst-
plannen van KNP Fine Paper
beïnvloeden. Misschien blijkt
dat het straks gunstiger is die
machine te plaatsen bij het zus-
terbedrijf van KNP in Lanaken
waar houthoudend papier wordt
gemaakt. „In ieder geval is daar
het grondwater voor niks, de
energie vrij goedkoop en wekrij-
gen waarschijnlijk ook nog in-
vesteringssubsidies," weet Bos-
scher.

J* nu dreigt het Rijk met een
milieuheffing, die

er makers van kwaliteitspapier
leit. e^ e?ns t°e zou kunnen ver-
ten] U^ *e wÜker_ naar het bui-
jjjj and- Bijvoorbeeld naar het 5
lakmeter verderoP gelegen La-

Ken. Hoe serieus moet dat
-igement worden genomen?

I', «astricht is niet heilig, maar
onderhandel niet met het mes

eer_afeV' probeert Bosscher de
swrioederen te sussen.

krap in de Maastrichtse binnen-
stad, weet Bosscher. Maar hij
heeft al 'constructieve gesprek-
ken' met de gemeente gevoerd.

de, winstmarges." Bosscher is
niet bang dat hetKNP in gevaar
zal brengen. KNP Fine Paper is,
samen met een Oostenrijkse
deelneming, nog steeds nummer
1 in Europa, constateert hij trots.

De afslanking is nodig omdat de
papierindustrie zware tijden te-
gemoet gaat. Vooral in hoog-
waardig papier wordt de concur-
rentie erg groot. De afgelopen
jaren heeft de papierindustrie
enorm de wind mee gehad. De
markt groeidein de jaren '80 met
liefst 10 procent per jaar, omdat
er steeds meer vraag ontstond
naar een zeer goede kwaliteit pa-
pier voor hoogwaardig reclame-
drukwerk. Op de golven van die

„De papierindustrie staat aan de
vooravond van een grootscheep-
se saneringsronde. Ik denk dat
KNP sterk genoeg is om die slag
te overleven. We hebben alle be-
nodigde investeringen al lang en
breed achter de rug en zijn klaar
voor de strijd."

groei hebben alle papierfabri-
kanten, ook KNP, flink in nieu-
we machines geïnvesteerd.
Sinds kort storten zelfs de fabri-
kanten van cellulose (een be-
langrijk halffabrikaat) zich op de
produktie van houtvrij papier. In
België, Duitsland en Finland ko-
men dit jaarnieuwe fabrieken in
gebruik, terwijl de groei van de
markt afvlakt. Gevolg is een
enorme overcapaciteit, vreest
Bosscher. „Door het gigantische
aanbod worden de prijzen ge-
drukt en dat gaat ten koste vanHet Wordt ondertussen wel erg

Bovendien wil Bosscher sommi-
ge taken gaan uitbesteden. Met
name de bewaking, het onder-
houd en de kantinedienst lijken
daarvoor in aanmerking te ko-
men. Een en ander hoopt hij

zonder gedwongen ontslag te
kunnen realiseren.
Bestuurders van de vakbonden
protesteerden meteen heftig.
„Bij KNP is de werkdruk nu al
veel te hoog, het is onaanvaard-
baar het werk door nog minder
mensen te laten verrichten", al-
dus de Unie BLHP en de Indu-
striebond FNV. Bosscher is het
daar niet mee eens. „De werk-
druk is alleen hoog op de afwer-
kingsafdeling. Daar is dan ook
geen sprake van personeelsver-
mindering."

,c_23,10« VENLO
Perron 55: De Zondagsjongen.
za 20 uur, di 20.30 uur.

Royal: Thelma & Louise, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland, zo
wo 14.30 uur. Royaline: Dances
with wolves, dag. 20 uur, zo ook
15 uur. Filmhuis Roermond: De
Zondagsjongen, do 20.30 uur.

ROERMOND

Royal-Microßoyal: Hot Shots,
vr t/m zo 20.30 uur, za zo ook 15
uur. Thelma & Louise, vr t/m zo
20.30 uur.

ECHT

Forum: De Johnsons, dag. 20.30
uur. Curly Sue, dag. 20.30 uur, za
zo wo ook 14 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, za zo wo 14
uur. Filmhuis Sittard: De Zon-
dagsjongen, wo 20.30 uur.

SITTARD

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur,
zo ook 15 uur. Harley Davidsson
and the Marlboro Man, dag.
20.30 uur.

Mabi: Ue Johnsons, vr t/m zo
18.30 en 21.15 uur, ma t/m do
21.15 uur, za zo wo ook 14.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, za zo wo 14.30 uur. The
Addams Family, vr t/m zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21.15
uur. Hot shots, dag. 21.15 uur, vr
t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. Frankie & John-
ny, dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook
18.30 uur,za zo wo ook 14.30 uur.
Ciné-K: Jungle Fever, dag. 21
uur. Cinema- Palace: Harley Da-
vidson and the Marlboro Man,
dag. 19 en 21.30 uur, za zo ook
16.15 uur. Shattered, dag. 19 en
21.30 uur, za zo wo ook 14 uur, za
zo ook 16.30 uur. Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 18.45
en 21.30 uur, za zo wo ook 13.45
uur, za zo ook 16.15 uur. Fievel
in het Wilde Westen, za zo wo 14
uur. Lumière: Face Value, dag.
20 uur. Geschichte der Nacht,
dag. 20.30 uur. Niet bekend, dag.
-^_________i__________ü_____l

MAASTRICHT

SCHAESBERG
Autokino: Hot Shots, vr za 20 en
'22.15 uur, zo 20.30 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Stanno tutti
bene, wo 20 uur.

bioscopen
HEERLEN

Royal: De Johnsons, vr t/m zo
19.15 en 21.30 uur, ma t/m do 19
en 21 uur, za zo ook 14.30 en
16.30 uur. Rivoli: Frankie &
Johnny, vr t/m zo 18.30 en 21
uur, ma t/m do 20.15 uur, za zo
ook 16 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14 uur.
Maxim: Hot Shots, dag. 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5:
Shattered, dag. 19 en 21.30 uur,
vr ma di do ook 14.30 uur. The
Addams Family, dag. 14.15 18.45
en 21.15 uur, za zo ook 16.30 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 14 18.30 en 21 uur, za
zo ook 14.15 uur. Fievel in het
Wilde Westen, za zo 14 en 16 uur,
wo 14uur.Ricochet, dag. 21 uur.
Bingo, za zo 14 en 16.15 uur, wo
14 uur. Curly Sue, dag. 14 en
18.30 uur, za zo ook 16.15 uur.
Toy Soldiers, dag. 18.30 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur.

Verdagingstermijn besluit wordt 'langer dan zes maanden'

Maij wacht norm Schiphol af
Proest Wao-front
tegen wijzigingen

in AAW-regelingen
_4e¥OND ~ Gehandicapten zul-
Ï-H ; cluPc wordenvan veranderin-
!chi_.tv. de alSemene arbeidsonge-
val, eidswet (aaw). Dat stelt het
JanuF^Se Breed Wao-front. Vanaf

D aair an 1993 komen ook ouderen
ler n'nerking voor bijdragen in on-
Ue ep6er extra woonverzieningen,
khai-rr* gereserveerd waren voor
Ue iS-fa?ten* Het ri Jk stelt voor
! _l(j ,Übreiding echter geen extra
'Oerin beschikking en laat de uit-g over aan de gemeenten.

In een brief aan alle gemeentenpro-
testeert het front tegen deze rege-
ling. Aanvragen voor hulpmidde-
len, aanpassingen en vergoedingen
voor chronisch zieken en gehandi-
capten zullen met ingang van vol-
gend jaarbij de gemeenten moeten
worden ingediend.Ook mensen van
65 jaaren Ouderkrijgenrecht op die
voorzieningen, maar volgens de ver-
enigingvan nederlandse gemeenten
VNG zal daar niet voldoende geld
voor zijn. Men schat het tekort op
640 miljoen gulden.
Het Wao-front stelt ook dat gemeen-
ten niet op die taak berekend zullen
zijn en vragen hen in actie tekomen
om de politiek in Den Haag te over-
tuigen van het gebrek aan geld.

GELEEN - Volgens de huidi-
ge Luchtvaartwet moet de
minister uiterlijk zes maanden
nadat de bezwarencommissie
advies heeft uitgebracht een
definitief besluit nemen over
de aanleg of uitbreiding van
een luchthaven. In de con-
cept-wijziging van de Lucht-
vaartwet - voor een belangrijk
deel toegesneden op de aanleg
van de Oost-westbaan - is voor
dat besluit echter een verda-
gingsstermijn opgenomen van
'langer dan zes maanden.

Vervolg van pagina 1

Al honderdveertig jaarstaat in
Maastricht een van de grootste

papierfabrieken van Nederland.
Ruim 1100 mensen verdienen er op
het ogenblik hun brood. Maar zal

KNP Fine Paper in de toekomst nog
in Maastricht investeren? Directeur
Doeko Bosscher wil op het ogenblik

niets garanderen. Eerder verkaste
de top van het bedrijf al naar het

westen van het land. Dat vond men
in het chauvinistische Maastricht al

uiterst pijnlijk.

- vr. 14/2 en za. 15/2:'Dozen', een solo-
programma van Herman Lutgerink (23
uur).

- vr. 14/2:theatershow 'Volle vaart' door
Vos en Vesuvia.

MAASTRICHT:

- wo. 19/2:theatergroep Teneeter
brengt de voorstelling 'De maan en de
muizenkoning' (14 uur).

- vr. 14/2-Berdien Stenberg met con-
cert 'De Toverfluit'.
- za. 15/2:dansgroep Krisztina de Chatel
met de nieuwe produktie 'Weep Cry and
Tangle'.
- zo. 16/2:concert door Harmonie/fanfa-
re St. Jozef (11 uur).- zo. 16/2:concert door het Orlando
Kwartet.

KERKRADE:

- wo. 19/2:ensemble Ad Libitum met
lunchconcert (12.30 uur).
- wo. 19/2:'Waardenburg en De Jong
met een theatershow.

Góethe

- di. 18/2:toneelgroep de Tijd brengt
Torquato Tasso', toneelstuk van J.W.

- zo. 16/2:'The Good Thing', concert
met Mathilde Santing, Astrid Seriese en
Julya Lo'Ko.

- za. 15/2:'La Traviata', opera van Gui-
seppe Verdi gebracht door Stichting
Opera Zuid.

Een definitieve geluidnorm voor
Schiphol staat er overigens aan te
komen. De Vaste Kamercommissie
voor Verkeer en Waterstaat debat-
teert komende dinsdag over dit
onderwerp. MaarDen Haag heeft de
Limburgse overheden en de lucht-
haven herhaaldelijk plechtig be-
loofd grote haast te zullen maken
met de procedure van de Oost-west-
baan, die in elk geval voor de eeuw-
wisseling geopend zou moeten
worden

Bekend is dat de regering over
'Beek' pas een beslissing wil nemen
als de besluitvorming over de ge-
luidnormering voor de nationale
luchthaven Schiphol is afgerond.
Het Rijk streeft harmonisatie van
de normstelling na, maar wil niet
het risico lopen dat Luchthaven
Maastricht op dit punt een voor
Schiphol onbetaalbare trend zet.

SITTARD:
- vr. 14/2:Barokmuziek, kamermuziek-
avond met werken van J.S. Bach en
G.F. Handel.
- zo. 16/2:SalomonKlezmorim, koffie-
concert met Jiddische volksmuziek (12
uur).
- wo. 19/2:American Dance Théatre
met de nieuwe produktie 'Manhatten
Moves.
ROERMOND:
- ma. 17/2:kamermuziekavond met
Guarneri Trio.

" Al enkele jaren geleden werd in grote haast een aanvang gemaakt met isolatie van honder-
den woningen in de omgeving van het vliegveld. Nu wil de minister vijfduizend woningen,
waar tijdelijk een te hoge geluidbelasting bestaat, uitsluiten. Dit omdat na de anleg van de
nieuwe baan de problemen toch deels zouden zijn opgelost. Foto: frits widdershoven

Tot dan blijft rond de bestaande
Noord-zuidbaan door nachtvluch-
ten in minstens vijfduizend wonin-
gen de geluidbelasting te hoog. Het
Rijk weigert deze huizen afdoende
te isoleren, omdat de overlast toch
maarvoor een beperkte periode(tot
ingebruikname OW-baan) zou gel-
den. Daarmee bespaart de overheid
zich een investering van ruim ’ 300
miljoen.

- wo. 19/2:kamermuziek door Han de
Vries, Jacob Slagter en Rudolf Jansen
met werken van Reinecke, Schumann,
Kahn en Jenner (20.15 uur).

- di. 18/2:vrolijke, barokke, wilde chaos
door Bert Visscher in 'Don Chaöt en de
foute architect' (20.15 uur).

WEERT:
- vr. 14/2:'Frühling in Wien', met het
Johann Strauss Orkest onder leiding
van André Rieu (20.15 uur).

Omwonenden die het hiermee niet
eens zijn, kunnen nu via de rechter
ook geen beroep doen op de gelden-
de Regeling Geluidwerende Voor-
zieningen, omdat voor de Noord-
zuidbaan nooit een definitieve ge-
luidzone is vastgesteld. Het Haags
gerechtshof vindt dat de Staat bur-
gers hierdoor hun rechten ont-
houdt. Mede om die reden verklaar-
de het Hof in september jl. de
nachtvluchtenbeschikking onrecht-
matig, en sommeerde het de Staat
alsnog snel tot zonering van de
Noord-zuidbaan over te gaan.

- wo. 19/2:concert door het Nederlands
Radio-Philharmonisch Orkest onder lei-
ding van Edo De Waart enRudolf Buch-
binder, piano (Eurogress).

- vr. 14/2en di. 18/2 (19.30 uur):'Wiener
Blut', Johann Strauss.

- vr. 14/2 en di. 18/2:'Die AffareRue de
Lourcine', Eugène Labiche.

AKEN:
- za. 15/2, (19.30 uur) zo 16/2 (15 uurien
wo. 19/2 (19.30 uur):Scherz, Satire, Iro-
nie und Tiefere Bedeutung, Christian
Dietrich Grabbe.

Tenzij anders aangegeven beginnen alle
voorstellingen om 20.00 uur.

Uit een aantal bepalingen in de con-
cept-wetswijziging en uit de Memo-

In de concept-wijziging is ook een
zogenoemde handhavingsparagraaf
opgenomen. Daarin is bepaald hoe
het bevoegd gezag toezicht moet
houden op naleving door het vlieg-
verkeer van dezoneringsregels. Een
van de sanctiemogelijkheden die
genoemd worden, is het opleggen
van dwangsommen.De voornaamste aanleiding voor de

De wetswijziging beoogt ook een
groot aantal bezwaren die verleden
jaar tegen de Oost-westbaan zijn in-
gediend, onderuit te halen. Met het
uitbreidingsplan heeft de minister
een voorschot genomen op de
Luchtvaartwet die ze nu voor ogen
heeft, zodat het plan op tal van pun-
ten strijdig is met de huidige wet.
Ze wil nu in de wet een bepaling
opnemen, die beroep tegen deze
strijdigheid met terugwerkende
kracht onmogelijk maakt.

Bezwaren

wetswijziging is dat de huidige
norm voor vliegtuiglawaai (op basis
van Kosteneenheden) achterhaald
is. Bovendien wordt in de wet nu
een aparte norm opgenomen voor
nachtelijk vliegtuiglawaai (Grie-
fahn-norm) en wordt de mogelijk-
heid gecreëerd per vliegveld in
Nederland verschillende soorten
geluidzones vast te stellen, waaron-
der een voor nachtvluchten.

rie van Toelichting daarop blijkt,
dat de minister zich helemaal niets
aantrekt van deze sommatie van het
Hof. Zo verplicht ze zichzelfvoor de
omgeving van een luchthaven ge-
luidcontouren vast te stellen voor
zowel definitieve als tijdelijke ge-
luidzones en varianten daarop.
Voor de Noordzuid-baan wordt een
tijdelijke geluidzone voorgesteld.
Belangrijke consequentie van dat
tijdelijke karakter is, dat burgers
een beroep op de Regeling Gelui-
dwerende Voorzieningen kan wor-
den ontzegd.
Waarschijnlijk zal dat bij 'Beek' ook
wel gebeuren. In haar Memorie van
Toelichting schrijft Maij-Weggen
met zoveel woorden dat buiten de
inmiddels aangebrachte slaapkame-
risolatie geen extra isolatie zal wor-

den aangebracht omdat het gebruik
van de Noord-zuidbaan door de
komst van de tweede baan toch
drastisch zal wijzigen.
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" Ir Doeko Bosscher, sinds 1988 directeur van KNP Fine
Paper in Maastricht, heeft aardig zijn draai gevonden:

DOOR PETER BRUIJNS
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limburgs dagblad _ Limburg

in het nieuws

,Als men zegt dat op deze plek een Limburger moet zitten,
voel ik me gediscrimineerd." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

in de theaters:



Aidssteunpunt Limburg zoekt nieuwe buddy's

Kennismaken om
afscheid te nemen

Wat je wel kunt bieden is een
luisterend oor."

DOOR RIK VAN DRUTEN

Van onze verslaggeefster

Brand in café
een Arob-hoorzitting in het ge-
meentehuis.

De gedupeerde instellingen zijn de
Algemene Vereniging voor Patiën-
tenbelangen, Gehandicapten Orga-
nisatie Nederland afdeling Oostelij-
ke Mijnstreek, stichting Een Hel-
pende Hand, Politieke Scholing
voor Vrouwen, EHBO Vereniging
Nieuw Lotbroek, het Kreativiteits-
centrum en de Heerlense Vrijwilli-
gerscentrale.

HEERLEN - Een zevental in-
stellingen op het gebied van
welzijnswerk moeten hun acti-
viteiten staken, als de gemeen-
te Heerlen de aangekondigde
bezuinigingen op de Dienst
Welzijn doorvoert. Woordvoer-
ders van de verenigingen zet-
ten gisteren hun bezwaren
tegen dekorting uiteen tijdens

De bezuinigingen op de verenigin-
gen variëren van 750 gulden voor de
EHBO tot ruim 61.000 gulden voor
het Kreativiteitscentrum. Directeur
Hans Pannemans vindt dat zyn
stichting voor kunstzinnige vor-
ming, met 31 mensen op de loon-
lijst, onevenredig zwaar getroffen
wordt. „Zoals het er nu uitziet zijn
we genoodzaakt om de activiteiten
te staken met ingangvan september
'92, het komende cursusjaar dus.
Zonder subsidie is een faillissement
niet te voorkomen."

EHBO

Evenals de andere zes instellingen
heeft Pannemans bezwaar aangete-
kend tegen de voorgenomen bezui-
nigingen, die door de gemeenteraad
zijn vastgesteld bij de begrotingsbe-
handeling 1992. Een onafhankelijke
commissie buigt zich nu nogmaals
over de subsidieaanvragen. Een de-
finitieve beslissing verwacht de
gemeente over ongeveer tien we-
ken.

LANDGRAAF - Een 27-jarige
man uit Landgraaf is gisteren
aangehouden wegens mishande-
ling en vernieling. De man had
woensdag zijn vrouw ernstig mis-
handeld en de inboedel vernield.
Het slachtoffer van de mishande-
ling moest zich onder doktersbe-
handeling laten stellen.

Man slaat
echtgenote

TV-dief gepakt
HEERLEN - Een 29-jarige Heerle-
naar is gisteren aangehouden, nadat
hij even tevoren een tv-toestel uit
een school aan de Diepenbrock-
straat had gestolen. De politie on-
derzocht zijn woning en vond in
zijn woning het gestolen toestel,
twee cassetterecorders en twee
autoradio's. De politie onderzoekt
of deze eveneens van diefstal af-
komstig zijn.

Foto: CHRISTA HALBESMA

„Een aantal vrienden van me is homoseksueel en voor homo's is
aids al heel lang heel dichtbij. Mijn vrienden hebben weliswaar
zelf geen aids, maar ze hebben er stuk voor stuk wel vrienden of
kennissen door verloren. In gesprekken met hen viel het woord
'aids' altijd wel een keer. Daardoorkwam aids ook voor mij dich-
terbij. Ik dacht: 'Stel jevoor dat zij het krijgen.' Die mensen zijn
me zeer dierbaar, ik zou ze willen helpen."

„Van mijn vrienden hoorde ik
ook hoe eenzaam veel aidspa-
tiënten worden. Uit onbegrip,
onwetendheid, angst om besmet
te raken. Toen heb ik de GGD
gebeld, om me aan te melden als
buddy. Die bleek juist op dat
moment bezig met de voorberei-
ding van het eerste Limburgse
buddyproject."

Een tiental Limburgse aidspa-
tiënten deed tot nu toe een be-
roep op buddyhulp, maar de
behoefte groeit. In maart start
het Aidssteunpunt weer met een
buddytraining, die tien weken in
beslag neemt.

drinken met zn patiënt, een
buddy wel."

„Met mij praatte Anna over haar
angst voor de dood, bij mij huil-
deze. Anton, de andere buddy, is
veel rustiger dan ik. Tussen hem
en Anna klikte het ook, maar op
andere manier dan tussen ons.
Met hem regelde ze dingen, de
zakelijke kant."

35-jarige leeftijd aan de gevolgen
van aids zou sterven. „Ze was
toen nog heel goed en dat is be-
langrijk voor het contact tussen
buddy en maatje. Je kunt nog
heel veel dingen samen doen, je
hebt de tijd om te ontdekken wat
ze prettig vindt en daar heb jela-
ter profijt van. Anna hield ervan
zich op te maken. Toen ze dat
niet meer zelf kon, heb ik dat
voor haar gedaan. Toen wist ik
precies wat ze mooi vond. Met
zulke kleine dingen deed je haar
een enorm plezier."

Dat was anderhalf jaar geleden.
Naar oorspronkelijk Amerikaans
voorbeeld zette het Aidssteunt-
punt Limburg een buddyproject
op voor aidspatiënten. Buddy
betekent zoveel als 'maatje' en
dat geeft al aan dat het niet gaat
om de normale professionele
hulpverlening.

„Aidspatiënten zitten vaak met
enorme gewetensconflicten. Zo
ongeveer het fijnste in hun le-
ven, seks, blijkt je dood te ver-
oorzaken. Bovendien voelen ze
zich soms schuldig: wie hebben
zij besmet? Een buddykan op al
die vragen ook geen antwoord
geven, maar dat hoeft ook niet.

„Zelf vond ik de buddytraining
niet zo confronterend", vertelt
Bea Kamphuis, „maar sommige
mensen schrikken wel. Als je
een aidspatiënt - die we overi-
gens 'maatje' noemen - bege-
leidt, krijg je te maken met
onderwerpen zoals, dood, seks,
schuld. Om daarover later met je
maatje te kunnen praten, moetje
weten wat je daar zelfvan vindt.
Daarover praat je op de buddy-
training."

„Later is hij helemaal bijge-
draaid. Je hebt de steun van je
eigen omgeving ook hard nodig
om buddy tekunnen zijn. Al was
het maar omdat jeminstens twee
dagdelen per week aan je maatje
moet kunnen besteden. Soms
kom je heel verdrietig thuis. Ge-
sprekken over pijn, lichamelijke
aftakelingen dood gaan jeniet in
je kouwe kleren zitten. Dan is
het prettig als er thuis iemand is,
met wie je daarover kunt pra-
ten."

„De eerste keer dat je naar je
maatje gaat, is de coördinator
van het buddyproject erbij.
Trouwens, elke aidspatiëntkrijgt
twee buddy's. Je zit daar dan
met zn vieren en nadat het con-
tact is gelegd, vertrekt de coördi-
nator. Spannend? Dat viel eigen-
lijk erg mee, het klikte meteen.
We vertelden wat over onszelf en
maakten afspraken voor een vol-
gende ontmoeting."
„Mijn maatje was niet homosek-
sueel, maar verslaafd. Dat was
wel even wennen, voor mij maar
vooral voor mijn partner. Haal je
met verslaafden ook niet de cri-
minaliteit binnen?"

Het is evenmin een goedkoopal-
ternatief voor de reguliere medi-
sche, psychische en sociale zorg,
benadrukt George Verheul, coör-
dinator van het Aidssteunpunt
Limburg. „Als een aidspatiënt
psychische problemen heeft,
moet hij net als ieder ander naar
een psychiater. Buddyhulp gaat
om andere, kleine zaken. De
dokter kan niet even iets gaan

„Toch is het me meegevallen, al
klinkt dat misschien gek. Ik heb
met Anna een waanzinnig goeie
tijd gehad, ook al maakte ik ken-
nis met haar met de bedoeling
afscheid te nemen. Door dingen
nietuit te stellen, als ze mevroeg
of ik iets nog eens een keer met
haar wilde doen. Anna was echt
mijn maatje. 'Had ik je maar eer-
der ontmoet', zei Anna soms,
'dan waren we vast vriendinnen
geworden.' Dat maakt je eigen
leven waardevol."

„Soms is het vreselijk moeilijk.
Aids is zon onrechtvaardige
ziekte, de slachtoffers zijn alle-
maal jonge mensen. Soms word
ik ook kwaad, als ik bij Gerrit
kom en hij alzn geld heeft uitge-
geven aan dope terwijl de koel-
kast leeg is. Koop dan tenminste
één pak melk, verdomme."

zijn."

Na de dood van Anna, in het
voorjaar van 1991, werden Bea
en Anton buddy van de partner
van Anna. „Gerrit kreeg de dia-
gnose aids kort nadat Anna was
gestorven en wilde graag bege-
leiding van buddy's. Het was
voor hem en voor ons een logi-
sche stap dat wij dat zouden

Bea Kamphuis ontmoette Anna
zeven maanden voordat ze op

„Langzaam kreeg de ziekte vat
op Anna, bijna onmerkbaar. Dat
is het gemene van aids. De ene
dagvoelde ze zich heel slecht, de
dag erop viel het weer mee. Dat
geeft je de mogelijkheid te ont-
kennen dat het.nog wel een tijd
zal duren. Maar dat lijkt maar zo,
de eerste keer dat ze me vroeg
haar schoenen te helpen aan-
doen, zei ik dat ze dat maar mooi
zelf moest doen. Totdat je ont-
dekt dat ze dat niet meer kan."

„Lang niet alle buddy's sluiten
zon intieme vriendschap met
hun maatje, dat hoeft ook niet.
Maar ik was blij dat het wel ge-
beurde tussen Anna en mij. Ze
had eigenlijk nooit een echte
vriendin gehad. Op het laatste
moment heeft ze die toch nog
gekregen. Dat geeft me een goed
gevoel."

„Hoewel, ja toen dacht ik wel:
'Verdikkeme, dat laatste mo-
ment had ik ook willen meema-
ken.' Ja, ik vond het toch wel
jammer. Anna was weliswaar al
in coma, maar ik had er toch bij
willen zijn toen mijn vriendin
stierf."

„Ik was er niet bij toen ze stierf,
bij toeval. Anton wel, haar ou-
ders en twee zussen. Met de ene
had ze al jaren geen contact meer
gehad. Maar ik vond het niet erg
dat ik er niet was, ik -wist dat het
niet lang meerkon duren. Ik was
naar mijn schoonmoeder ge-
weest en ging op de terugweg bij
Anna langs. Toen er niet open
werd gedaan, wist ik het."

king."

„Toen de dood heel dichtbij
kwam, sprak ze er weinig meer
over. Anna begon te dementeren
en kreeg allerlei complicaties te-
gelijk. Hoesten, hoge koorts.
Waarschijnlijk is ze uiteindelijk
doodgegaan aan een longontste-

Aids is nog steeds een taboe. De
namen van buddy's en aidspatiën-
ten in dit artikel zijn daarom- ver-
anderd. George Verheul is coördi-
nator van het Aidssteunpunt
Limburg. Bij hem kunnen* kandi-
daat-buddy's zich opgeven:
®046-59.62.01.

Stopzetten subsidie
nekslag welzijnswerk

Instellingen tekenen bezwaar aan bij gemeente Vijf extra
zenders in
Kerkrade

KERKRADE - Tv-kijkers in
Kerkrade kunnen binnenkort
naar vijf nieuwe zenders kij-
ken. Het betreft de zenders
Eurosport, MTV, Kindemet,
Tele-21 en Dicovery-channel.
De kijkers zullen, in ieder ge-

val tot 1 januari 1995, geen
hoger tarief hoeven te betalen.
Naast de nieuwe tv-kanalen
kunnen in Kerkrade binnen-
kort via de kabel ook zeven
extra radio-zenders worden
ontvangen. Nieuw zijn onder
andere Studio Brussel en
RTL-4. Indien mogelijk zal
daar EuroJazz aan worden
tyoegevoegd. De gemeente
gaat tevens het lokalekabelnet
vernieuwen. De gehele opera-
tie zal 285.000 gulden kosten.

ONDERBANKEN - De gemeente-
raad van Onderbanken heeft het
licht op groen gezet voor sociale
vernieuwing. Het voorstel van het
college van burgemeester en wet-
houders om via een convenant met
het ministerie van Sociale Zaken
een bedrag van A32.000 binnen te
halen, kreeg een ruime meerder-
heid in de raad.

Sociale
vernieuwing

Onderbanken

Met de sociale vernieuwing beoogt
Onderbanken een verbetering van
de eigen leefomgeving, de bevorde-
ring van doelmatigheid enkwaliteit
van sociaal-culturele voorzieningen
en verbetering van scholings- en
werkervaringsprojecten. Naast het
bedrag uit Den Haag reserveerde
Onderbanken op de eigen begroting
al een bedrag van f152.000.

Oppositielid Henk Evers (PvdA)
verweet de coalitie dan ook een te
lakse houding. „In zon geval moet
de coalitie toch de kar trekken enbruisen van energie. Ze mag het ini-
tiatief beslist niet van de oppositie
verwachten", sneerde Evers naar de
coalitie.

De raadsleden hadden moeite met
de invulling van de werkgroepen,
die de sociale vernieuwing moeten
gaan vormgeven. Het college wilde
drie subwerkgroepen en een over-
koepelende werkgroep instellen.
Naast B & W moesten volgens de
plannen ook raadsleden en burgers
daarin zitting nemen. De coalitie
zag een nog groterewerkdruk op de
raadsleden als demotiverend.

Loco-burgemeester Jo Theunissen,
die een zieke burgemeester Ritzer
verving als raadsvoorzitter, pleitte
echter voor het doorgaan van de
plannen. „Desnoods maar met één
werkgroep. Het convenant moeten
we zien als de druk op de ketel, zo-
dat de raad van Onderbanken van
allekanten impulsen kan geven, om
het project op een goede manier op
te starten", vond de interim-raads-
voorzitter. Op voorstel van opposi-
tielid Boy Goossens stemde de raad
tenslotte in met de instelling van
éénwerkgroep socialevernieuwing.Wachten

Zo lang wil Pannemans niet wach-
ten. „We hebben de gemeente ver-
zocht om binnen een week te beslis-
sen. De stichting heeft niet veel tijd
om de ontwikkelingen af te wach-
ten. Er moet snel duidelijkheid
komen, niet alleen voor de werkne-
mers, maar ook voor de 800 cursis-
ten."

" Ook gelezen van die Qert^t
burgemeester in Bussurn die de
vrouwelijke bezoekers van <*.
voorstellingen van demanneW'
ke stripgroep The Londo^
Knights een aantal regels op-
legt die, wat ons betreft, rond-
uit banaal zijn. In een samenle-
ving waar in elke wat grotere
plaats talloze pornobioscope1'"
live-shows, privé-cabines, strip'
teasetenten beschikbaar zij1"

voor het naar satisfactie zoe'
kende mannelijke deel van onZe
bevolking, worden de vrouwen
in Bussurn opgezadeld met een-aantal voorwaarden die ccn 1

ongelooflijk zijn. De wereldvan-
de vrouw heeft er immers een-
nieuwe dimensie bijgekregen-
Strippende mannen. En een
burgemeester die de begrijpeW'
ke nieuwsgierigheid van vrou-
wen naar dit fenomeen aan
banden wil leggen met allerle 1

eisen.
Wij vinden dan ook dat vrou-
wen in grote getale moeten Pr°'testeren tegen dit soort opr^'
pingen van schijnheilig *.?'
stuurlijk gedoe. Is het eindeliOV".
zo ver dat mannen al strippen®
uit hun broek gaan, wil de een
of andere wereldvreemde bur-
gemeester meteen alle plezier
bederven. En dit alles in een
sfeertje van, oh, jee, naakte ke-
rels, god weet wat die vrouvjej*
allemaal gaan doen. Om irl ,
taal van een bestuurder als de-
ze burgemeester' te blijde7l'
man, het is zeer affronteus u>a
u doet.

Bussum

Zo kon het gebeuren dat een
wedstrijd in Sittard in de lan-
delijke competie tussen Sittard'
Kerkrade en Maastricht beQ^
dit jaar werd afgelast. De
scheidsrechter vond het onver-
antwoord de 400 meter vrije
slag in zulk warm water te}?'
ten zwemmen. Einde wedstrijd-
De zwemclub diende een offi-
cieel protest integen het wartne
water. Navraag bij andere ba-
den leerde dat de meeste veren 1'
gingen geen punt maken van
de temperatuur: zij willen 9e'
woon zwemmen. De schrijve^
van het artikel in 'Hellas' vra-
gen zich ook af of de tempero-'
tuur echt zoveel invloedheeft op
de gezondheid van de zwem'
mers: wie gewend is in warm
water te trainen zal niet zo sne'
last krijgen van oververhitting-

" Wist u dat het water in drie-
kwart van de zwembaden te
warm is? Wij schrokken er oo^
van, toen we dat lazen in he%
blad 'Hellas', een uitgave va*I
de Sittardse Schoonspring-<
Zwem- en waterpolovereniginS-
Volgens dat blad is de idecffftemperatuur voor wedstrijd'
zwemwater 27 graden Celcin*-
In de meeste zwembaden is M
water 'veel' warmer, tegen de
30 graden vaak. Dat vinden de
andere zwemlustigen nu een-
maal lekkerder. Veel baden
hebben geen zin om voor een
wedstrijd het bad af te laten
koelen, omdat het erg veel ener-
gie kost het water daarna weer
op te warmen.

Te warm

"ln de vroege uurtjes, zo rond
de klok van zeven, is de jeugd'
droom van René Wishaupt W"
Brunssum in vervulling Qe'
gaan. Al jaren droomt deze
inwoner van Treebeek van een
baantje als prins carnaval"
Zijn carnavalsmaten van de
kersverse vereniging deKanon-
nevotte 'kroonden* hem van-
morgen bij wijze van veras-
sing. Wie de prins wil felicite-ren kan vanmiddag om 14.3
uur terecht aan de Spoorstraat
in Treebeek.

Prins

% Soms is de ware toedracht
van een gebeurtenis een beetje
duister. Diverse mensen uit de
regio kochten de afgelopen -we-
ken naamplaatjes van een ver-
koper die met zijn waren lanQs
de deur komt. De levering vcfi
de plaatjes liet echter op zich
wachten, zodat menigeen - te-
recht of onterecht - boos wero
op de 'oplichter. Die op zijn
beurt nu óók weer boos is. Vol-
gens eigen zeggen heeft de maf
een tijdje in het ziekenhuis
doorgebracht met hartklachten'
Het is echter nooit de bedoeViM
geweest om mensen te benade-
len volgens de verkoper. ,Menj
sen die een plaatje besteld
hebben krijgen dat ook vofl
mij", verklaart hij. Een 'gedu-
peerde' heeft zijn naamplaatje
- hetzij vertraagd - inmiddeü
ontvangen. De verkoper be-
zwoer deze redactie dat of&
klanten ook écht een plaatje
krijgen. Dat hopen wij dafl
maar!

Als de gemeente de termijn van een
week overschrijdt, gaat Pannemans
in beroep bij de Raad van State.
„Gezien de ernst van de situatie ho-
pen we dat de Raad van State het
gemeenteraadsbesluit voorlopig op
wil schorten. Dan zyn we in ieder
geval een tijdje uit de brand."

" Met gillende sirene rukte de
brandweer gisterochtend uit
naar een brand in een caféaan de Ganzeweide in Heer-
len. Brandweerlieden forceer-den de deur, in deveronderste-
ling dat er nog iemand in het
pand aanwezig was. Ze trof-fen echter niemand aan. De
brand ontstond in een aan de
keuken grenzend zaaltje en
sloeg over naar een daarboven
gelegen slaapkamer. Ook drie
zalen bij het café liepen brand-
en waterschade op.

De vrouw is met ernstig rugletsel
naar het Academisch Ziekenhuis
Maastricht overgebracht.

MAASTRICHT - Een 27-jarige
Maastrichtse vrouw is gisteroch-
tend in haar woonplaats zwaar ge-
wond geraakt toen zij met haar fiets
in volle vaart een langzaam rijdende
vrachtwagen aanreed. Bij haar val
kwam ze vlak voor de wielen van
het voertuig terecht. Volgens de po-
litie is het een wonder dat de vrouw
niet ónder de wielen is gekomen.

Fietsster aan
dood ontsnapt

Simpelveld
start renovatie
marktgebied

renwoningen, een supermarkt met
daaraan gekoppeld drie kleinere,
gespecialiseerde winkels. Ook zou-
den er vijf eengezinswoningen ver-
rijzen.
„Op de plaats waar de vijfwoningen
zouden komen zal nu de woningver-
eniging haar eigen nieuwe kantoor
bouwen. Dat is inderdaad gewfj-

zigd. De huizen zullen wij op een
andere plaats bouwen. Alle contrac-
ten zijn getekend en de vergunnin-
gen verleend", aldus Frijns.
De herinrichting van het gebied
achter het gemeentehuis is deze
week met het omleggen van het
riool en de beek ter hand genomen.
Het Gulpense bureau Heukelom
voor groenplanning en ruimtelijke
ordening gaat behalve het aanleg-
gen van een wandel- en parkgebied,
ook zorgen dat de flora en fauna
zoals die vroeger in het gebied voor-
kwam voor een gedeelte weer terug-
komt. Na inrichting zal het park
vanaf de Kloosterstraat te bereiken
zijn.

SIMPELVELD - Volgens wethou-
der Bèr Frijns van grondgebiedza-
ken zal over uiterlijk twee maanden
een begin worden gemaakt met de
renovatie van het gebied aan de
Markt te Simpelveld. De renovatie
gaat ongeveer vier miljoen gulden
kosten.
„Dat is veel geld voor een gemeen-
schap als Simpelveld", zegt Frijns.
„Maar de mensen krijgen er wel een
volledig gerenoveerd centrum voor
terug."
De plannen zijn bijna identiek aan
de voorstellen zoals die eenjaar ge-
leden op tafel kwamen. Het voorbe-
reidingsbesluit van 12 maart 1991
voorzag in de bouw van 36 senio-

ontmoetingop zoterdog

Naamplaatjes
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De epidemie verspreidt zich niet sneller dan was voorspeld, maar in Limburg neemt
het aantal aidspatiënten toe. Tot voor kort weken zij in de laatste periode van hun
leven vaak uit naar Amsterdam, waar niet alleen het wetenschappelijke onderzoek
naar de fatale virusinfectie, maar ook de hulpverlening was geconcentreerd. De ont-
wikkeling van aidsonderzoek aan de Rijksuniversiteit Limburg en dekomst van het
in Sittard gevestigde Aidssteunpunt Limburg hebben daarin verandering gebracht.
Limburgse aidspatiënten sterven vaker in Limburg. In hun laatste levensfase kun-
nen ze een beroep doen op 'buddy's', vrijwilligers die hen met raad en daad bijstaan.
Binnenkort start het Aidssteunpunt met de opleiding van een nieuwe groep bud-
dy's. Wat drijft iemand, die een vriendschap aangaat met iemand die nog maar zo
kortte leven heeft? Het verhaal van Bea Kamphuis.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Tweede gouden plak dankzij misslag van Chinese Ye

Bonnie Blair boft
als op de 500 meter opende Qiaobo
Ye de aanval op Blair, die drieritten
vóór haar een tijd van 1.21,90 minu-
ten op de klokken had gebracht. De
Chinese maakte duidelijk uiterst
zorgvuldig haar tactiek te hebben
bepaald. Ze opende enkele tienden
van seconden langzamer dan haar
concurrente, maar het daar een eer-
ste volle ronde op volgen die 0,1
seconde sneller was dan Blair. Ye
zou vrijwel zeker het goud hebben
veroverd als ze op de laatste meters
door een misslag niet uit balans was
gebracht. Nu kwam de inwoonster
van Changchung 0,2 seconde te kort
om de tijd van Blair te evenaren.

DOOR WYBREN DE BOER
ALBERTVILLE - Niet Gunda Nie-
mann, van wie een goldrush werd ver-
wacht, maar Bonnie Blair dreigt Al-
bertville als ijskoningin te gaan verla-
ten. Ze toonde gisteren een typisch
staaltje van Amerikaanse bluf en vecht-
lust, en werd vervolgend getrakteerd
op een portie geluk. Rivale Qiaobo Ye
liet op het beslissende moment een
steekje vallen en moest daarom, net als
op de 500 meter, genoegen nemen met
zilver.
Blair incasseerde dolblij haar tweede
gouden medaille en die prestatie moet
Niemann, voor wie alleen nog de vijf
kilometer wacht, nog maar zien te eve-

naren. Voor Christine Aaftink was er weer geen plaats op het
erepodium weggelegd. Na haar vijfde plek op de 500 meter fi-
nishte Nederlands hoop in bange dagen op de dubbele afstand
als vierde.

New Vork geboren Bonnie Blair de
tweede sprintster die op een olym-
pisch toernooi zowel de 500 als de
1000 meter wist te winnen.

„Toch ben ik tevreden," zei Aaftink.
„Ik kan terugzien op een goede ra-
ce. Tegen een kanjer als Bonnie
Blair ik ik nog net wat te kort." De
Amerikanen, toch al gek op statis-
tieken, zagen Blair met haar dubbe-
le zege uitgroeien tot hun 'first lady
of speedskating'. Weliswaar ver-
overde ook Dianne Holum, die be-
gin jaren tachtig nog een seizoen
tramster was van Blair, vier olympi-
sche medailles, maar slechts één
had de gouden kleur. Haar ex-pupil
heeft intussen drie gouden en een
bronzen plak in haar bezit. In Calga-
ry zegevierde Blair vier jaar terug
reeds op de 500 meter en finishte ze
op de kilometer als derde.

Bij de mannen slaagde daar énkel
Eric Heiden in. Hij voegde er
prompt, overwinningen op de drie
allround-nummers aan toe en dankt
aan die ongelooflijke stunt zijn hui-
dige status van miljonair. Voor
Blair is volgens Heiden na Albert-
ville ook financiële rijkdom wegge-
legd. „Het Amerikaanse publiek
heeft weken naar deze races uitge-
keken. Bonnie is nu een olympische
heldin. Ze gaat veel geld verdie-
nen".

Rijkdom

Ook in een ander opzicht liet ze
haar naam gisteren bijschrijven op
de lijst der schaatsgrootheden. Na
de Russin Lydia Skoblikova (Inns-
bruck 1964) werd de in Cornwall,

Beide andere Oranje-sprintsters fi-
nishten in de grijze middenmoot.

Toch had het weinig gescheeld of
de hoofdprijs was gisteren niet in
Amerikaanse handen gekomen. Net

Woest
Voor Ye betekende het haar tweede
zilveren medaille, maar het kostte
haar moeite bhj te zijn. Ze ontweek
de hand van haar trainer Zhu
Chang Vi die haar een goedkeurend
tikje op de billen wilde geven en
trapte woest met haar schaatsen in
het ijs. Blair haalde opgelucht
adem. „Qiaobo kwam heel dicht-
bij," lachte ze na de officiële huldi-
ging.
Christine Aaftink manifesteerde
zich gisteren als aanvoerster van de
subtoppers. „Voor mijn doen was
het een goede duizend meter. Maar
ik kom gewoon net te kort tegen de
absolute toppers." Met lege handen
keert de 25-jarige Baambrugse te-
rug naar huis, terwijl ze voorafwerd
beschouwd als een der voornaam-
ste medaillekandidates. Aaftink zei
echter geen problemen te hebben
met de gedachte dat ze twee jaar
moet wachten op een herkansing.
„Ik zal me moeten verbeteren ten
opzichte van meiden als Blair, Ye
en Garbrecht. Want in Lillehamer
wil ik echt een plak pakken."

" Marco Boogers had een
belangrijk aandeel in de
Fortunazege. Hij maakte in
de slotfase aan alle onzeker-
heid een einde.

Foto: PETER ROOZEN

Schenk verwacht
nog drie plakken
ALBERTVILLE - Ard Schenk
blijft optimistisch. „Ik verwacht
nog drie medailles," zei de Ne-
derlandse chef de mission tij-
dens een bescheiden feestje rond
het zilver en brons van Zandstra
en Visser.
Met nog zes onderdelen op de
langebaan alsmede het gehele
shorttracktoernooi zijn er vol-
gens Schenk nog genoeg reële
mogelijkheden.

Fortuna neemt al in eerste helft afstand van FC Twente

Feest in de Baandert
Fortuna Sittard-FC Twente 3-1 - 24.
Samuel 1-0, 39. De Jong 2-0, 71. Mulder
2-1, 72. Boogers 3-1. Scheidsrechter:
Luinge. Toeschouwers: 2500. Gele
kaart: Mulder (FC Twente)

Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Sa-
muel, Barmentloo, Paul Janssen, Mor-
dang, Sneekes, Szalma (46. Vergoos-
sen), De Jong, Boogers, Anton Janssen.

FC Twente: Boschker, Zwijnenberg,
Van Halst, Kool, Karnebeek, Gaasbeek,
Mulder, Numan, Schmidt (65. Richard
de Boer), Ronald de Boer, Mrkela (46.
Leurink).

AsVan Klaveren
wordt uitgestrooid

opveld Excelsior
- De as van deCS?S °P 84-jarige leeftijd over-

cremat
P van Klaveren zal na de

*ord-_r. e' volgende week dinsdag,
van ,r ""gestrooid over het veld
celsin. n

r. oriete voetbalclub Ex-
Ujke f' Uat geschiedt op uitdrukke-
bokswTens van de oud-olympisch
heeft _.mpioen- Kort voor zÜn dood
nog P«ep van Klaveren het verzoek
Veerrna herhaald tegenover Aad
t.an ", ' 21Jn boezemvriend. Veer-
Beelrit samen met dichter JulesWin^:., auteur van 'The Dutch
de w '" u > het initiatief nemen om
t>aarto van z. n idool te vervullen.
aan R_.. hi

** toestemming vragen
Per v°tterdams burgemeester Pe-
sior J. ge,ns Veerman maakt Excel-geen bezwaar.

Canada wijst
Tsjechoslowakije

terug: 5-1
ALBERTVILLE - Canada had in
het olympisch ijshockeyteornooi
geen moeite met Tsjechoslowakije.
De 'Maple Leafs' wonnen met 5-1.
Het team van het GOS stondFrank-
rijk geen doelpunt toe en zegevier-
de met 8-0. Zwitserland drukte
Noorwegen vaster op de laatste
plaats en zegevierde 6-3. Canada
leidt in Groep B met acht uit vier.
Het GOS en Tsjechoslowakije vol-
gen met twee punten minder.

Forse nederlaag
voor Meetpoint

TILBURG - Meetpoint Eaters
heeft gisteravond kansloos met 9-3
(tussenstanden: 3-2; 5-0; 1-1) verlo-
ren van Agpo Trappers. In deze eer-
ste halve finalewedstrijd kon het
Geleense team in Tilburg weinig
potten breken.

Hoewel Meetpoint Eaters in de eer-
ste periode twee maal via Binnie en
Saris op voorsprong kwam, hadden
de Trappers de hele wedstrijd een
duidelijk overwicht. In de tweede
periode werd het heel snel 8-2. Ook
het van het ijs halen van doelman
Vijfschaft - vervangen door Baggen-
op het moment dat 6-2 op het bord
stond, haalde niets uit. Binnie kreeg
een zware straf (game misconduct)
van scheidsrechter Stuiver. Mor-
genavond in Geleen volgt dereturn.

Haarhuis en
Schapers

uitgeschakeld
MEMPHIS - In de kwartfinales
van het met 1,4 miljoen dollar gedo-
teerde indoortoernooivan Memphis
is er een einde gekomen aan de op-
mars van Michiel Schapers en Paul
Haarhuis. Schapers verloor met
tweemaal 5-7 van de als vijftiende
geplaatste Malivai Washington.
Haarhuis was de mindere van Amos
Mansdorf: 6-7 (5-7) 3-6.

len zi<^celder en Aad Veerman zul-
°Pricht__ °° sterk maken voor het
Bep va n_^an een standbeeld voor
de buur- eren' biJ voorkeur in
feirx varT an w°udenstein, het ter-
Hotterri txcelsior. „Als iemand in
is het n een standbeeld verdient,et Bep wei,» vindt Veerman.

Bouwfonds
Produktief

ste H-. " ~ In de landelijke eer-
comDp-v6 C van de zaalvoetbal-
thuis .e won Bouwfonds
PW*v? 1~1 van de Brabantseeg Va" der Zande.

een ■. iei^s/Haantjes viel door
B unga M_.6.laagtegen k°P-*°PerBrik.t elatl we§ uit de subtop.

met 5-2 bij

SITTARD - Het zou voor de
paar duizend getrouwen van
Fortuna Sittard helemaal een
fantastische voetbalavond zijn
geweest, als de ploeg in de
tweede helft tegen FC Twente
hetzelfde voor de dag was ge-
komen als in de eerste. Na de
pauze kon het spelpeil alleen
nog maar bij hoge uitzonde-
ring een niveau bereiken dat
iets met de eredivisie te ma-
ken had. Omdat na de 2-0 rust-
stand uiteindelijk 3-1 op het
scorebord kwam, was er toch
alle reden voor feeststemming
in de Baandert. Daar deed het
feit, dat FC Twente de laatste
weken meer op zoek naar zich-
zelf bleek te zijn dan naar een
ticket voor Europees voetbal
niets aan af.

DOOR WIEL VERHEESEN

was het meteen hierna 2-1 gewor-
den, maar de vrije trap van Mitar
Mrkela belandde tegen de paal.

(ADVERTENTIE)

W\_m Theologisch-Katechetisch Instituut

D MO-avondopleiding(ma-endi-avond) -4u richtingen: katechese en pastoraat -.Y_\^cultuurgeschiedenis christendom 16 1zin- en levensvragen r\\\v rtethische problematieken . \$6\. V^
n levensbeschouwelijke vorming oe X)?U lesbevoegdheid/pastorale bekwaming \oo}eu selectie uit college-aanbod mogelijk

Oliemolenstraat 60, Heerlen (UTP)11.00-16.00 uur

D Bel voor informatiebrochure: 045-718520

Trainer/coach George Kessler stak
zijn blijdschap over het behaalde
succes dan ook allerminst onder
stoelen of banken. „Wij hadden de
punten broodnodig", zei hij, zonder
daarbij het spelgehalte uit de twee-
de helft te willen verdoezelen. „In
deze fase gaven wij de tegenstander
dekans om te groeien. Eens te meer
bleek, hoe moeilijk wij het nog heb-
ben om de bal in de ploeg te hou-
den."

Omdat Fortuna Sittard na de rust
opeens als een beginneling stuntel-
de en lang in deboosheid volhardde
werd het tóch 2-1. De hoop bij FC
Twente na detreffer van Youri Mul-
der verdween echter direct in de
regen en wind boven het stadion,
toen welgeteld één minuut later An-
ton Janssen een vrije trap mocht
nemen omdat René Maessen was
getorpedeerd.

van George Kessler over de inzet
van de thuisclub stond de bittere
kritiek van zijn collega Theo Vonk
ten aanzien van FC Twente. „Wij
waren te tam en te lief', aldus de
trainer van de ploeg uit Enschede.
„In de eerste helft liepen wij achter
de feiten aan. Vind je het gek, datje
dan op achterstand komt? Boven-
dien, de manier waarop het eerste
doelpunt tot stand kwam maakte
duidelijk, dat het grootste deel van
mijn ploeg niet bij de les was. Het-
zelfde gold voor de derde treffer
van Fortuna."

Hersenschudding
Theo Vonk, van wie overigens nog
lang niet zeker is dat er na afloop
van dit seizoen geen contractverlen-
ging bij FC Twente mogelijk is, was
terecht boos over bepaalde situa-
ties. Kessler noemde een en ander
„psychologisch belangrijke goals."

Tegen déze stelling kon evenmin
iets ingebracht worden.
Een inworp leidde de eerste treffer
van Fortuna Sittard in. Joseph Szal-
ma (bij wie tijdens de rust een lichte
hersenschudding werd geconsta-
teerd, waardoor hij uiteraard ver-
vangen werd) nam de inworp voor
zijn rekening. Half Twente, met Jan
van Halst in een twijfelachtige
hoofdrol, blunderde vervolgens en
toen was het voor Randy Samuel
een koud kunstje te scoren. Zes mi-
nuten vóór rust was het opnieuw
raak.

Na een mislukte corner van de
ploeg uit Enschede, bemachtigde
Richard Sneekes de bal. Minstens
zo snel als hij sprintte René Maes-
sen naar voren, maar Etienne Bar-
mentloo kwam in betere schietposi-
tie. Keeper Boschker kreeg de bal
niet onder controle en meteen was
Fred de Jong er als de kippen bij
om 2-0 te laten aantekenen. Bijna

Hoe anders en beter was het vooral
in het begin. Twee hoekschoppen in
evenzoveel minuten onderstreepten
de bedoelingen van de gastheren.
Een spetter van Marco Boogers be-
tekende het volgende wapenfeit en
meteen hierna probeerde Fred de
Jong het met een kopbal. Kortom,
het duurde tot ongeveer de tiende
minuut voordat Ruud Hesp onder
de Fortunalat een bal mocht onder-
scheppen.
Tegenover de prijzende woorden

Marco Boogers (die een plaats ach-
ter de spitsen toebedeeld had gekre-
gen) bracht met een juweelvan een
kopbal de(vele) criticasters tot zwij-
gen. Fortuna Sittard was weer een
eindje verder uit de degradatiezone
gekrabbeld.

Kopbal

" Christine Aaftink, weer bui-
ten de prijzen.

Voor Meijer betekende de kleurloze
positie niettemin de bevestiging
van een geslaagd seizoen. Sandra
Voetelink stelde opnieuw teleur.
Zelfs de bronchitis-aanval waarmee
de Heerhugowaardse enkele weken
terug te kampen had, was voor
coach Arie Koops maar een half ex-
cuus. „Zerijdt gewooneen seconde
te langzaam".

Vandaag is de 500 meter heren. De ritten
indeling luidt: 1. Thometz-Goljoebev, 2
Klevtsjenja-Jansen. 3. Inoue-Thibault. 4.
Yasunori Miyabe-Mey, 5. Zjelezovski-Ade-
berg, 6. Kuroiwa-Sjaksjakbajev, 7. Ireland-
Markström, 8. Pierce-Brunner, 9. Forslund-
Kim, 10. Cruikshand-Jaegal, 11. Dubrueil-
Van Velde, 12. Scott-Lee, 13. Cenanovic-
Ritsma, 14. Ilkka-Choi, 15. Liu-Li, 16.
Kyncl-Song, 17. Dai-Likic, 18. Madarasz-
Zinke, 19. Balo-Musil, 20. Konig-Loef, 21.
Yukinori Miyabe-Abratkiewicz, 22. De Tad-
dei-Karlberg.°°nnieBlair: Amerikaanse bluf, vechtlust en een tikje geluk. Foto: REUTERS
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Overigens is de Gewestelijke Raa _i
van mening 'dat een reële afbou*';
mogelijkheid (van de bestaand
ontgronding) bespreekbaar dient
zijn.

HEERLEN - De Gewestelijke Raad
van het Landbouwschap heeft in
een uitvoerige reactie aan Provin-
ciale Staten bezwaar gemaakt tegen
het voorgestelde plan om de kalk-
steengroeve in 't Rooth, op het Pla-
teau van Margraten, met plusminus
30 ha uit te breiden.

De Gewestelijke Raad acht hetrüei_
ondenkbeeldig dat tezijnertijd e&
nieuwe discussie over verdere onj*
gronding in oostelijke richting on
staat.

MAASTRICHT - Vroeger was ze standwerkster en verkochtop de markt kleerhangers waar vier broeken aan konden han-gen. Hoewel ze al van jongsafaan voelde dat ze bovennatuur-lijke gaven had, heeft Marianne Aerssens zich er tot haarveertigste tegen verzet. Haar moeder was er bang voor en be-strafte haar als er weer eens lang verloren gewaande dingendoor haar teruggevonden werden. Maar toen haar kinderenernstig ziek werden en zij ontdekte dat ze hen kon helen doorhun klachten over te nemen, is ze zich te pletter geschrokken.
Ze ging haar onderbewuste trainen, leerde Japanse acupres-
suur-technieken en heeft een eigen praktijkje opgericht inMaastricht.

Limburgse databank
actief in Euregio

Systeem spil in samenwerkingsprojecten

Van onze verslaggever teiten in het kader van het Inter-
reg-programma.

„Ik gebruik mijn gaven en mijn
banden om mensen beter te maken.
Sommigen noemen mij een lieve
heks en dat vind ik een eretitel"ver-
klaart de Maastrichtse paragnoste.
Zij helpt bij vermissingen, voor-
spelt de toekomst en haalt klop-
geesten uit spookhuizen. „Mijn
helderziendheid is vrijwel geheel
ontwikkeld en door de vele alfa-trai-
nigen is mijn onderbewustezo sterk
geworden dat ik mezelf en anderen
ertegen kan beschermen. Als ik de
deur van de praktijk dichtdoe, ben
ik weer een 'gewoon' mens. Ik moet
er niet aan denken dat ik alle signa-
len opvang van mensen die ik in de
supermarkt tegenkom. Dat kost
veel te veel energie. Nee, gelukkig
zijn mijn gaven nu beheersbaar."

deze techniek zou het mogelijk
moeten zijn om mensen te helen of
pijnvrij door het leven te laten gaan.
„Ik gebruik mijn helderziende ga-
ven om sneller een diagnose tekun-
nen stellen. Vervolgens ga ik met
mijn handen aan het werk. Ik kan
heel veel mensen helpen, dat ver-
trouwen heb ik in mijzelf, maar ik
ben natuurlijk niet de lieve God.
Soms 'zie' ik bij mensen dat ik hen
niet kan helen. Dat vertel ik ze op
voorhand dan heel duidelijk. Er is
niets zo verschrikkelijk als mensen
valse hoop geven.. De patiënten die
zich tot mij wenden hebben meestal
al een hele route door het reguliere
medische circuit gemaakt en zijn
ook al bij verschillende alternatieve
genzers geweest. Soms kan ik ze
alsnog helpen," aldus Aerssens.

Volgens De Waal zal een derge-
lijk grensoverschrijdend infor-
matie- en communicatiesysteem,
het rendement van economische
samenwerkingsprojecten binnen
de Euregio sterk vergroten.

Dat laatste is te meervan belang
daar de looptijd van Interreg
door de EG inmiddels met de
helft is bekort. Daardoor eindigt
het programma niet in 1995 maar
al twee jaar eerder. Bovendien,
zo gaf De Waal aan, is het be-
schikbare budget van ruim 50
miljoen gulden al grotendeels in-
gevuld.

MAASTRICHT - De Lim-
burgse databank waarin
gegevens worden bijgehou-
den over alle projecten ter
bevordering van de provin-
ciale economie en werkge-
legenheid, gaat haar werk-
terrein uitgebreiden tot de
hele Euregio Maas-Rijn. Dat
heeft gedeputeerde C. De
Waal gisteren laten weten
bij de opening van een con-
ferentie over het grensover-
schrijdende * samenwer-
kingsprogramma Interreg
in Maastricht.

energie
Marianne heeft zich bekwaamd in
'Jin Shin Jyutsu', letterlijk de kunst
van het gelukkig en langdurig le-
ven. De theorie gaat er vanuit dat er
allerlei energiebanen door het li-
chaam lopen die ervoor zorgen dat
we goed functioneren. Wanneer
zon energiebaan geblokkeerd
wordt treedt er een verzwakking
van het lichaam op en wordt men
geestelijk of lichamelijk ziek. Door
druk uit te oefenen op bepaalde de-
len van het lichaam kunnen de
blokkades opgeheven worden. Met

Op dit moment verschaft de
DEP informatie over ruim 500
economische projecten in Lim-
burg. Die gegevens worden weer
gebruikt bij de opzet en ontwik-
keling van nieuwe werkgelegen-,
heidsbevorderende initiatieven.

De CDA-deputé kondigde aan
dat de zogenoemde Databank
Economische Projecten (DEP) al
op korte termijn gaat .fungeren
als een electronisch informatie-
systeem voor Euregionale activi-

Voor meer inlichtingen: Marjan
Aerssens, prof. Mullerstraat 6 in
Maastricht, 043-634070

oppepper als je bij haar vandaan
komt," vertelt een patiënte die aan
slapeloosheid lijdt. Een stelling
waar meerdere cliënten van de 'lie-
ve heks' het mee eens zijn. Want
wat er ook te denken valt van alter-
natieve geneesmethoden, een ding
hebben ze meestal gemeen; de pa-
tiënt krijgt alle aandacht. En vaak is
dat al een fikse duw in de goede
richting.

Harde bewijzen van haar heelkunst
kan ze niet op tafel leggen. Naar
haar zeggen heeft ze patiënten uit
coma gehaald, autistische of ander-
zijds achtergestelde kinderen naar
een relatief normaal functioneren
teruggebracht en talloze hernia's
genezen. Volgens de. paragnoste is
er bijna geen kwaal, geestlijk of li-
chamelijk, die niet met haar Japan-
se methode genezen kan worden.
Sceptici, die beweren dat het alle-
maal suggestie is, wil ze overtroe-
ven met het feit dat honden en kat-
ten ook op de behandeling reage-

ren. Talloze mensen zijn bereid om
te getuigenvan de baat dieze gehad
hebben, maar er is geen enkel me-
disch rapport dat een genezing door
haar hand kan staven.

Moederdier
„Vaak durven ouders niet tegen art-
sen te zegen dat ik erbij betrokken
ben. Want hoewel ik vaak verbete-
ringen tot stand kan brengen, is een
puur medische verzorging meestal
nog steeds noodzakelijk.Artsen zijn
niet vaak genegen te geloven in al-

ternatieve geneeswijzen en dan
worden de hulpzoekenden beschul-
digd van gebrek aan vertrouwen in
de reguliere zorg. Van mij hoeft nie-
mand in mijn kunnen te geloven. Ik
bekijk per patiënt wat de mogelijk-
heden zijn en probeer het altijd van
een positieve kant te bekijken, zegt
Marjan Aerssens, die door haar pa-
tiënten wordt betiteld als een vrese-
lijk moederdier.
i
„Vaak kom ik alleen maar omdat ze
me zon vertrouwd en rustig gevoel
geeft. Ook psychisch krijg je een
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1001DIHGEH TE KOOP AANGEBODEN
WEGENS VERTREK
onder andere:

* compl. luxe Franse babykamer + hoge chiquekinderwagen
+ box;

* grote seizoensbungalowtent, compleet met aanrecht,
gasstel, tafel enz.;

« fitness-app., nieuwprijs’ 2500,- voor ’ 950,-;
* 4 st. M+S-banden voor hoge snelh. 185/65R15;
» Perzische raskatten, ca. 7 maande/i;
« 2 bankstellen, crème leder + groene antiekvelours;
« antiek eiken kastje met rond glas’ 2750,-;
» Perzische tapijten;

* compleet tuinstel, stoelen, krukken, tafel enz.;
» hoge staande koelkast met aparte diepvries;

* tafeltennistafel, wedstrijdmodel;
« grote palisander salonkast;
« keukentafel + 4 gestoffeerde stoelen;
« 3 complete slaapkamers;

* en nog veel meer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I!!!!!!!!! I!!
Voor verdere inlichtingen of voor een afspraak
kunt u bellen 045-311490.

*_^_é_ I
HORECABOND FNV

GEEN TRUCS
U werkt in de horeca. Dan moet uw werkgever u per 1 januari '92
een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst geven. Daar mag hij/zij
geen trucs mee uithalen. Kom eerst naar de Horecabond FNV. Lid
of geen lid, u bent welkom. De afdeling Sittard houdt op maandag
17 februari een OPEW DAS in het Oranje Hotel, Rijksweg Zuid 23 in
Sittard. U bent welkom tussen tien uur 's ochtends en negen uur
's avonds.

MARRES IN PREMIERE
Na maandenlang breken, verbouwen en moderniseren onder toeziend oog van
architecten en interieur-adviseurs, zijn wij er in geslaagd om een totaal nieuw

concept te creëren van een meubelzaak op niveau. Het zal speciaal
■(fe^ voor de geïnteresseerde klanten dan ook een aangename

*«■jjjlll^ verandering zijn om rond te dwalen bij Marres interieur. yéÊÈJf|>v Uiteraard is de meubelkollektie geheel nieuw en op niveau.^^m

BJ 'fir .__**" '^ "^'ff^iP^. ■'■'I"'::^y:*p^ .lil lili 19

\\w M A I? RF <\ *" lil
11l /'interieur} .]H
■lil / Za. 15 febr. OPEN vanaf 13.00 uur x
l|| / Zo' ló febr' OPEN vanaf'll.oo uur \l3r^*M

37 nPSn" 1 ifni?en:^HlWW 3620 Lanaken (België) ma'"vr- ?^0 - 8.00 uur V|\\W Tel. 011-714120 za.-zo. 13.00 -18.00 uur
■pr woensdag gesloten lil

Uw eerstekleurenfoto's
zijn al klaar, voordat het

feestvarken is uitgesnoept. |

1

KjjsPH9MwBBs&*:<$■■ ■■■■ -:_J__jfS__-_^____B

in 27 minuten* !
Ze is jarig en geniet met volle Bij Prifo worden uw kleurenfoto's

teugen. Als iedereen "Lang zal ze supersnel ontwikkeld en direct a-ge-
leven" zingt, ziet u haar helemaal drukt. Uiterst vakkundig en met een
stralen van geluk. Natuurlijk heeft u perfect resultaat. Als u bovendien nog
uw camera bij de hand. Want zon weet, dat we bekend staan om onze
schitterend moment moet bewaard uitstekende service en prettige mede-
blijven. Sterker nog... dat wilt u het werkers... dan begrijpt u waarom
liefst metéén inlijsten. steeds meer mensen zeggen: "Wat kan

snel toch goed zijn". -Machinetüd
la, dan kan wachten'soms te lang «^-iduren. Dus gelukkig maar, dat er altijd

een Prifo in de buurt is. Omdat kleu- ________^________|||||.^K,^^^^
renfoto's bij Prifo klaar zijn in slechts ■^■1 l'^F'fl ■27 minuten. Waardoor u zelfs nog V^FI
ruim op tijd terug bent voor een C^rrzr^^---"—^^r^ 1
laatste rondje taart met limonade. Opi^T Pri ik n;__--tf_P

Prifo, Rossinipassage 16, Landgraaf, Tel. 045-323377
Prifo, Niersprinkstraat 9, Kerkrade, Tel. 045-452565

( CllDïS_ÏTlT^i mama' deeltinhet
PDRTissj^^RPPK^^omESs^ tffa» occAssiONS SUCCeS Van. |^15_T3__ë]B &jj#^%g maHda

Door een snelletoename van onze clientèle, zoeken wij voor zo
spoedig mogelijk een

EERSTE MONTEUR m/v
Onze gedachte gaat uit naar een persoon van ± 25 jaar, in het bezit
van het diploma apk-keurmeester, MTS of gelijkwaardige opleiding,
eventueel commerciële aanleg.

Wij bieden u:- zeer goed salaris;- een prettige werkkring in een jongteam;- voortdurende bijscholing door een Mazda-importeur;- goedetoekomstmogelijkheden.

Spreekt deze aanbieding u aan, bel naar of schrijf aan;
W. Driessen, tel. 046-371920.

Maastrichterlaan 22-26,
MAZDA-DEALER DRIESSEN 6191 ad Beek.
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Landbouwschap tegen
uitbreiding winning

kalksteen in 't Rooth
" Mevrouw Aerssens,
met boven
haar hoofd
een wandheks,
in haar
behandelkamer
met een 'patiënte'

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Limburgs Dagblad

In combinatie met Japanse acupressuur-techniek

Maastrichtse heks heelt
met paragnostische gaven Van onze verslaggever

DOORANGELIPOULSSEN

Het Landbouwschap vindt de ge-
plande uitbreiding, waardoor 't
Rooth moet verdwijnen, 'een onno-
dige penetratie' in het gebied ten
oosten van de weg Cadier en Keer-
Gasthuis.

Het Landbouwschap stelt voor o*
'een aanmerkelijk sneller afbouw'
tempo aan te houden en de huidil
weg Cadier en Keer-Gasthuis *>'
oostelijke grens van een ontgro11'
ding aan te houden.



SCHAATSEN
Vrouwen 1000 meter: 1. Blair 1.21,90, 2.
*e 121,92, 3. Garbrecht 1.22,10, 4. Aaf-
«lk 1.22,60, 5. Hashimoto 1.22,63, 6.uascalu 1.22,85, 7. Tsjoesnjakova
{■«,97, 8. Luding 1.23,06, 9. Baier
},. 3_' 10. Hunyady 1.23,40, 11. You
{«.49, 12. Meijer 1.23,50, 13. Hoiseth{"«,85, 14. Hauck 1.24,11, 15. Ravilova

16. Voetelink 21.
SKI
Biathlon, vrouwen, estafette 3 x 7,5km:
{"Frankrijk 1.15.55,6, 2. Duitsland}}°18,4, 3. GOS 1.16.54,6, 4. Bulgarije
{"18.54,8, 5. Finland 1.20.17,8, 6. Zweden
:j~0*56. 7- Noorwegen 1.21.20, 8. Tsje-
cnoslowakije 1.23.12,7, 9. Estland
-""«■16,2, 10.Roemenië 1.23.39,6.

Kattesprong van Mey tegen spiermassa van Jansen

’Lewis-Johnson’op deschaats VANDAAG

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
06.30-07.00 Euro: rodelen mannen.
07.00-07.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
07.30-08.00 Euro: schansspringen.
08.00-08.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
08.00-09.00 Sportnet: ski.
08.30-08.50 Euro: ijshockey.
08.45-08.55 Dld 1: reportages, inter-
views.
08.50-09.50 Euro: tweemansbob.
08.55-09.50 Dld 1: tweemansbob.
09.30-10.00 Ned 3: terugblik op vorige
dag.
09.50-11.30 Euro: crosscountry mannen.
09.50-12.00 Dld 1: crosscountry mannen.
10.00-10.30 Ned. 3: tweemansbob.
10.30-11. 15 Ned. 3: crosscountry man-
nen.
11.15-12.00 Ned. 3: tweemansbob.
11.30-12.00 Euro: tweemansbob.
11.30-13.00BBC 1: tweemansbob, ski af-
daling vrouwen.
12.00-12.55 Dld 1: ski afdaling vrouwen.
12.00-13.30 Euro: ski afdaling vrouwen,
crosscountry vrouwen.
12.07-13.30 Ned. 3: ski afdaling vrou-
wen.
12.55-13.55Dld 1: ijshockey Italië-Duits-
land.
13.30-13.45Ned. 3: tweemansbob.
13.30-13.45Euro: ski afdaling vrouwen.
13.45-14.00Euro: La rue vers I'or.
13.45-14.25 Ned. 3: ijshockey Italië-
Duitsland.
13.55-14.25 Dld 1: crosscountry vrou-
wen.
14.00-15.30 Euro: ijshockey Duitsland-
Italië.
14.25-15.35 Ned. 3: schaatsen 500 m.
mannen.
14.25-16.25 Dld 1: schaatsen 500 m man-
nen.
15.30-16.30 Euro: ski afdaling vrouwen.
15.35-16.00 Ned. 3: ijshockey: Italië-
Duitsland.
16.00-16.25 Ned. 3: crosscountry vrou-
wen.
16.25-17.50 Dld 1: ijshockey Finland-
Zweden.
16.25-19.00 Ned. 3: ijshockey Finland-
Zweden.
16.30-19.00 Euro: ijshockey Zweden-
Finland, cross country vrouwen, schaat-
sen 500 m. mannen.
17.55-18.02 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
18.28-18.58 Ned. 1: Sportpanorama.
19.00-19.30 Euro: La rue vers I'or.
19.00-20.00 Ned. 3: hoogtepunten van de
dag.
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
19.30-23.00 Euro: kunstrijden vrije kür
mannen, ijshockey VS-Polen.
20.15-22.59 Dld 1: Olympia extra.
20.25-20.50 Ned. 3: kunstrijden vrije kür
mannen.
21.05-22.30 Ned. 3: kunstrijden vrije kür
mannen, ijshockey VS-Polen.
21.50-22.10 BBC 1: nieuws en sport.
22.30-22.50 Ned 3: Studio Moutiers.
22.30-23.00 BRT 1: sport op zaterdag.
22.50-00.00 BBC 1: ski afdaling vrou-
wen, kunstrijden mannen.
23.00-00.00 Euro: La rue vers I'or.
23.25-00.00 Ned. 3: samenvatting van de
dag.
00.00-00.30 Euro: crosscountry mannen
en vrouwen.
00.30-00.40 Super: Supersports news.
00.30-01.00 Euro: La rue vers I'or.
01.00-02.00 Euro: ijshockey.
02.00-03.00 Euro: La rue vers I'or.
03.00-05.00 Euro: ijshockey.
05.00-06.00 Euro: kunstrijden mannen.

DOOR TON DE RUITER

DOOR GOVERT WISSE

ALBERTVILLE - Er wordt al
maanden reikhalzend naar uitgeke-
ken. Vanmiddag om half drie is het
zover. De 500 meter moet het ko-
ningsnummer worden van het olym-
pisch schaatsprogramma, met Uwe-
Jens Mey en Dan Jansen in de
hoofdrollen. De confrontatie tussen
de sprintkanonnen wordt een bot-
sing tussen Duitse 'Stil' en Ameri-
kaanse power. Het sprintduel roept
een beetje herinneringen op aan de
Seoel-ontmoeting tussen Carl Lewis
en Ben Johnson. Het is voor Jansen

en Mey alleen niet te hopen, dat een van beiden in de
Johnson-rol terechtkomt. In aanloop naar de Winterspelen
hebben de twee meest explosieve schaatsers van dit mo-
ment elkaar geen duimbreed toegegeven.
De Berlijnse student heeft dit seizoen al twaalf maal een
36'er afgeleverd tegenover Jansen negen.

ï*eezitter mannen: 1. Krausse/Beh-
l?._ 132.053, 2. Mankel/Rudolph
ï',,1?39- 3- RaffVNorbert Huber
{"«,298, 4. Apostol/Cepoi 1.32,649, 5."fugger/Willi Huber 1.32,810, 6. Kohala/

1.33,134, 7. Gleirscher/
1.33,257, 8. Demtsjenko/

"«enski 1.33,299, 9. Suckow/Tavares
'«,451, 10. Lobanov/Bel-jkov 1.33,947.
IJSHOCKEY
?n?*S B' GOS-Frankrijk 8-0 (2-0 4-0
s*u5

*u , Zwitserland-Noorwegen 6-3 (0-1 1-1

MEDAILLESTAND
erdeling eremetaal na zevende dag.

goud zilver brons
5 6 3G^nrijk 4 5 4

doorwegen 3 1 2£erfmgde Statenli.?nd 2 1 2
Ch. 6 12 1

o 1 1J_^ada 0 0 1fc 0 0 1
yechoslowakije 0 0 1Z^en 00 1£Wltserland 0 0 1

RODELEN

«charuspringen, landenwedstrijd grote
schans: 1. Finland (Nieminen 123 m -:f*> Nikkola 116,5-108,5, Laitinen
"0-106, Laakkonen 111-110) 644,4, 2.
uostenryk (Vettori 113,5-110,5, Felder
{{5*109,5, HöUwarth 123,5-117,5, Kuttin
"4,5-112,5) 642,9, 3. Tsjechoslowakije
««der 117-110, Jez 113,5-104,5, Sakala"a-102, Parma 118,5-115,5) 620,1, 4. Ja-Pan571,0, 5.Duitsland 544,6, 6. Sloveniëró'}' 7. Noorwegen 538,0, 8. Zwitser-land 537,9, 9. Zweden 515,1, 10. Frank-
SJk 510,9, 11. GOS 503,4, 12. Verenigde
«aten 482,4, 13. Italië 472,2 14. Canada441,0.

In de totaalstand staat de parttime
pr-functionaris bij een Amerikaanse
bierbrouwer ook achter: 33-26. Jan-
sen werkte zrjn achterstand op pun-
ten drie weken geleden weg, toen hij
Mey diens zes dagen oude wereldre-
cord afpakte. Jansen scoorde 36.41
en was daarmee tweehonderdste
sneller dan zijn groterivaal.

sympathiek op. Er waren slechts een
paar journalisten, die wreed waren in
hun vraagstelling. Na Calgary heb ik
duizenden brieven gekregen van
mensen, die met me mee hadden ge-
leefd. Ik word nu natuurlijk steeds
weer geconfronteerd met de geschie-
denis van '88. Dat laat me tamelijk
koud."

MORGEN

Trainer barst
uit in tranen

Vér SAISIES - Corinne Niogret,
bez lque Claudel en Arme Briand
den°rgden Frankrijk de derde gou-
len medaüle tijdens de Winterspe-

-75 J^thletes versloegen op de 3 x
Dln meter estafette de favoriete
tïwgen van Duitsland en het Ge-
terf est van Onafhankelijke Sta-

ker T?ns e Prijsuitreiking kon trai-
bed * fancis Mougel zijn tranen niet
rijk gen* "We hebben in Frank-
van negen biathletes en daar-
na 2J)n er nu drie olympisch

stamelde hij.

Jansen terugblikkend: „ABC volgde
mij en mijn familie in die dagen heel
close, maar eerlijk gezegd deed het
me niet zoveel. Anderen maakten
daar meer problemen over. Ik wilde
eigenlijk niet dat de hele wereld zag
wat ik doormaakte, maar ik had het
niet zo in de gaten. De meeste ver-
slaggevers stelden zich begripvol en

Uwe-Jens Mey, die sprint als een kat,
had het wereldrecord sinds 14 fe-
bruari 1988 in bezit. Op die dag liet
hij Jan Ykema in Calgary achter zich
en werd olympisch kampioen. Van-
daag hoopt hij zijn titel, net als zijn
voorbeeld Erhard Keiler in 1972, met
succes te kunnen verdedigen.

Daarna was hij dagelijkse kost tij-
dens de ontbijtshows van de Ameri-
kaanse tv-maatschappij ABC. Vlak
voor Calgary overleed zijn zuster Ja-
ne aan leukemie. Jansenbesloot, met
twee valpartijen als gevolg, toch te
starten. Zijn leed ging er bij de Ame-
rikanen in als Gods woord in een
ouderling.

De schaatsende spiermassa Jansen
acht zich niet kansloos. „Ik heb altijd
tegen Mey opgekeken en wist in
mijn hart, dat ik hem niet kon ver-
slaan. Dat ligtnu anders. Dat iki Mey
vlak voor Albertvüle zijn wereldre-
cord heb ontfutseld, komt me niet
slecht uit."

1.000 meter op zijn dikke bips was
gegaan.

Vanmiddag wordt de beslissende
knock-out uitgedeeld. Wie gaat win-
nen, valt niet te voorspellen. Jansen
is misschien het meest gebrand op
een olympische titel. De 26-jarigerij-
der uit Milwaukee heeft wat goed te
maken, nadat hij in Calgary als een
van de favorieten zowel op de 500 als

Bips
Het familie-drama heeft Jansen geen
windeieren gelegd. Hij was in de
post-olympische periode een graag
geziene gast bij instellingen en be-
drijvenomeen speech te houden. De
spreekbeurten leverden dan wel
geen goud, maar welveel geld op.

Spreekbeurten

Met snerkende ski's van
nul naar honderdtachtig

Helikopter

In de periode tussen Calgary en Al-
bertville heeft zich voor de student
aan de 'Sporthochschule für Körper-
kultur' in Berlijn veel gewijzigd. In
de tussenliggende periode viel eerst
de Muur en werden later de beide
Duitslanden herenigd. „De DDR
heeft altijd gezegd, dat ik als dank
voor bewezen diensten na mijn
schaatscarrière aan een baan zou
worden geholpen, maar ik zal het nu
zelf uit moeten zoeken. Ik heb steeds
het plan gehad om trainer ofcoach te
worden. Daar heb ik in de nieuwe si-
tuatie vanaf gezien. Er valt geen
droog brood als coach te verdienen."

Baan

komt hij voor de reuzenslalom
naar Val d'lsère. Hij vertrekt na
de wedstrijd onmiddellijk naar
de Dolomieten om zich in Val di
Fassa voor te bereiden op de sla-
lom van volgende week zaterdag.
Inmiddels vluchtte ook skikonin-
gin Vreni Schneider met een heli-
kopter naar de rust van haar
woonplaats.

00.30-01.00 Euro: La rue vers I'or.
01.00-01.30 Rai Uno: ski.
01.00-02.00 Euro: ijshockey.
02.00-03.00 Euro: La rue vers I'or.
03.00-05.00 Euro: ijshockey.
05.00-06.00 Euro: ski Super G mannen

00.00-00.30 Euro: tweemansbob.
00.15-01.30 BBC 1: ijsdansen, samenvat
-ing Super G mannen, skispringen, ijs
hockey, tweemansbobs.

10.45-13.00BBC 1: Olympic grandstand.
12.45-13.45 BRT 1: sportmiddag.
13.00-16.00 BBC 2: ski Super G mannen,
skispringen.
_13.45-16.00 Euro: La rue vers I'or.
14.35-15.30 Ned. 3: skispringen.
14.50-15.00 Super: Supersports news.
15.30-15.55 Ned. 3: ijshockey Frankrijk-
Noorwegen.
15.55-18.30 Ned. 3: schaatsen 1500 m.
mannen.
16.00-16.30 Euro: schaatsen 1500m man-
nen.
16.30-17.00 Euro: ski Super G mannen.
17.00-19.00 Euro: ijshockey Tsjechoslo-
wakije-Zwitserland.
18.50-20.00Ned. 3: hoogtepunten van de
dag.
19.00-19.30 Euro: La rue vers I'or.
19.00-19.35 BBC 2: samenvatting.
19.30-19.45 BRT 1: sport.
19.30-23.00 Euro: kunstrijden, ijshockey
GOS-Canada.
19.50-19.58 Dld 1: Sportschau-Tele-
gramm.
20.14-22.30 Ned. 3: ijshockey Canada-
GOS, ijsdansen.
20.15-23.00 Dld 2: ijsdansen, ijshockey
Canada-GOS.
20.25-20.40 Rai Uno: Sport.
21.50-22.00 Super: Supersports news.
22.15-23.45Rai Uno: domenica sportiva.
22.30-22.50 Ned. 3: Studio Moutiers.
22.30-22.50 BRT 1: Sport.
23.00-00.00 Euro: La rue vers I'or.
23.05-00.00 Ned. 3: samenvatting van de
dag.

06.00-06.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
06.30-07.00 Euro: crosscountry mannen
en vrouwen.
07.00-07.30 Euro: aujourd'hui les jeux. ,
07.30-08.00 Euro: ski afdaling vrouwen.
08.00-08.30 Euro: aujourd'hui les jeux.
08.30-08.50 Euro: ijshockey.
08.45-18.55 Dld 2: Olympia Studio.
08.50-09.55 Euro: tweemansbob.
09.30-10.00 Ned. 3: Studio Hilversum.
09.55-12.00 Euro: biathlon mannen.
10.00-10.45 BBC 2: tweemansbob.
10.00-12.00 Ned. 3: tweemansbob, biath
lon estafette mannen.

e weersomstandigheden in de
jr<*nse Alpen zijn redelijk. Dus_. de verkeerschaos uitgebleven.elen vreesden al voor eenzelfde
L ,\.at *e a^s twaalf jaar terug in
na ri

ac*d, waar toeschouwers
re« wedstrijden bij temperatu-ren ver oncjer nul gemiddeldcc uur moesten wachten opervoer naar beneden.

Vederlicht naar goud

LES ARCS - Het uitzicht bij de
start is huiveringwekkend: een wit
gat en een helling van 78 procent. In
acht seconden van nul naar hon-
derdtachtig. Dat is de basissnelheid
van het snelheidsskiën, speed-
skiing op de vliegende kilometer.
De 'Formule I' op de lange latten
komt dinsdag aan bod als olympi-
sche demonstratiesport.

„Je moet leren de gevaren onder
controle te houden," zegt Tarja Mu-
lari. De Finse blondine is wereldre-
cordhoudster met 214 kilometer per
uur. Hetrecord bij de mannen staat
op naam van de Fransman Michael
Prüfer met 223 km.

Speed-skiing is een materiaalsport,
waarbij de aërodynamica een cen-
trale rol speelt. De ski's onderschei-
den zich door hun lengte. Ze zijn
maximaal 2,40 meter langen 11,5kg
zwaar. Voor de duivelsrit wordt de
spiegelgladde piste zorgvuldig ge-
prepareerd. Elke vierkante meter
wordt met een vergrootglas op onef-
fenheden onderzocht.

Tarja Mulari, fysiotherapeute uit
Kuopio, wordt gefascineerd door
het risico. „Valpartijen zijn onaf-
wendbaar. Je moet ontspannen zijn
als jebij tweehonderd kilometer per

uur ten val komt. Natuurlijk sla je
over de kop, maar eens houdt dat
op. Die mentale kracht moet je be-
zitten."

Botbreuken
Het blessuregevaar vindt ze minder
groot dan bij de afdaling. „Botbreu-
ken en kneuzingen doen zich overal
voor. Die tellen wij niet mee." Zor-
gen heeft de snelheidsskiester wel
over brandwonden die ontstaan
door de hoge frictie. Brandgevaar in
de eeuwige sneeuw. Volgendeweek
slaan de vonken uit de olympische
bergflanken.

Mey's sollicitatiebrieven krijgen on-
getwijfeld meer waarde, als hij met
goud in de achterzak een directieka-
mer binnenstapt. Na Calgary kreeg
hij 25.000 Ost-marken. „Een hoop
geld, maar ik kon er niks mee, want
er was eenvoudig niks te koop." In
Albertville hoopt hij een vaste baan
te veroveren.

De helikopter staat ook voor u
klaar. Service Aerien Francais
vliegt met vijfendertig toestellen
vanaf Courehevel en Albertvïlle.
Geen files, geen wachttijden bij
de bushalte. U wordt naast de
piste afgezet. De SAF werd in
1977 gesticht als reddingsbriga-
de. In 1990 waren de piloten bij
reddingsacties en ambulancever-
voer 703 uur in de lucht. Daar-
naast maakten de helikopters
576 uur voor het vervoer van per-
sonen en 6544 uur voor het oplei-
den van Girardelli's en het doen
van karweitjes als houttransport
en het tillen van zware materia-
len.

tr Savoye koos voor hetzelfde
als de Ameri-

den 671- toen- De bergwegen wor-
"V1 vier uur voor de wedstrijden
gesloten. De sportliefhebbersorden met bussen naar boven
yeoracht. Is er skiën in Val d'lsè-

■ dan moet de auto geparkeerdomen in Bourg Saint Maurice.e dertig kilometer naar de va-arrtieplaats zijn het domein van
"* buschauffeur.

Deze olympische dagen staat het
personenvervoer met stip geno-
teerd. Voor vijfhonderd gulden
vliegt u van Albertvïlle naar Val
d'lsère, over de weg een afstand
van 85 kilometer. Van Courehe-
vel, woonplaats van de officials
van het lOC, naar Val d'lsère
kost vierhonderd gulden.

welier transport bestaat ook,
toaar, dat gaat het budget van

ietsje te boven.
Girardelli haalde deze zo-er zijn helikopterbrevet, zodat

. y niet meer met de auto over de
esneeuu-de bergwegen moest.
et zijn wentel-wiek is hij nog

Q,
et gecrasht; met zijn ski's deze

YfVmpische Speten al twee keer.
nsschien had hij beter nog meerunnen trainen op de latten.

De goedkoopste vlucht is hon-
derdvijfendertig gulden. Opstap-
pen in Courehevel, uitstappen in
Mérïbel, waar het skiën voor
vrouwen en het ijshockey worden
gehouden. Een afstand over de
weg van elfkilometer. Maar dan
wordt u in elk geval niet opge-
houden door een file

b.. _ rto Tomba maakt ge-
'Tf ik van vervoer door de lucht.y vloog naar Albertville om bije openingsceremonie de Itali-

h^e vlaa te dragen. Nu trainty weer in eigen land. Dinsdag

(ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Zondag 16 februari, 18.00 uur

halve finale play offs ,—»„»>

MEETPOINT Jf*%
AGPO TRAPPERS TILBURG

Paar apart met
speciale slee

LA PLAGNE - Stefan Kraus-
se en Jan Behrendt rodelen
met elkaar sinds hun lagere
schooltijd. Veertien jaar later
behaalden ze het grootste suc-
ces uit hun loopbaan.

De Duitsers wonnen olym-
pisch goud in de tweezitter.
Hun landgenoten Mankel en
Rudolph maakten het succes
met de tweede plaats com-
pleet.

De winnaars gebruikten een
speciale slee met een onderstel
voor lange, wijde bochten,
waarmee ze in het ijskanaal
weinig hoefden te sturen.

Krausse hield zijn zenuwen in
het ijskanaal op bijzondere wij-
ze in bedwang. „Ik hield me-
zelf voor dat ik bij regionale
kampioenschappen startte en
niet bij Olympische Spelen."

winterspelen op tv

__aieraag ïd ïeoruari _Mtf__- m21

" De Finse skispringers heersten in het luchtruim boven
Courehevel. Onder aanvoering van de nog geen zestig kilo-
gram wegende Toni Nieminen (foto) wonnen zij de landen-
wedstrijd op de grote schans. Nieminen en zijn ploeggenoten

"Dan Jansen zet zijn spiermassa in beweging tijdens de training op het olympische ovaal.
Foto: EPA

Limburgs dagblad J

cijfers winterspelen

winterspelen 1992

cursief

Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen en Rista Laakkonen be-
haalden samen 644,4 punten, anderhalf punt meer dan het
Oostenrijkse viertal. Het brons was voor Tsjechoslowakije.

Foto: REUTERS



vanzelf hangen. Het verlies tegen
Kolonia was catastrofaal. Het be-
stuur concludeert echter dat een
aantal doelstellingen toch is verwe-
zenlijkt en het beleid dus wil conti-
nueren. Wat eigenlijk ontbreekt is
een positief resultaat van het eerste
en tweede team. Mochten we onver-
hoopt degraderen, dan krijg je op-
nieuw een leegloop, omdat slechts
vier jongens uit Beek in de ploeg
spelen. Dan moet je weer met een
gehavend team beginnen en dat zie
ik niet meer zitten. Dan stop ik na
dit seizoen ook als trainer. De
coach, die dan de handdoek moet
opnemen komt weer in precies de-
zelfde situatie terecht."

twee seizoenen geleden bij Caesar
begon, wist hij dat er een nieuw be-
leid was uitgestippeld. De grote
man hierachter is Jos Lacroix. „Ik
heb veel bewondering voor hem en
ik waardeer zijn moed dat hij dit
heeft aangedurfd," aldus Van Mel-
sen. „Doel was om een stuk vereni-
gingssfeer terug te krijgen, eenheid
binnen de club te creëren, een her-
kenbaar elftal uit de regio kweken,
een verbod afkondigen op zaalvoet-
bal en de vereniging financieel weer
gezond maken." De keerzijde van
de medaille was, dat alleen Robert
Diederen en Raymond Gelissen
Caesar de rug niet toekeerden. „Dat
hield in dat er liefst zestien nieuwe
spelers kwamen. Deze groep redde
het niet. De zaak bij elkaar houden
en de lijn in de tweede klasse door-
trekken werd het nieuwe doel. Maar
nu blijkt dat spelers als Rob Derks,
Luc Dahlmans, Raymond Gelissen
en Henri Ruiter wel voorop gaan
qua werklust, maar de routine mis-
sen om een elftal te dragen."

BEEK - De gouden tijden zijn voor Caesar definitief
voorbij. Lange tijd gaf de ploeg uit Beek de toon aan in
het Limburgse amateurvoetbal. Caesar was een geducht
tegenstander en de gevleugelde woorden van de legen-
darische Romeinse voorganger 'ikkwam, ik zag, ik over-
won' werden maar al te vaak in praktijk gebracht.

Absoluut hoogtepunt was het beha-
lenvan de landstitelbij de zondaga-
mateurs in het seizoen 1970/1971
onder leiding van Giel Haenen. In
het seizoen 1883/1984 moest een be-
slissingswedstrijd tegen TOP uit-
sluitsel geven, wie kampioen werd
in de hoofdklasse C. Liefst zesdui-
zend toeschouwers omzoomden het
veld in Beek en Donk. Trainer Bèr
Beckers mocht matchwinnaar Fred
Hartgens -hij scoorde na 119 minu-
ten de winnende treffer (4-3)- na af-
loop knuffelen.

Crisisjaren
Maar het verval begon zich lang-
zaam maar zeker af te tekenen. De
prestaties werden minder en vier
seizoenen geleden degradeerde
Caesar naar de eerste klasse. Vorig

seizoen werd het roer drastisch om-
gegooid, maar toen bleken de crisis-
jaren hun tol al te hebben geëist.

Caesar degradeerde roemloos naar
de tweede klasse, maar nu blijkt
ook dat niveau te hoog te zijn voor
de acteurs uit Beek, want na het
verlies tegenKolonia van afgelopen
zondag staat Caesar weer op de laat-
ste plaats. De glorietijden in de
hoofdklasse met onder andere Jon-
kie Franciscus, Jac en Hans Lin-
ders, Ed Kempeneers, Eed Beckers,
Rob van Barneveld, Ties van Mul-
ken, Rob Dirks en Ed Smeets keren
niet meer terug. Ook de meeste toe-
schouwers keren Caesar de rug toe
en slechts een handjevol getrouwen
blijft loyaal.
Vandaar dat trainer Fer van Melsen
nu de noodklok luidt. Toen hij bijna

Geduld
Van Melsen dweilt dus met de
kraan open. „Nog meer geduld heb-
ben, zou eigenlijk noodzakelijk zijn.
Maar als je bijna twee jaar iedere
wedstrijd verüest, gaan de kopjes

Van Melsen heft ook een beschuldi-
gende vinger op richting selectie-
groep. „Tegen hen kan ik alleen
maar zeggen: 'Jullie denken dat je
er veel voor doet, maar je doet er in
mijn ogen te weinig voor. Dat is
niet alleen bij Caesar zo, dat is een
algemene tendens. Kijk maar eens
als iemand geblesseerd is geweest.
Een extra training,, een keer extra
lopen om 's zondags weer optimaal
te kunnen presteren is er niet bij.
Als de spelers er nog meer zouden
inpompen, zou dat op seizoensbasis
3 a 4 punten schelen. En dan degra-
deer je niet!"

’Ik kan onmogelijk verdedigendspel propageren ’

Helios en Van Lierop
vormen 'n paar apart

" Ook op het gebied
van juichen weten
deHelios-spelers
van wanten. Niet
alleen voeren zij de
ranglijst aan, ze
scoren bovendien
met een gemiddelde
van drieper
wedstrijd...

Foto:
KLAUS TUMMERS " Fer van Melsen geeft voorlopig de moed nog niet op. Het behoud van het tweedeklasserscha?

van Caesar staat bij hemvoorop. Foto: peterrooZË1"*

Vijlen zelfhet meest verbaasd over eigen prestatie

Club zonder kapsones
Van onze correspondent

LEO JASPERS
Roger Hoekstra, Stefan Jongen i
Erik Flamm. Ik voel me dan ook e>* 1
happy op dit moment." :

onze jeugd-aanwas en moeten het
dus hebben van de huidige selectie-
groep. Gelukkig kan die, met een
gemiddelde leeftijd van drieëntwin-
tig jaar, nog even vooruit. Maar
toch!"

VIJLEN - W Vijlen is hard
op weg het paradepaardje van
de voetballende Limburgse
zuidoosthoek te worden. Na
een moeizame seizoensstart is
de ploeg van trainer Jo Vrösch
naar de top van de ranglijst in
3B gekropen (tweede plek,
twee punten achter Heksen-
berg) en zit het team nog vol-
op in de race om de tweede
periodetitel. Goede afloop van
een en ander zou kunnen bete-
kenen dat de ploeg uit het
dorp met de hoogst gelegen
kerktoren van Nederland,
hoog uitsteekt boven de voet-
balconcurrentie uit de naburi-
ge kerkdorpen.

„En dat zou ons niet slecht uitko^
men," reageert vice-voorzitter Math
Gulpen. „Onze vereniging zou dan
best eens een magneetfunctie op
veelbelovende voetballers uit de re-
gio kunnen uitoefenen en die spe-
lers zouden wij goed kunnen ge-
bruiken. We zitten namelijk de
eerstkomende zeven jaren slap in

Handhaven
Math Gulpen waakt er overigens
voor, het promoveren tot must te
verklaren. Als geen ander weet hij
dat voetbalsucces snel vergane glo-
rie kan betekenen. Bovendien ging
Vijlen 1 zonder kapsones van start.
„Handhaven luidde ons devies,"
meldt trainer Jo Vrösch, „en dat
was reëel ook. Wij zagen Leo Vaes-
sen en Rob Wissink uit de selectie
verdwijnen en kregen daarvoor het
kwartet Hans Steijns, Stefan Jon-
gen, Erik Flamm enRoger Hoekstra
in de plaats. Dat betekende enige
omzettingen in het team en dieaan-
passingen hebben ons in het begin
punten gekost. Thans staat er een
uitgebalanceerd team dat mentaal
nauwelijks kwetsbaar is. Karakter-
boys als Frank Lenders, Eric Gul-
pen en Hans Steijns zorgen ervoor
dat de kopjes na incidentele tegen-
slagen niet omlaag gaan en opgelo-
pen achterstanden manmoedig
worden weggestoken. Bovendien
scoren we makkelijk en veelzijdig
via Sil Souren, Gianne Hendricks,

Die laatste conclusie trok Jo Vrösc. .
zeer recentelijk niet. Begin janu 1̂

gaf hij namelijk de wens te kenn e ,
Vijlen na twee seizoenen te wilie
verlaten. Een maand later verandf.. ]
de hij van gedachte. Vanwaar d' \
ommezwaai? Jo Vrösch: „Ik b (
speurde enig tegengespartel v^ \
onder meer de wisselspelers. En * t
kan niet werken als niet alle neuze ]
dezelfde kant opwijzen. Een sfee (
verhogende activiteit en een PeP I
talk van het bestuur hebben *, 1
positief op de onderlinge verstan -
houding gewerkt, dat ik ben é, 1
zwicht voor een verzoek van n i
bestuur om nog een jaartje door t
gaan." t

Vice-voorzitter Math Gulpen ge^ <
uitdrukkehjk te kennen met die v
slissing van de trainer erg ingen s

men te zijn. Hij vindt Jo Vrösch cc .
trainer die perfect bij W Vijlf'
past en die het maximale rend
ment uit de ploeg puurt. Het e\ <treem hoge trainingsbezoek v°r?ezijns inziens de illustratie van c*. 'uitstraling en het respect dat er va
de Vijlense trainer uitgaat. En <*
wil men graag zo houden in Vijle
Het moet de basis vormen voor to
komstig succes.

Jan Nijssen: ’Wij moeten weer een Gronsvelds team krijgen’

SCG wil terug naar de basis Hoofdklasse C
DESK-SVN
Wilhelmina'oB-Halsteren
Geldrop-Margriet
EHC-Longa
Venray-Baronie
UDI'I9-Panningen
TSC-SV Meerssen

Eerste klasse F
Sittard-Waubach
Heer-Limburgia
RKONS-Chevremont
Blerick-FC Vinkenslag
Veritas-Volharding
Eijsden-Roermond

Tweede klasse A
Kolonia-Almania
RKWL-SCG
Standaard-RVU
Bunde-Heerlen Sport
Miranda-RKVCL
Schuttersveld-Caesar

Tweedeklasse B
PSV3S-FCV
Belfeldia-RKMSV
Haslou-Venlosche Boys
Lindenheuvel-De Ster
VW'O3-Born
Susteren-Quick'oB

Derde klasse A
Leonidas-MKC
RKMVC-SC WVV'2B
SVM-SV Hulsberg
Mheerder Boys-Scharn
SV Berg'2B-LHB/MC
Sanderbout-Polaris

Derde klasse B
Minor-Vaesrade
Bekkerveld-Voerendaal
Heerlen-FC Hoensbroek
Groene Ster-Weltania
VKC-Heksenberg
RKBSV-V«len

Derde klasse C
Crescentia-FC Oda
EW-Megacles
Swift'36-KVC
Buchten-Rios'3l
Obbicht-Merefeldia
Brevendia-DESM

Derde klasse D
MVC'I9-SSS'IB
Helden-HBSV
Meterik-Vitesse'oB
IVO-Tiglieja
RKDEV-Meerlo
SC Irene-Sparta'lB

Vierde klasse A RKHSV-
RKASV
Willem I-St.Pieter
lason-Vilt
Amicitas-Rapid
RKUVC-Schimmert
SVME-Walram

Vierde klasse B
Keer-Simpelveld
Wit Groen-Gulpen
GSV'2B-Ora_ije Boys
RKVVM-Banholtia
Klimmania-Zwart Wit'l9
Geertruidse 8.-Spclub'2s

Vierde klasse C
Waubachse Boys-HeilusjAbdissenbosch-Schinveio
Centrum Boys-FC Gracn1

Hopel-SVK
KVC Oranje-Laura
RKSVB-Helios'23

Vierde klasse D
Passart-RKDFC
Coriovallum-SVE
Kluis-Mariarade
OVCS-KEV
Stadbroek-Heidebloem
Langeberg-RKSNE

Vierde klasse E
Roosteren-RKSVW
Armada-IVS
L,inne-Thorn
SVH'39-Vlodrop
Stevensweert-Holtum
Urmondia-Maasbracht

Vierde klasse F
SC Leeuwen-Moesel
Victoria-RKESV
Nunhem-EMS
Eindse Boys-RKVB
Leveroy-RKSVO
Beegden-Haelen

Vierde klasse G
Bevo-Swalmen
Roggel-Quick Boys
GFC'33-Reuver
Baarlo-RKSVN
VOS-VCH
Egchel-Venlo

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

HEERLEN - In de vierde klas-
se C staat Helios'23 momen-
teel op kop van de ranglijst.
Uit 13 duels werden 19 punten
vergaard. Een aantal dat geen
uitzondering is binnen het
amateurvoetbal. Veel meer tot
de verbeelding spreekt het
doelsaldo, met name het totaal
aan geproduceerde treffers.
Liest 42 maal wisten de geel-
blauwen tot nu toe het vijan-
delijke net te vinden. Reden
om na te gaan waaraan de lei-
derspositie en de legio treffers
te danken zijn. Trainer Ad van
Lierop, die als speler met Voe-
rendaal in de hoofdklasse uit-
kwam, is aan zijn zevende
seizoen bezig, zij het dat hij
tussentijds een jaar actief was
bij Treebeek. De honkvaste
oefenmeester laat de voorbije
jaren in het kort de revue pas-
seren.

Ad: „Bij mijn aanstelling was de
ploeg net gedegradeerd naar de af-
deling Limburg en op sterven na
dood. Met de jongens die overgeble-
ven waren hebben we toen werke-
lijk alles in het werk gesteldom niet
verder af te zakken. Dat lukte, na
twee seizoenen keerden we zelfs te-
rug in de vierde klasse. Hierin zijn
we steeds in de bovenste helft ge-
ëindigd. Tot een kampioenschap of
een periodetitel hebben we het ech-
ter nooit kunnen schoppen," aldus
Van Lierop.

Periodetitel
Dit seizoen zijn de vooruitzichten
goed. Lukt het nu wel, is een logi-
sche vraag waarop de trainer een
pasklaar antwoord heeft. Hij: „Ons
streven is een periodetitel en dat
moet mogelijk zijn. Zou dat inder-
daad werkelijkheid worden, dan
proberen we in de nacompetitie de
kroon op het werk te zetten. Maar
zover is het nog lang niet. Er zitten
nog meer kapers op de kust."

Rechtsback Jean Theunissen weet
nauwkeurig uit te leggen waarom
het momenteel zo goed gaat. De
ploeg is qua geheel duidelijk ge-
groeid. We vormen veel meer een
eenheid. Bovendien spelen we
enorm aanvallend voetbal, maar
gaan we wel met overleg te werk,"
legt hij uit. Zijn baas neemt meteen
weer het heft in handen en stelt dat
Helios noodgedwongen offensief is
ingesteld. „Ik beschik in feite met
Stephan Bartos en Roy Boste over
slechts twee pure verdedigers. De
rest is van nature middenvelder of
voorhoedespeler. Dus kan ik onmo-
gelijk verdedigend spel propageren.
Dat zou rampzalige gevolgen heb-
ben."

John Ritzen (midvoor) en aanvoer-
der Hub Odekerken (rechterspits)
zijn de koele kikkers in de Heerlen-
se formatie die sedert drie seizoe-
nen beschikt over een prachtig
complex op Zeswegen. Beiden
staan met elf treffers op een gedeel-
de eerste plaats in de topscorer-
slij st. Voor Ritzen betekent dit sei-
zoen de wederopstanding. Hij:
„Inderdaad bij Coriovallum kon ik

jongens voorin wat meer gaan
scoren, kan het best nog heel
leuk worden! In dertien wedstrij-
den heb ik slechts acht doelpun-
ten tegen gekregen. Geen gek
resultaat. Maar dat is ook een
beetje een verdienste van onze
vrije verdediger Dave Huntjes.
Het is vaak heel knap, hoe hij
voetballend de problemen op-
lost. Wie voor mij kampioens-
kandidaten zijn? RKVCL of
Heerlen Sport."

GRONSVELD - In hoeverre de degradatie uit de eerste
klasse, afgelopen seizoen, bij SCG heeft doorgewerkt, zal
moeilijk te achterhalen zijn. Feit is, dat de resultaten zijn
achtergebleven bij het verwachtingspatroon dat de SCG-
supporters hadden. Het team dat uit de eerste klasse de-
gradeerde bleef intact terwijl er bovendien enkele verster-
kingen bijkwamen. De resultaten bleven wisselvallig. Nu,
na de winterstop, lijkt er echter een kentering te zijn geko-
men. SCG-trainer Jan Nijssen, hij praat met een ongeken-
de gedrevenheid over het voetbal, geeft onomwonden zijn
visie over de afgelopen periode.

Een van de mensen in de SCG-
voorhoede waarvan productie
wordt verwacht is Frankie Es-
sers (21). Samen met Frank Ver-
beet de enige echte Gronsveldse
speler bij SCG 1. Essers, een frê-
le lichtgewicht rechterspits,
moet het pure handelingssnel-
heid hebben. Hij heeft het ware
'voetbalgeloof weer teruggevon-
den. Essers: „Ik ben nu eindelijk
blessurevrij. Voor de winterstop
heb ik met een scheenbeenbles-
sure gespeeld, waardoor ik nooit
voluit kon gaan. Bovendien
werd in het begin nogal veel met
spelers geschoven en dat was

Nijssen: „Ons probfeem is, .dat
wij al vanaf het begin van de
competitie onze hele voorhoede
kwijt zijn. Ralf Kockelkoren en
Richard Ummels zijn helemaal
niet aan voetballen toegekomen,
terwijl Frankie Essers met een
blessure moest spelen. Als zoiets
gebeurt sta je voor een gigan-
tisch probleem. Toch denk ik dat
we er nu uit zijn. Ik heb overi-
gens nooit gedacht dat het pro-
ces te langzaam ging. Er begin-

nen zich nu automatiseringspro-
cessen af te spelen en dan denk
ik dat we op de goedeweg zitten.
Er groeit iets!".
Keeper Phil Loyens (28): „Laat
me voorop stellen dat we kwali-
tatief beter zijn dan verleden
jaar. Een paar jongens zijn ech-
ter nog iets te wisselvallig. Ze
tonen soms iets te weinig bereid-
heid om voor een ander te wer-
ken. Gelukkig treedt de trainer
daar nu harder tegen op. Als de werkt"

Resultaten zijn voor menige trai-
ner vaak heel belangrijk. Voor
Jan Nijssen ogenschijnlijk niet.
Hij praat voortdurend over 'bou-
wen. „Er moeten weer meer jon-
gens uit Gronsveld in het team
komen. SCG moet weer een
Gronsveldse club worden," stelt
hij. „De club in zijn geheel is
groeiende en daar moeten wij
ons nu op gaan richten. Het is
niet belangrijk om weer direct in
die eerste klasse te'komen. Met
geduld en goed materiaal bouw
je de beste muren. Bij SCG
wordt toekomstgericht ge-

niet bevorderlijk voor de homo-
geniteit. ledereen heeft weer zijn
vaste stek en dan merk je plots
dat het begint te lukken. Afgelo-
pen zondag 'tegen Standaard
merkte je dat het heel goed ging.
Ik werk er in elk geval hard voor
om weer terug tekomen. Samen
met trainer Jan Nijssen doe ik
nog een individuele training
voordat we de groepstrainingen
beginnen. Persoonlijk verwacht
ik daarvan nog wel het nodige
rendement te behalen."

amateurs
Redactie: Arno Romgens op zaterdag

niet aarden. Ik had regelmatig con-
flicten en belandde dan ook con-
stant op de wisselbank. By Helios
heerst een prima sfeer. Ik ben
enorm goed opgevangen en probeer
hiervoor iets terug te doen in de
vorm van scoren. Dat gaat me ge-
makkelijk af."

Odekerken vindt het vanzelfspre-

kend dat Helios vaak kan juichen:*„Met zon offensieve spelstijl ko-
men de kansen vanzelf. Daarvoor is
derest van de ploeg verantwoorde-
lijk. ledereen is even belangrijk. De
andere jongens zorgen voor het
voorbereidend werk en pikken ook
hun doelpunten geregeld mee."

Ook Van Lierop wil nadrukkelijk

kwijt dat het hele elftal zijn manne-
tje staat. „Neem Jo de Jong. Hij is
een niet weg te denken middenvel-
der met veel kwaliteiten in opbou-
wende zin. Het is alleen jammerdat
hij niet altijd overtuigd is van zijn
eigen mogelijkheden, anders zou hij
een nog grotere stempel op het ge-
heel kunnen drukken," onder-
streept de trainer zijn mening.

gmg^flßlWHiSgg22
Trainer Fer van Melsen: 'Bij degradatie stap ik op'

Caesar valt van voetstuk

Limburgs dagblad _ sport

Van onze correspondent
WILLYWINGEN

amateurs op zondag



Michels en Advocaat tevreden met planning kwalificatieduels

Zaterdag 15 februari 1992 " 23

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Fortuna Sittard-FC Twente 3-1
PSV 23 15 7 1 37 50-21
Feyenoord 24 15 7 237 38-14
Ajax 23 14 5 433 50-17
Vitesse 23 12 7 431 38-17Groningen 22 9 8 526 30-22
FC Twente 24 10 7 7 26 42-34
Roda JC 24 9 8 726 30-28RKC 23 7 10 624 43-37
FC Utrecht 24 6 12 624 25-26
Willem II 24 9' 5 10 23 34-30
Sparta 22 7 8 7 22 34-39
Volendam 24 8 6 10 22 26-33MW 23 6 8 920 21-32
SWDordr 22 7 3 12 17 30-46Fortuna S 24 3 10 11 16 24-39
Den Haag 25 3 8 14 14 20-48
Graafschap 24 3 7 14 13 20-41
VW 22 2 5 15 9 22-53
Vandaag 19.30 uur:
MW-SW/Dordrecht '90
PSV-VW
Morgen 14.30 uur
Feyenoord-Vitesse
RKC-Roda JC
Groningen-Den Haag
De Graafschap-Ajax
Utrecht-Sparta
Volendam-WiUem II

eerste divisie
ZwoUe-NAC i_3

FC Zwolle-N AC 1-3 (0-2)- 2. LokhoffO-l,
9. Van Hooijdonk 0-2, 52. Lokhoff 0-3,
57. Timmerman 1-3. Scheidsrechter:
Sterk. Toeschouwers: 1500. Gele kaart
Smit (NAC).

Heerenveen 27 16 4 736 67-38
Cambuur L 25 13 7 5 33 45-33
Den Bosch 28 13 7 833 43-33
RBC 25 12 7 631 46-34
NAC 27 12 9 633 48-32
NEC 27 12 7 831 45-34
Haarlem 28 13 5 10 31 41-47
Wageningen 27 11 8 83030 - 24
Telstar 26 11 7 829 59-42
GA Eagles 26 12 5 92945 - 37Heracles 27 11 7 929 48-41
Veendam 28 11 7 10 29 35-39
Eindhoven 28 9 9 10 27 35-37
AZ 28 10 6 12 26 47-38
Emmen 27 6 11 10 23 28-41
Excelsior 28 9 5 14 23 47-63
Helmond Sp 27 7 8 12 22 37-53
FC Zwolle 29 6 10 13 2135-53
TOP 28 4 8 16 16 30-55
Zeeland 26 3 4 19 10 26-63
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen
Vandaag 19.30 uur:
Haarlem-Heracles
AZ-Heerenveen
BW Den Bosch-Veendam
Wageningen-Helmond Sport
NEC-TOP
RBC-Eindhoven
Emmen-Go Ahead Eagles
Cambuur L.-Telstar
Zeeland-Excelsior

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

DUITSLAND
LFCNürnberg-VfLBochum 1-0
Wattenseheid-Werder Bremen 0-1MSV Duisburg-Stuttgarter Kickers 11
Vandaag 15.30 uur:
Bayern Münehen-Dynamo Oresden
Borussia Dortmund-Sehalke '04
Vtß Stuttgart-Fortuna DüsseldorfMönchengladbaeh-HansaRostookBayer Leverkusen-Karlsruher SC
Eintracht Frankfurt-I.FC Kóln
Morgen 19.00 uur:
Hamburger SV-Kaiserslautern
BELGIË
SCAnderlecht-FC Luik 5-1
Vandaag 20.00 uur:Standard Luik-SV Waregem
KV Mechelen-Charleroi
RC Genk-Lierse SK
Antwerp FC-Gerrainal Ekeren
AA Gent-SK Beveren
Morgen 15.00uur:
Cercle Brugge-RWD MolenbeekEendracht Aalst-Club Brugge
KV Kortrijk-SC Lokeren

Van onze sportredactie

mvv-svv/dordrecht

Edberg komt in zijn helft tegenover
Becker te staan. De Duitser won
met 6-3 7-6 (7-3) van Carl-Uwe
Steeb.

psv-vvv

Vandaag 19.30 uur:
Scheidsrechter Reygwart

MVV (selectie): Agu, Linders, Benne-
iker, Thai, Reijners, Delahaye, Joordens,
Libregts, Visser, Meyer, Hofman, De
Haan, Verhoeven, Lanckohr, Bucan,
Dikstaal.

SW/Dordrecht '90 (selectie): Hiele, de
Jongh, Boessen, Mulder, Refos, Vonk,
van Wattum, Admodikoro, Barendse,
Gorré, van der Laan, Slagboom, Breet-
veld. Simons, Sion, Wouden.

Connors
Michael Stich werd afgelopen don-
derdag de dupe van de capriolen
van Jimmy Connors. Tijdens het
met 1,4 miljoen gulden gedoteerde
tennistoernooi in Memphis verloor
de als eerste geplaatste Duitser met
7-5 6-7 5-7 van de 39-jarige veteraan
die zijn tegenstander tot razernij
dreef. Connors kreeg last van zijn
oude knieblessure en nam een re-
glementair toegestane time-out
voor de medische behandeling.
Daarna greep de Amerikaan alle
middelen aan om zijn tegenstander
uit zijn concentratie te brengen.

AMSTERDAM - Het Nederlands voetbalelftal wilde zijn kwa-lificatie-wedstrijden voor de wereldtitelstrijd in de Verenigde
Staten gelijktijdig spelen met Italië en Spanje. In Amsterdamwaar de zes landen van groep 2 gisteren bijeenkwamen om dekalender samen te stellen, slaagden de bondscoaches MichelsAdvocaat en competitieleider Huijbregts in die opzet.

Start in
Noorwegen

- Het Neder-k" d.s voetbalelftal begint de
om iTICaÜe Voor het toernooi
vn .u wereldkampioenschap
(]QQ_.al in de Verenigde Staten
sb _ dit *>aar met de uitwed-r.d tegen Noorwegen. Het
ber n ndt Plaats °P 23 septem-
ü-- £*e deelnemende in groep 2
£*£ Nederland, Noorwegen, Tur-

Engeland, San Marino en
(jri en* Oranje speelt dit jaar nog
repl ls in de kwalificatie-
m=«s. Naast Noorwegen ont-«,et de dan door bondscoachavocaat geleide ploeg Polen (14
c. Jlu er thuis> en Turkije (16 dc-cember uit).

*e_!i_lema: 1992: 9 september Noor-
\w;"-£an Marino, 23 september Noor-
°ktoh o erland' P°len-Turküe, 7t.hpper„Sah Marino-Noorwegen, 14 ok-Nool Nederiand- Polen, Engeland-
«no i»gen' 28 oktober Turkije-San Ma-
■W^u ovember Engeland-Turkije, 16
febn, ■ Turkije-Nederland. 1993: 17
brualf" EnSeland-San Marino, 24 fe-
Marir, rï5derland-Turkije, 10 maart Sansati u"TurkÜe, 24 maart Nederland-
se! o!?no' 31 maart Turkije- Enge-
Hooi., april Engeland-Nederland,
19mV. _,gen-TurkÜe, Polen-San Marino,

Enoli ban Marino-Polen, 29 mei Polen-
-.uni m ' 2 juni Noorwegen-Engeland,
ber . Nedel"land-Noorwegen, 8 septem-
toarin geland-p°len, 22 september San
.„ÏÏ1* Nederland, Noorwegen-Polen,

Noo_. ber Nederland-Engeland, Polen-
'o-irm 6"' 27 oktober Turkije-Polen,
Ven.bAc-er Turküe-Noorwegen, 16no-
vem_ i53" Marino-Engeland, 17 no-eml>erPolen-Nederland

Slechts op één wedstrijddag bestaat
de kans dat de 'Italianen' Gullit,
Van Basten en Rijkaard en de
'Spanjaarden' Witsche en Ronald
Koeman andere verplichtingen heb-
ben. Dat is als er uit tegen San Mari-
no moet worden gespeeld. „Maar
dat lijkt me niet. echt een pro-
bleem," zei Huijbregts. Bovendien
zijn de hofleveranciers verplicht in-
ternationals een aantal officiële
duels per seizoen af te staan.

Verder voldeed het uiteindelijke
programma in grote lijnen aan de
wensen. Huijbregts: „Het was een
voordeel dat wij als voorzitter van
de vergadering konden optreden.
Wij konden met de voorstellen ko-
men. Bovendien hadden we de
avond ervoor al in grote lijnen over-
eenstemming bereikt met Turkije

en Polen. We waren er gisteren snel
uit."

Wijsheid
Nederland sluit de reeks van tien
duels niet af met de eenvoudigste
tegenstanders. Engeland thuis, Po-
len uit. „Maar wat maakt het uit?,"
zei assistent-bondscoach Advocaat,
straks na de Europese titelstrijd de
chef van Oranje. „We moeten ze
toch een keer hebben. Uiteraard
gokken we erop dat Polen tegen die
tijd is uitgeschakeld. Misschien dat
we het dan wat gemakkelijker krij-gen. Verder is het moeilijk te bepa-
len wat in dit geval wijsheid is. Alle
tegenstanders zijn moeilijk."

Opvallend is dat Engeland zijn laat-
ste duel een dag voor Nederland
speelt. De uitwedstrijd tegen SanMarino vindt op dinsdag 16 novem-
ber 1993 plaats, Oranje gaat pas een
dag later op bezoek bij Polen.Weer ritwinst

voor Rolf Gölz
I Staatsieportret van de tevreden bondscoaches Sepp Piontek, Dick Advocaat en Rinus Michels
van rechts naar links op de voorgrond). Foto: ANP

EHC zwaar gehandicapt

Een nadeel voor de Britten? „Nee
hoor," vindt de Engelse coach Tay-
lor . „San Marino wilde graag op
dinsdag voetballen. De sfeer op de-
ze bijeenkomst was zo leuk, wij wil-den niet moeilijk doen. Als blijkt
dat beide duels straks van beslis-
send belang zijn, dat gebiedt de
FIFA toch dat ze gelijktijdig moe-
ten worden gespeeld."

Wensen

Foutuna-Ajax
op26 februari

striiH *?D ~De eredivisiewed-
r-a^^ortuna-Ajax, die voor 6
is v °P het programma stond,
avond. °egd naar woensdag-
batl( j 26 februari. Dit in ver-
beid met de Europacup- en
sterd ;/erplichtingen van de Am-

nmers' Het duel in sta-
'-eginf Baandert in Sittardsmt om 20.00 uur. veilig zijn. Heer ziet ook morgen

weer een verre van complete ploeg
het veld betreden. Costongs,
Schoens en Hollanders spelen zeker
niet, terwijl Reneerkens op een
schorsing wacht. Belangrijke duels
in de lagere klassen: Lindenheuvel-
De Ster, VKC-Heksenberg, Amici-
tas-Rapid, Keer-Simpelveld, Abdis-
senbosch-Schinveld en Armada-
IVS.

tard wel punten, maar verkeert nog
steeds in degradatiegevaar. Volgens
trainer Math Schmeitz wordt het
thuis tegen Waubach een zware op-
gave. „Waubach heeft nog steeds de
intentie Vinkenslag te achterhalen
en is dus zeer gemotiveerd. Boven-
dien is bij ons het maken van doel-
punten een probleem." Heer-Lim-
burgia is een duel tussen twee
ploegen die voorlopig nog lang niet

Verder vond Taylor , met Engeland
straks waarschijnlijk de zwaarstetegenstander van het Nederlandselftal, het samenstellen van het
schema een kwestie van geven ennemen. „Er kwamen zoveel wensen
op tafel, het was onmogelijk overalaan te voldoen."

buitenland

Courier blijft
nummer één

Connors drijft Stich tot razernij in Memphis
Van de groep met Nederland, Tur-
kije, Engeland, Noorwegen, San
Marino en Polen plaatsen zich er
twee voor de wereldtitelstrijd, die in
1994 in de Verenigde Staten worden
gehouden.

HEERLEN - „Het wordt zwaar",
verzucht EHC-trainer Piet Hermans
aan de vooravond van de thuiswed-
strijd tegen Longa. „Natuurlijk is
het zonde dat we na de indrukwek-
kende serie twee nederlagen heb-
ben geleden door persoonlijke fou-
ten. Erger is echter dat ik morgen
waarschijnlijk vijf mensen mis.
Veldman, Merk en Wijnen zijn* er
zeker niet bij. Twijfelachtig is bo-
vendien of Muermans en Gerringa
kunnen spelen. Toch zijn we niet
kansloos. We toveren wel iets uit de
hoge hoed, houd daar maar reke-
ning mee," aldus de optimistisch
gestemde Hermans.
Meerssen (18 uit 14) gaat naar TSC
dat ook achttien punten heeft, maar
een wedstrijd minder . heeft ge-
speeld. Voor de Meerssenaren is het
dus zaak om de achterstand niet
groter te laten worden en minimaal
gelijk te spelen. Piet van Dijk is
hiermee vooralsnog niet tevreden.
„Nee, weg gaan voor de volle winst.
We willen zo snel mogelijk de top
bereiken. Die poging mag gepaard
gaan met risico."

Argentinië heeft afgezegd voor de
oefeninterland tegen Nederland die
gepland stond op 30 mei. In aanloop
naar de Europese titelstrijd wil
Oranje nog vier duels spelen.

Blessure Boessen
leidttot rel

* selecti CHT - Maar liefst tien
V_.t Pelers van SVV/Dor-
trWn Verüeten gistermiddag de'

_ren
g omdat ze het niet eens

Vel met een door trainer Hans
Vel u°*_.gelegde straftraining.

* - daartoe besloten na
<le_ e t lncidenten, die onder an-, ö0eSgot gevolg hadden dat Willy
Ploep 6ri na een schop van een9-hafSenoot geblesseerd moest
tot hü^De sPelers besloten ook

n bePaa_- _?d omdat 'nog niet aan
6 *%.. financiële afspraken is% tieeftK?men'* De spelersgroep

Schakïdniddels de VVCS inge"

Wereldrecords
Ottey en Cason

MADRID - Bij indoorwedstrijden
atletiek in Madrid zijn twee indoor-
wereldrecords gevestigd op de 60
meter. Bij de vrouwen zegevierde
de 31-jarige Jamaicaanse Merlene
Ottey in 6,96 seconden vóór de Rus-
sische Irma Privalova, die met 6,97
seconden eveneens binnen het be-
staande wereldrecord van Nelli:
Cooman bleef. Bij de mannen ver-beterde de Amerikaan Andre Cason
zij eigen wereldrecord. Hij passeer-
de de finish in 6,41 seconden.

TOULON - Rolf Gölz heeft zijn ko-
mende overwinning in de Ronde
van de Middellandse Zee opnieuw
iets meer allure gegeven. De Duit-
ser won gisteren de vijfde etappe
door in de hinderlijke beklimming
van de Mont Faron sneller te sprin-
ten dan de Fransen Pensee en De-
lion en de Colombiaan Vargas. De
anderen uit de vrije grote groep die
zich meldde aan de voetvan de heu-
vel in de buitenwijken van Toulon
hadden Gölz al eerder in de klim
moeten laten gaan.

In de eerste klasse F verzamelt Sit-
In de halve finales stuit Courier op
Guy Forget. De Franse titelhouder
gebruikte zijn superieure service als
wapen bij de uitschakeling van Ivan
Lendl: 6-2 7-6 (7-4).

bereiken van de halve finales in
Brussel zoveel punten, dat de
Zweed hem niet voorbij kan gaan.

BRUSSEL - Ongeacht wat Stefan
Edberg doet, Jim Courier prolon-
geert dit weekeinde zijn eerste
plaats op de ATP-wereldranglijst.
De Amerikaan behaalde door het

Het kostte Courier wel grote moei-
te. Hij had twee tiebreaks nodig om
langs de linkshandige Rus Alexan-
der Volkov te geraken: 7-6 8-6) 7-6
(7-5).

Roda JC vecht voor
Europacup-deelname

Goud en zilver
voor zwemmers
JACHTEN - De eerste dag
D Moen e

u nationale zwemkam-
'K verde ?n. PPen te Drachten le-
D Gilles ng Limburg twee me-
r*l's°o r£ P' zilver en goud* °p de
v . eborp^6ter vri*>e slag Jonëens
o Sri, ?,n ln 1976) was Roy-Mey-. We.. !? Z°N/Sport en Spel uit
~ tüH de eniëe deelnemer. Met- IogiSch-Van 16*37.18 behaalde hij. goud. Op de 4xloo
l 6: rUe slag jongens onder

Moe„ Jaar zorgde de estafette-rtN-%nan Z°N/Sport en Spel

~ M5881 r' met een tijd van

MVV

zijn spelers van de ernst van de si-tuatie doordrongen. „De spelersbegrijpen heel goed dat we in eenbeslissende fase van de competitiezijn aangeland." Welk elftal Koster
het veld in zal sturen, is nog niethelemaal duidelijk, want Bert Ver-
hagen (kuitspier) en Gerry Senden(knie) kampen met lichte blessures.
Berthil ter Avest is zover genezen
dat hij maandag weer mee kan trai-nen.

KERKRADE - Binnen uiterlijk
vier dagen weet Roda JC of het in
de competitie nog een rol van bete-
kenis met het oog op een Uefacup-
plaats zal spelen.t De duels tegen
RKC, morgen in Waalwijk, en
woensdag op Kaalheide tegen Vi-
tesse geven daaromtrent uitsluitsel,
de verliezer in Waalwijk kan de Ue-
facup-aspiraties wel begraven. Trai-
ner Adrie Koster van Roda JCheeft

Bij een eventuele overwinning op
SVV-Dordrecht in de Geusselt van-avond, aanvang 19.30 uur, kan MW
een goede stap doen in de richting
van de middenmoot en eventueledegradatiezorgen achter zich laten.
„SW staat gezien de kwaliteiten
gewoon te laag," waarschuwt Ver-
goossen voor onderschatting. Hoe-
wel Maurice Hofman nog wat hin-
der heeft van een lichte blessure,
verwacht de MVV-coach dat hij
vanavond (met een volledige fitte
ploeg kan aantreden.

sport in cijfers

:-I (ADVERTENTIE)

Wij willen ons
even voorstellen—

nu Z'|n-Duitslands vierde grootste bouw(spaar)kas en bieden vanaf
bo °°. 'n Nederland onze dienstverlening aan. Als enige

uw(spaar)kas beschikken wij over het uniekeflexibele systeemLeonbergerWeg".

et een krediet van de Leonberger bouw(spaar)kaskunt u:

" KOPEN

" BOUWEN

" MODERNISEREN

" RENOVEREN
u ons s.v.p. en maak een afspraak voor een persoonlijk advies.

Advieskantoor Übach-Palenbergöahnhofstraße 5. Tel.: 0949-2451-41079/44217
Advieskantoor WürselenKaiserstraße 10. Tel.: 0949-2504-94951

OLeonberger
Bausparkasse

■— Wir beraten wie ein Freund

Het Venlose VVV ontmoet binnen
vijf dagen twee maal PSV: van-avond in Eindhoven en komende
woensdag in Venlo. VW-trainer
Henk Rayer maakt zich geen illu-
sies over de te verwachten uitsla-
gen. „We hebben niets te, verliezen
en we hopen de score zo lang moge-
lijk binnen de perken te houden."
Michel Haan (vbor een duel ge-
schorst) is nietvan de partij. Ook de
Nigeriaan Babagedia is nog niet
present.

VVV

Wassen
Rogier Wassen heeft zich hersteld
van de nederlaag die hij afgelopen
weekeinde opliep in de finale van
de Nationale Jeugdkampioenschap-
pen. In het Internationale Jeugd-
toernooi in Lille staat Wassen in de
halve finale van het enkelspel. Hij
won van de Zwitser Luthi met 6-0,
6-2.

Snijders

" Veteraan Jimmy Connors toverde in Memphis ondanks een
knieblessure toch weer een overwinning uit de hoed. Ditmaal
moest Michael Stich eraan geloven. Foto: epa

In de kwartfinales van het met10.000 dollar gedoteerde toernooi in
het Portugese Carvoeiro is Anique
Snijders uitgeschakeld door de
Spaanse Leon, 6-0, 6-1.

Vandaag 19.30 uur:
Scheidsrechter Bakker

PSV (selectie): Van Breukelen, de Ron,
Gerets, Heintze, de Jong, Popescu, van
Tiggelen, Koeman, Linskens, Vanen-
burg, Kalusha, Ellerman, Kiert, Sche-
pers, Romario.

WV (selectie): Roox, Verberne, Pol-
man, Rayer, Braem, Smits, Vander-
broeck, Orie, Driessen, Gerestein, Vene-
tiaan. Wisselspelers: Custers, Spee,
Minten, Janfada, Teeuwen.

Morgen 14.30 uur:
Scheidsrechter Brekelmans

RKC (selectie): Teeuwen, Reuvers, Ei-
kenhout, Gouda, van Herpen, van Hin-
tum, Hutten, Nascimehto, Richardson,
Beerens, van Bergen, Brands, Dechei-
ver, Hoekstra, van Hoogdalen, Luhu-
kay, Peelen.

Roda JC (opstelling): Bolesta, Senden,
Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders,
Boerebach, Luypers, Hofman, Arnold,
Huiberts. Reservebank: Smits, Van der
Luer, Ogechukwu, Stefan Jansen, Ro-
mero.

NAPELS - Diego Maradona denkt
aan een terugkeer op het voetbal-
veld. Een serieuze rentree. De van-
wege het gebruik van cocaïne ge-
schorste vedette zei onlangs: „In
1994 wil ik in de Verenigde Staten
weer voor Argentinië spelen." Over
ruim vier maanden is Maradona
weer speelgerechtigd. Dan loopt de
schorsing af die de Italiaanse bond
in het voorjaar van 1991 tegen hem
uitsprak na bewezen drugsgebruik.

Maradona
overweegt

rentree bij WK

AUTOSPORT
Falun, Rally van Zweden, stand na 14
van 31 klassementsproeven: 1. Jonsson/

Den Haag, NK Kunstrijden, tussenstan-
den: Ijsdansen: 1. Joanne en Eerde van
Leeuwen 1,0, 2. Marjo en Hans 't Hart
2,0. Vrouwen: 1. Krijgsman 0,5, 2. Van
der Velden 1,0, 3. Van Andel 1,5. Man-
nen: 1. Schuiten 0,5, 2. Deen 1,0.

KUNSTRIJDEN

ZWEMMEN
Drachten, NK (25 meterbaan): Vrou-

Amersfoort, NK militairen veldrijden:
1. Bogaerts 53.14, 2. Van Egdom 1.13, 3
Wermink 1.43.

Toulon, Ronde van de Middellandse
Zee, vijfde etappe, Vitrolles-Mont Fa-
ron: 1. Gölz, 117 km in 2.51.39, gemid-
delde snelheid 40,858 km/u, 2. Pensee
0.03, 3. Delion 0.03, 4. Vargas 0.03, 5.
Roosen 0.13, 6. Garcia 0.17, 7. Robin
0.22, 8. Jekimov 0.30, 9. Neil 0.32, 10.
Imboden 0.32, 54. Delgado 3.11, 117.
Bugno 7.20, 148. LeMond 9.35. Alge-
meen klassement: 1. Gölz 15.03.43, 2.
Pensee 23.04, 3. Delion 23.06, 4. Vargas
23.10, 5. Roosen 23.20, 6. Garcia 23.24, 7.
Madouas 23.27; 8. Diaz Zabala 23.27, 9.
Robin 23.29, 10. Jekimov 23.37, 45. Del-
gado 26.00, 107. Bugno 30.27, 130. Le-
Mond 32.42.

WIELRENNEN

GOLF

Brussel, Mannen, 1,4 miljoen gulden,
tweede ronde. Becker-Steeb 6-3 7-6,
Courier-Volkov 7-6 7-6, Forget-Lendl 6-2
7-6. Dubbelspel; kwartfinales: Becker/
McEnroe-Bathman/Bergh 7-5 6-3.
Linz, Vrouwen, 180.000 gulden: Manja-
kova-Pierce 4-6 6-3 6-3, Cecchini-Mona-
mi 6-3 2-6 6-3.

Chicago, Vrouwen, 630.000 gulden,
tweede ronde: McNeil-Helge'son 7-5 6-7
6-2,Frazier-Graham 4-6 6-4 6-1. Kwartfi-
nales: Navratilova- Shriver 6-2 7-6.

TENNIS
Memphis, Mannen, 1,4 mijjoen gulden,
vierde ronde: Connors-Stich 5-7 7-5 7-6,
Sampras-Connell 7-6 6-1.

Malaga, Turespana Masters, stand na
tweede ronde: 1. McLean 140 (68 72), 2.
Silva, Forsbrand 141, 4. Singh , Evans ,
Brand jr. 142, 7. Tinkier, Roe 143,18.o.a.
Van der Velde 145 (70 75).

Tucson, 2 mUjoen gulden. Stand na eer-
ste ronde: 1. Britton, Purtzer 67 slagen.
3. Gardner, Sills, Chambles, Cooper 68,
7. Hart, Funk, Hulbert, Simpson, Kraft.Adcock, Bryant 69.

ATLETIEK
Madrid, Internationale indoorwedstrij-
den Vrouwen 60 meter: 1. Ottey 6,96
(wereldrecord), 2. Privalova 6,97, 3. Tor-
renee 7,00, 4. Guthbert 7,19. 400 meter:
1. Bryzgina 52,50, 2. Nazarova 53,08.
1000 meter: 1. Artijomova 2.42,70, 2.
Masterkova 2.43,19, 3. Melinte 2.43,39. 60
meter horden: 1. Narozjilenko 7,76. 2.
Joerkova 7,90, 3. Grigorjeva 7,97, 4. Mar-
domingo 7,20. hoogspringen: 1. Babako-
va 1,96 meter, 2. Quintero 1,93,3. Leseva
1,90. Mannen 60 meter: 1. Cason 6,41
(wereldrecord), 2. Surin 6,53, 3. Marsh
6,61, 4. Imoh 6,68, 5. Simon 6,70. 400
meter: 1. Pierre 47,41, 2. Sanchez 48,65.
60 meter horden: 1. Nehemiah 7,50, 2.
Hawkins 7,51, 3. Kazanov 7,52, 4. Foster
7.56, 5. Pirce 7,60. hinkstapspringen: 1.
Inosemsev 16,99.

wen: 400 wissel: 1. Vlieghuis 4.49,60, 2.
Teilegen 4.50,15, 3. Van der Woerd
4.51,52, 4. Van de Bosch 4.57,28, 5. Smit
4.59,01. Mannen: 1500 vrij: 1. Van der
Zijden 15.49,73, 2. Steegeling 15.56,64, 3.
Van deLoosdrecht 16.05,39,4. Marsman
16.06,17, 5. Van de Hoek 16.14,98, 6. Van
de Veen 16.18,84. 50 vrij: 1. Dekker
22,84, 2. Van de Akker 23,11, 3. Van
Dam 23,36, 4. Van Haandel 23,57, 5.
Boukal 23,61, 6. Hoeymans 23,65.

Backman Toyota 2.25.55, 2. Mcßae/Rin-
ger Subaru 0.23, 3. Blomqvist/Melander
Nissan 1.22, 4. Alen/Kivimaki Toyota
2.13, 5. Asterhag/Thörner Toyota 3.14, 6.
Lampi/Kuukkala Mitsubishi 3.40;
Bosch/Diemann Nissan, uitgevallen.

WK-kalender Oranje rond

Limburgs dagblad sport

rkc-roda jc



Nederlander bij Suzuki eindelijk echte fabriekscoureur
Lucky Zeelenberg

Lucky Strike valt), die de eerste
contacten legde, heeft nog veel
meerkwaliteiten ontdekt. „Wik0
past exact in de hedendaagse be-
drijfsfilosofie. Een goed uiterlijk
fatsoenlijk voor de dag komef 1

en uitstraling zijn zeer belangrij-
ke factoren als een bepaald pro-
duct verkocht moet worden-
Wilco past perfect in dat plaatje
en is daarbij ook nog een prima
coureur. Daarom is Lucky Strike
ook zo blij met hem".

Nürburgring
Lovende woorden voor de maft
die op 27 mei 1990 definitief toe-
trad tot het gilde der onsterfelij-
ke vaderlandse motorcoureurs-

VERBIER/GENEVE - Het is 'm allemaal om het
even. Op witte sneeuw of zwart asfalt, Wilco Zeelen-
berg wil de rapste zijn. Als een bliksemschicht, zo
snel, stoof de motorcoureur afgelopen weekeinde
langs de hellingen van het mondaine ski-oord Ver-
bier in de Zwitserse Alpen naar beneden. En liet ijs-
koud een dertigtal verslaggevers, present om de,
presentatie van Zeelenbergs nieuwe werkgever Luc-
ky Strike/Suzuki bij te wonen, in de sneeuw bijten.
Eerste prijs voor de 25-jarige man uit Bleiswijk, die
dat huzarenstukje dit jaar op zijn 250 ce-motor meer-
maals hoopt te herhalen.

Trots toont Wilco Zeelenberg in
de lounge van het Holiday Inn
de foto's van zrjn nieuwe optrek-
je in België. Voor wie het nog
niet wist, de Zuidhollanderheeft
genoeg prijzengeld bijelkaar ge-
reden om zijn heil toch maar be-
ter bij onze zuiderburen te zoe-
ken. Een groter vermogen zit
lekker, ook op de motor. Het
riante herenhuis is, voorlopig,

door
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het enige wat Zeelenberg kop-
pelt aan een goed leventje. Ver-
der geen poes-pas bij de sympa-
thieke Nederlander, die er afge-
traind uitziet.. Spits gezicht, de
ogen diep in de kassen. „Ik heb
al meer testkilometers afgelegd
dan de vorige twee jaar bij Hon-
da samen".

Inhaalrace
Lucky Strike/Suzuki is in de 250
ce-klasse aan een inhaalrace be-
zig en wil, als we de teamleiding
moeten geloven, bij de kwartli-
ters binnen de kortste keren net
zon hoge ogen gooien als in de
500 cc, waar Kevin Schwantz de
laatste twee jaar tien GP-over-
winningen boekte. Suzuki hield
zich jarenlang verre van de min-
der populaire 250 ce-machines,
maar slaagde er afgelopen sei-
zoen toch in het prototype uit te
bouwen tot een volwaardige
wedstrijdmotor. Maar daarmee
word je nog geen wereldkam-
pioen.

De verhuizing van Honda naar
Suzuki gaat Wilco Zeelenberg
dan ook niet in de koude kleren
zitten. Op het circuit van Eastern

Creek in het warme Australië
werd de Nederlander zowat ture-
luurs van de vele testrondjes.

„Motorisch schiet de Suzuki nog
iets te kort ten opzichtevan Hon-
da en Aprilia. Maar met de vele
testkilometers die we nog zullen
maken en de ervaringen in de
eerste Grands Prix, moet het
lukken halverwege het seizoen
met de besten mee te rijden",
verkondigt de 250 ce-rijder, die
dit seizoen in zijn team wordt ge-
flankeerd door de Bask Herri
Torrontegui, vastbesloten.

Wilco Zeelenberg heeft er de
ontberingen allemaal graag voor
over. Bij Lucky Strike/Suzuki
krijgt hij eindelijk waar hij jaren
op heeft gewacht: een behande-
ling als een volwaardig fabrieks-
rijder. „Bij Honda kreeg ik geen
echte kans. En om te experimen-
teren was er al helemaal geen
tijd", kijkt Zeelenberg terug op
de twee jaar bij het Samson/
Sharp-team. „Nu zijn alle ogen
van het team op mij gericht en
wordt er na iedere test contact
opgenomen met het thuisfront in
Japan. Voor mij een fantastische
ervaring. Natuurlijk is de presta-
tiedruk groter, maar tijdens de
contractbesprekingen is niet ge-
sproken over podiumplaatsen.
ledereen weet dat de ontwikke-
ling van de motor nog in volle
gang is". En als het al zover is
moet Zeelenberg nog altijd afre-
kenen met mensen als Cadalora,
Bradl en Cardus, ook dit jaar de
belangrijkste gegadigden voor
de wereldtitel.

Camper
Wat niet veranderd is: zijn le-
venswijze. Nog altijd rijdt de
coureur privé rond in een sto-
koude Honda Civic en bezoekt
hij de Europese Grands Prix met
zijn camper. Zeelenberg, gewoon
die aardige jongen uit de straat:
„Lekker slapen in je eigen cam-

Op de Nürburgring greep hij zijll
eerste Grand Prix-overwinninf.'
de eerste Nederlander die da'
klaarspeelde in de kwart-lite1"
klasse. „Grandioos. §n het
mooie is datje van zon overwin*
ning tijdens de uitloopronde he-
lemaal alleen kunt geniete .
Niemand ziet of jeonder de heli 11

nu huilt, lacht of schreeuwt van
geluk. Je kunt je helemaal laten
gaan".

Tot op de dag van vandaag bleef
het bij die ene GP-zege, een vijl-
de en een vierde plaats in de ein-
drangschikking om het wereld-
kampioenschap ten spijt. Af en
toe stak er zelfs kritiek de kop
op. Zeelenberg zou lijden aan de
'vallende ziekte', in de motor-
sport niet de geëigende manie1

om de concurrenten voor te blij-
ven en de uitlaatgassen te laten
opsnuiven. „Die tuimelingen
gingen op het laatst aan mÜn
zelfvertrouwen vreten en daar-
door werden de rondetijden min-
der. Maar ik ben er nog altijd van
overtuigd dat mij weinig blaam
trof. Bijna altijd waren de Pr°'blemen terug te voeren op ver-
keerd afgestelde remmen".

door.
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In de SurinaamseLetitia Vriesde
koestert Haico Scharn zijn groot-
ste talent. „Een echte stilisjf'
Mooie techniek, snelle benen. *e
heeft deze winter sneller gelopel>
danooit en zou tijdens de Spelen
in Barcelona wel eens in de fina'
le kunnen komen". Yvonne vaf1

der Kolk („Uitstekende wed-
strijdmentaliteit") en Steil"
Jongmans zijn twee andere &'

lenten uit de Scharn-stal. ~**investeren allemaal veel in zich-
zelf. Zijn opofferingsgezind en
dat is een uitstekende voedingB'
bodem voor succes".

UTRECHT - Hij vindt sommige atleten maar miet-
jes. Zeurpieten. Kneuters die niet van aanpakken
weten. Haico Scharn meent dat enkel keihard trainen
de sleutel tot succes kan zijn. Hij eist dan ook de vol-
ledige overgave van de atleten tijdens zijn sessies.
Niet iedereen kan de 'methode Scharn' billijken,
maar hij boekt er wel resultaat mee. Met Letitia
Vriesde, Yvonne van der Kolk, Stella Jongmans, Ton
Baltus, Leon Haan en af en toe Ellen van Langen
zwaait de voormalig topatleet de scepter over poten-
tiële olympische kandidaten'en floreert de middenaf-
stand plotseling weer in Nederland.

Volgens Scharn is het geen to^val dat juist zijn vrouwelijke at-
letes doorbreken. „De prestati^
dichtheid bij de vrouwen "gewoon minder dan bij de ma*1'

nen. Dat was ook het probleeifj
van Rob Druppers. Hij liep o°l
1.43.6 op de 800 meter en is daar-na nooit meer zo snel geweest*
Druppers was eigenwijs, bepa^
de min of meer zijn eigen trai-
ning en haalde wellicht daarop
nooit meer de echte top. Trainee
Jon Wellerdieck is misschien
wel te goed voor hem geweest' ■

In het verlengde van Zeelen-
bergs keuze voor Lucky Strike'
Suzuki ligt een toekomstig °P'
treden in de 500 cc. Het teanj
behoort in die klasse al jaren toj
de absolute wereldtop. Wellick
liggen er volgend jaar al moge-
lijkheden, mocht 'tweede maj1
Doug Chandler het aan de zrjde
van topcoureur Kevin Schwant-j
niet goed doen. „De deur staa 1

open om, als hij goed presteert
de overstap naar de 500 cc te ma-
ken", bevestigt Ron Reinder^
De coureur zelf wil niets liever*

geen coureur die brutaler is bij
het inhalen dan hij. „Dat wordt
me niet altijd in dank afgeno-
men, maar het hoort er wel bij".

werd er bij de goedlachse sport-
man bijna letterlijk met de pa-
plepel ingegoten. Op zn vierde
levensjaar zat kleuter Wilco al op
de motor en crosste in het spoor
van zijn vader. Drie jaar later
kreeg hij een heuse Kreidler,
met versnelling, onder de kont.

meer om. Wordt hij niet een
beelje geleefd? „Eigenlijk wel.
Het is nog een beetje wennen,
maar het hoort er nu eenmaal bij.
Het is een teken dat je iets bete-
kent in de motorsport en dat is
nog altijd beter dan een anonie-
me rol".

„De 500 cc blijft toch de konings-
klasse. Ik wil aan het einde van
het seizoen in elk gevaleens pr°'
beren hoe het rijden op cc"
zwaardere motor me bevalt. Wjt?

weet, stap ik wel met knikkende
knieën af.

Niet alleen zijn stuurmanskunst
deed Lucky Strike/Suzuki be-
sluiten met de Nederlander in
zee te gaan. Ron Reinders, sales-
manager van BAT (British Ame-
rican Tabacco, waaronder ook

per, je eigen omgeving dus, in
plaats van in al die onpersoonlij-
ke hotels". Hotels zal hij sowieso
nog genoeg zien. In het onderko-
men in Zwitserland kreeg Ne-
derlands beste coureur een onge-
veer twee meter lange fax van
Lucky Strike/Suzuki. Vol metra-
ce- en p.r.-activiteiten. Voor een
tweedaags retourtje Japan draait
Zeelenberg zijn gashandje niet

Zeelenbergs kwaliteiten op de
motor staan buiten kijf. Het

Zijn jarenlange cross-ervaring
komt hem nu goedvan pas. Er is

Haico Scharn blaast middenafstand

nieuwlevenin

" Haico Scharn traint met zijn pupillen (links Stella Jongmans) op de indoorbaan in Den Haag, waar dit weekeinde de
Nederlandse kampioenschappen plaatsvinden. Foto: ROLAND DE bruin

speelt en voelt de dingen beter
aan".

volgens het 'laissez-faire-princi-
pe'. „Niets is zo makkelijk om
een programma te maken. Maar
het is ook een kwestie van inter-
preteren. En dat is juisthet grote
manco van de meeste trainers".

der van een gedecentraliseerde
aanpak. „Ik kijk alleen naar de
echte toppers en laat die twee,
drie keer per week in Den Haag
samen trainen. De top is per slot
van rekening het visitekaartje.

Over de minder getalenteerden
moeten de districten zich maar
ontfermen".

Scharn zit al achttien jaar he
trainersvak. Hij maakte &*
coach vier Olympische Spelen
mee. Zijn voornaamste frustrati
is dat er in Nederland nog stee?»
geen topsportklimaat is. „We zijn
op de goede weg, dat is alles ■De trainingsprofessor zou de at-
letiek wetenschappelijker, Pr °'fessioneler willen benaderen
„Zoiets als het volleybalmodet-
of het Papendal-project voor tur-
ners. De enige manier om succe
te boeken is door de mensen aan
je te binden en er intensief me
bezig te zijn. Ook medisch. **doe zelf testjes en lactaatmeti";
gen, maar er zou eigenlijk gel
vrij gemaakt moeten worde
voor een gestructureerd bloeo
onderzoek. Topsport in Neder-
land berust nu nog te veel °P
toeval. Ik houd van vooruitgang'
van efficiënt werken. Daaro.
ben ik veeleisend. Volgens mi)'
dat de enige manier om te ove
leven in de keiharde atletiek^
reld".

Goede atletiekcoaches zijn zeld-
zaam in Nederland. „Training is
geen kunde maar een kunst",
luidt een van de gevleugelde uit-
spraken van Scharn. „Het is een
spel tussen atleet en trainer. He-
laas wordt er in Nederland nog
te slordig rriet talenten omge-
sprongen en wordt er nogweinig
systematisch getraind". Volgens
Scharn, die enige jaren geleden
sprintster Els Vader naar de top
loodste, wordt er te veel getraind

Haico Scharn (46) maakte eind
vorig jaar zijn comeback als
bondstrainer middenlange af-
stand. Dat was opmerkelijk,
want in 1983 had hij na veel
bombarie bij diezelfde bond zijn
koffers moeten pakken. Hij had
bonje over een sponsorkwestie.

'Training
is geen

kunde maar
een kunst 9

De gemoederen raakten behoor-
lijk verhit en Scharn werd de
laan uit gestuurd. „Ik had me
toen voorgenomen om nooit
meer terug te keren".

Negen jaar na dato gooide de
Culemborger vooral op aandrin-
gen van Bob Boyerman evenwel
al zijn principes overboord. Hij
is immers geporteerd van het

ambitieuze topsportplan van de
Atletiekunie. Na ampel beraad
accepteerde hij het aanbod van
de KNAU. „Ik wil het wel weer
eens een jaar proberen". De
bond honoreerde zonder morren
zijn wensen (weinig centrale trai-
ningen, een 17-daags trainings-
kamp en alleen bezig zijn met de
absolute top) en Scharn stortte
zich met nieuw elan op zijn nieu-
we missie. „Ik wil met minimaal
vier, vijf atleten naar de Spelen
van Barcelona".

Autodidact
Haico Scharn, dit weekeinde ac-
tief tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen in Den Haag, is
autodidact. Hij kijkt naar ande-
ren en probeert het vervolgens
zelf beter te doen. Hij put zijn
kennis bovendien uit een impo-
sante sportbibliotheek. „Ik heb
meer gelezen over het middenaf-
stand lopen dan wie ook".
Scharn, in 1972 zelf olympisch
deelnemer en goed voor 3.37.8
minuten op de 1500 met^r, on-
derscheidt zich van andere doe-
het-zelf-trainers door zijn veelzij-
digheid. „De gewone 'self-made'-
trainer heeft een beperkt ge-
zichtsveld. Een toptrainer weet
ook wat er internationaal ge-
beurt, welke problematiek er

Scharn, testleider bij de sectie
trainingsgeneeskunde en trai-
ningsfysiologie in de luitenant-
generaal Knoopkazerne in
Utrecht, wil enkel en alleen de
nationale top begeleiden. „Zo
voorkom je jaloezie en dus pro-
blemen in de groep", verdedigt
hij zijn visie. Hij is een voorstan-

de discipline. ~'Hard' is bij de
meesten zaligmakend. Daarmee
lopen we wel tien jaar achter,
maar dankzij Haico Scharn ge-
beurt het nu in elk geval", zegt
Scharns voorganger Carel van
Nisselroy. Tijdens zijn actieve
carrière zwoer Scharn nog bij
het maken van kilometers. Nu
heeft hij zich bekeerd tot het pu-
re snelheidswerk. „De 800 en
1500 meter moeten meer vanuit
de snelheid dan vanuit het uit-
houdingsvermogenworden gelo-
pen. Zie Sigrun Woders en Anna
Quirot, de internationale top".

In een poging de geheimen van
de middenlange afstanden te on-
trafelen, heeft Scharn een nieu-
we trend aangegeven. Hij pre-
dikt vooral het harde trainen en

" Met Wilco Zeelenberg hoopt Lucky Strike/Suzuki ook in de 250 ce-klasse een plaats aan de top te veroveren.
Foto: LUCKY STRIKE
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De industriegebiedenbij Charleroi en Luik
zijn de smerigste van België. Staalfabrieken,
galvaniseerbedrijven en kunstmestfabrieken

dumpen grotehoeveelheden olie, zout,
kankerverwekkende en giftige stoffen in de

Sambre - een van derivieren die uitmondt in
de Maas - en in de Maas zelf. Ook veel

rioolwater uit Wallonië gaat ongezuiverd de
rivier in. Afgelopen week werden hoge

concentraties methylpiridines aangetroffen.
En dat terwijl de Maas een belangrijk deelvan
Nederland van drinkwater moet voorzien. De

laatste weken wordt het water niet meer
gebruikt. De Maas is te vuil.

# Cockerill,
een van de
grote
vervuilers
aan de
Maas.

In het 'Tays Noir'
begint de vergiftiging

van de Maas

Walen onverschillig over vervuiling

Uit een schoorsteen van de staalfa-briek Cockerille-Sambre ontsnapteenroodbruine wolk stofdiezichlangzaam verspreidt. Tientallen
metershoge staalconstructies be-
palen het beeld van het giganti-
sche industriële complex in Mar-
chienne, een voorstad van Charle-
roi in het zuidenvan België. Het
kanaaltje naar deSambre is bedekt
met een dikke laag olie. De uitDordrecht afkomstige 'Op hoopvanzegen' manoeuvreert voorzich-tig door een bocht. Het helderblauw van het schip steekt schrilaftegen de grauwe omgeving.

°P een talud tussen de hoogovens,
zijn zes mannen bezig met hetPlanten van struikjes. „Dertig tot
veertig procent gaat dood, maarelk jaarplanten we nieuwe. Als wedatniet doen, wordt het in elk ge-val nooit meer mooi."De man inde oranje overall weet ookwel datde dijk nooit uitgroeittot een bos,een park of iets wat daar ook maarm deverste verte op lijkt. „Het isde vervuiling, hè," voegt hij er aantoe.

Het stadje gaat schuil onder dikkebuizen, knersende transportban-
den en ijzeren bruggen diekris-
kras van de ene kant van deweg
_. 3„ de andere lopen. Volgens apo-
theker P. van Heuvel tieren astmaen huidziekten hier welig. „En alsde astmatischeklachten zijn ver-
dwenen,komt er eczeem voor in
deplaats." Het stofvan defabrie-
ken dringt overal door. Demon-stratiefhaalt Van Heuvel zijn vin-gerovereen houtenkast: „Van-
ochtend nog schoon gemaaktennu al weer vuil."

De inwoners van Marchienne heb-een de strijd tegen hetvuil opgege-ven. De huizen zijnvies en grauwen yan het station dwarrelen de
A u verfresten naar beneden.
AUes is van een treurig stemmendegroezehgheid, want bomen ofstruikenzijn er niet.
Toch wordter weinig geklaagd.»ue mensen zijn het gewend,vroeger hadden ze astma door hetwerk in de mijnen en nukrijgen ze
net uit defabrieken," aldus de apo-theker. Onleefbaar wil hij de situa-
tie met noemen ook al vertrekkenveel mensen om tien kilometerverderop te gaanwonen. Alleen deturkse en Marokkaanse arbeidersmet hun gezinnenblijven. En hetis danook geen wonder dat het
enige gebouw dat niet is aangetast,ue nieuwe bakstenen moskee is

Zwart land
Het industriegebied bijCharleroigeldt alseen van de smerigstevanBelgië en wordt nietvoor niets
aangeduid als 'Pays Noir', het
zwarte land. Overal staan schoor-

dumpt. Vergunningen zijn veelal
niet afgegeven en worden in elk
geval niet gecontroleerd. De Maas
verwordt tot een open riool.
Stroomafwaarts in debuurt van
Luik is het geen haar beter. Over
een lengtevan meer dantwintig
kilometer lozenkunstmestfabrie-
ken en staalverwerkende bedrij-
ven zoals Phenix en - opnieuw -
Cockerill grote hoeveelhedenzwa-
re metalen en ander giftigafval in
derivier. Daar is niets stiekems
aan. Uit een buis met een doorsne-
devan minstenseen meter loopt
tegenover het plaatsje Jemeppe
een constante stroom afvalwater
van Phenix deMeuse in. En waar
de afvoerpijpen onder het water-
oppervlak in het water komen,
slaan damp en stoom meters hoog
de luchtin.

Wat ooit aardige stadjes en dorpjes
geweest moeten zijn, met uitzicht
op de kronkelenderivier, is volle-
digverpest door de industrie.Alles
braaktrook ofstoom uit, of vies
water dat kolkten draait.De stank
van zwavel overheerst alle andere
lucht. Elke kleur in de omgeving is
verworden tot lichtgrijs, donker-
grijs, bruingrijs of geelgrijs.De
enige uitzonderingvormen de gro-
te aanplakborden langs deweg,
waarmee autofabrikanten in felle
kleuren de allernieuwste modellen
aanprijzen.

Geen probleem
Twintig jaar al probeert de Neder-
landseoverheid de Belgische zover
tékrijgen dat ze devervuilingvan
de Maas werkelijk aanpakt. Maar
tot nu is er van allemooieafspra-
ken nietsterecht gekomen. De
laatstetijd is het weer helemaal
mis. De kwaliteit van het water is
zo slecht dat het Waterwinningsbe-
drijf de BrabantseBiesbosch al
sinds22 januari is gestopt met het
innemen van Maaswater in zijn
spaarbekkens. Afgelopen week
werd groot alarm geslagenwegens
de aanwezigheidvan hoge concen-
traties methylpiridines.

Voor deBelgen is het allemaal
geen probleem. De Vlamingen be-
trekken hun water uit de schone
bovenloop van derivieren of, net
als deWalen, uit ondergrondse
bronnen. Zo liggenop een tiental
kilometers van het'ernstigvervuil-
de industriegebiedvan Luik de
bronnen van Chaudfontaine, waar
het gelijknamige mineraalwater
vandaankomt. Bovendien slaan de
giftige stoffen in hetrivierwater
pas in hetNederlandse gedeelte
van derivier neer. Daar hopen ze
zich op in devorm van giftig slib.

Toch vindt minister Maij-Weggen
van Verkeeren Waterstaat het nog
te vroeg om juridischestappen te

ondernemen. Zij ziet nogruimte
om door goed overleg tekomen tot
deugdelijkeafspraken en derivier
werkelijk schoontekrijgen. De be-
windsvrouwwijst er op dat juridi-
sche processen veel tijd vergen en
daaris uiteindelijkniemand mee
gebaat, meent zij. Bovendien zou-
den juridischestappen het verloop
van de onderhandelingenongun-
stigbeïnvloeden.

Hetprobleem is echter dat de Bel-
gische nationale overheid, met wie

door
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formeel overeenstemming bestaat
over drie zogenoemde Waterver-
dragen, geen greep heeft op Wallo-
nië en wat daar gebeurt. De be-
voegdheden zijn overgedragen aan
deregio's. In deWaterverdragen is
onder meer afgesproken dat de
Belgen de waterkwaliteitvan het
Maas- en Scheldewater drastisch
verbeteren, onder meer door het
aanleggen van zuiveringsinstalla-
ties. Inruil daarvoor helpt Neder-
land mee de Schelde, de toegang
tot de havenvanAntwerpen, beter
bevaarbaar te maken.

De voordelen voor de Vlamingen
zijn duidelijk. Voor deWalen ligt
datvolstrekt anders. Zij hebben
geen enkel belang bij schoner
Maas- of Scheldewater en al hele-
maal niet bij verbeteringvan de
havenvan Antwerpen zonder dat
daarvoor hen iets tegenover staat.
En zo vormt de taal- en cultuur-
strijd tussen Vlamingen en Walen
een belangrijk obstakel bij het ver-
beteren van de kwaliteit van het
Maaswater.

Illustratiefvoor de desinteresse
van deBelgen in dekwaliteit van
het water is wel dat zij dewater-
kwaliteit op geen enkele manier
meten. De Waalse ministervan
Leefmilieu GuyLutgens stelde
dinsdagzelfs dat Nederland de
zwarte piet naar België doorschuift;
om de eigen problemen met de
drinkwatervoorzieningte verdoe-
zelen.

Absoluut minimum
De afspraken tussen Nederland en
België passen in het Noordzeeac-
tieprogram, een EG-plan om de
kwaliteit van het water in de
Noordzee drastisch te verbeteren.
Hetheeft ertoe geleid dat dekwali-
teit van hetRijnwater er de afgelo-

pen jaren flink op is vooruit ge-
gaan. Volgens deStichting Rein-
water, dieal sinds jaaren dagactie
voert voor schonererivieren, zijn
deBelgen op grondvan deze inter-
nationaleafspraken nu al verplicht
te zorgen voor een schonere Maas.
„Onderlinge afspraken tussen Bel-
giëen Nederlandzijn in feite ach-
terhaald. We vragen iets wat de
Belgen toch al moeten doen," vat
woordvoerderWim Verhoog sa-
men.

De Belgen proberen met een abso-
luut minimum aan hun verplich-
tingen te voldoen. Ze goochelen
met getallenom devervuiling te
bagatelliseren en zijn al tevreden
als brasem, voorn en anderekarpe-
rachtige vissenkunnen blijven le-
ven. Dat kan tamelijk gemakkelijk
omdat de hoeveelheid water diebij
Eijsden de Nederlandse grensover
komt, sterk wisselt. In de winter-
maanden, als het volop heeft gere-
gend passeert erper secondewel
880 kubieke meter water, in een
zomer waarin hetweinig regent, is
dat soms maar twintig tot dertig
kubieke meter.En het laat zich ra-
den dat dekwaliteit van dat water
vele malen slechter is.

De kwaliteit wordtniet alleen be-
paald door de samenstelling, maar
ook door de temperatuur. En aan-
gezien veel fabrieken, maar ook
enkelekerncentrales in Wallonië
Maaswater innemen om te koelen,
stijgt de temperatuur van derivier
snel enkelegraden. Dat is funest
voor het zuurstofgehalte en gaat
ten koste van het planten- en die-
renleven. __.
Ook datraakt deWalen niet. Me-
vrouw J. Cloosterman woont al zes
jaarop een woonboot schuin te-
genover dekerncentrale in Tihan-
ge, zon twintig kilometer westelijk
van Luik. „Vroeger zaten de vis-
sers hier allemaal op dekade van
dewatersportvereniging," wijst ze,
terwijl ze de eendjes brood toe-
werpt. „Tegenwoordig zitten ze al-
lemaalaan die kant van de centra-
le, want daar is het water warmer
en groeien devissen harder. Zo
groot worden ze wel," lacht ze, ter-
wijl ze haar armen spreidt.

Cloosterman weet heel goed dat
het water ernstig vervuild is, maar
dat is geenreden om uit te zien
naar een andere ligplaats. „Zolang
jehet maar niet drinktkan het
geen kwaad." In de zomer, als de
kinderenvan de botenbezittersbij
het zwemmen wat van het vuile
water binnenkrijgen, worden ze
eens ziek. Maar verder is het niet
erg, meentze. Zelfs devissen heb-
ben er geen last van. „Laatst heeft
mijn man hier nog een forel gevan-
gen. Nou, hij was heerlijkhoor,
niets op aan te merken."

" Greenpeace zal volgende week de resultaten bekend maken van het onderzoek naar
watermonsters, op de Maas inBelgië genomen. Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

stenen. Sommige roken voortdu-
rend, andere laten ineen vast rit-
me zware wolkenrook en stoom
ontsnappen diealles aan het zicht

onttrekken. Maar daarblijft het
niet bij.De fabrieken gebruiken de
Sambre - een van derivieren die
uitmondt in deMaas - openlijk

voor het lozenvan vloeibaar afval.
Grote hoeveelheden olie, zout,
kankerverwekkende en giftige
stoffen wordener eenvoudig ge-
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l|J en Architectenbureau
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HASKONING is een vooraanstaand en onafhankelijk adviesbureau dat zowel voor binnenlandse als buitenlandse
bedrijven en overheden opdrachten uitvoert. Deze opdrachten kunnen het gehele traject beslaan van onderzoek,
beleidsvoorbereiding, ontwerp, organisatie, projectmanagement, begeleiding van de uitvoering, onderhoud, beheer en
training. Veelvuldig is daarbij sprake van samenwerking met andere adviesbureaus, bedrijven en instituten.

HASKONING opereert vanuit vier divisies: Bouw, Infrastructuur, Milieu, Internationale Projecten. De projecten
variëren in omvang en complexiteit, maar ze vereisen veelal een multidisciplinaire en integrale aanpak. De medewerkers
van HASKONING hebben dan ook zeer uiteenlopende achtergronden: civiel-technisch, bouwkundig, werktuigbouw-
kundig, logistiek, elektrotechnisch, landbouwkundig, chemisch, biologisch, economisch, bedrijfskundig, sociaal-
wetenschappelijk, juridisch, etc. In totaal heeft HASKONING circa 550 medewerkers, die gezamenlijk borg staan voor
een moderne, gedegen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Welke mts'er w&w wil zich
als tekenaar/opzichter ontplooien

in een veelzijdig werkveld?

De divisie Infrastructuur voert onder meer pro- dingen zoals Opzichter (CROW), Asfalt (NVWB),
jecten uit op het gebied van reconstructies, vervangin- Weginspectie (CRÖW) of RAW-bestekken (CROW).
gen en het beheer van objecten (bijvoorbeeld wegen en U hebt inmiddels enkele jaren ervaring met de
rioleringen). genoemde werkzaamheden en u bent bekend met

Voor het regiokantoor te Wijnandsrade zoekt recente ontwikkelingen op uw vakgebied, zoals het
HASKONING een tekenaar/opzichter, die te maken werken met CAD-systemen. U kunt zelfstandig werken,
krijgt met de voorbereiding van, alsmede het toezicht bent contactueel vaardig, bezit een ondernemende
op deze projecten. Regelmatig contact met projectleider instelling en bent bestand tegen een wisselende werk-
en/of opdrachtgever is hierbij essentieel. druk.

De werkzaamheden zullen per project verschil- Bent u geïnteresseerd en wilt u eerst nog meer
len, waarbij een toenemend deel van de voorbereiding informatie, belt u dan tijdens kantooruren met de heer
is geautomatiseerd. Bij kleinere projecten wordt ver- J.J. Hart, telefoon (080) 284 574. Richt uw schriftelijke
wacht dat hij/zij zelfstandig optreedt, zowel op tech- sollicitatie, graag binnen 14 dagen (onder vermelding
nisch als administratief gebied. Detacheringen voor van decode LB op brief en enveloppe) aan HASKONING
langere perioden zijn niet uitgesloten. BV, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer J.J. Hart,

Voor deze zelfstandige en verantwoordelijke Barbarossastraat 35, Postbus 151, 6500 AD Nijmegen,
functie beschikt u over een MTS opleiding Weg- en Een psychologisch en medisch onderzoek
Waterbouw, het liefst aangevuld met specifieke oplei- maken deel uit van de selectieprocedure.

f^NSSOI Me.b_ff_^iB.dvencteCNi.l(o(cteviBn-le<_3r-
V/l nsSÈ ian_se_»ad!^vencfelnBoiiéj*_.

Het bestuur van de Stichting Bijzonder Neutraal Basisonderwijs Eijsden roept met
ingangvan het nieuwe schooljaar 1992-1993, gegadigden op voor de functie van

DIRECTEUR (m/v)
die naast het geven van onderwijs vooral ook de nieuwe schoolvorm en inhoud
gaat geven.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:- een visie heeft over kwaliteit van onderwijs;
- een stimulerende rol vervult;- over managementkwaliteiten beschikt;- ervaring heeft als leerkracht in het basisonderwijs;- een goede uitvoering geeft aan financiële en administratieve

verantwoordelijkheden;- beschikt over goede contactuele en organisatorische vaardigheden;- een leeftijd heeft van bij voorkeur tussen 30 en 45 jaar.

De benoeming zal ingaan per 1-6-1992. Een psychologisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selectieprocedure.
Inlichtingenkunnen worden ingewonnenbij de voorzitter van het schoolbestuur,
mevrouw drs. L.E. Barendse-Liem, tel. 04409-4188, of bij de secretarisvan het
schoolbestuur, de heer L.J. Tossings, te1.04408-1401.
Sollicitaties, met opgavevan referenties en een curriculum vitae, kunt u binnen 14
dagen sturen aan de Stichting Bijzonder Neutraal BasisonderwijsEijsden, Dr.
Poelsstraat 7, 6247 BW Gronsveld.

Vanwege externe
promotie van onze

<£L"_K__..S>v eerste gastvrouw,
-sP -Cv. zoeken wij opkorte

S , <** termijn een

n>^^*fe^^<____- enthousiasteS%yn_3 gastheer/gastvrouw
—J c___n . . fcrrSs *- - ter uitbreidingvan het
VAALSBROEK sïïe o__te

res,aurant

Watermolen" van hotel
Vaalsbroek.

Wij vragen: - een enthousiaste medewerker;- leeftijd 22-26 jaar;- iemand die openstaat voor uitdagingen;- sprekenvan de talen Nederlands, Duits
en Engels.

Wij bieden: - 38-urige werkweek conform horeca-CAO;- goedewerksfeer;- jong, dynamischteam;- mooie lokatie met internationale reputatie;- afwisselende werkzaamheden.

Spreekt het bovenstaande je aan?
Dan kun je jeschriftelijke sollicitatierichten aan:
restaurant „In de Oude Watermolen",
p/a hotel Vaalsbroek,
Vaalsbroek 1,
6291 NH Vaals.
Voor meer informatie: mevrouw A. van Bladel, 04454-4955.I , 1
I

rDe Rabobanken Heythuysen en Roggel
zijn zelfstandige banken en maken deel uitvan de
Rabobankorganisatie. ledere Rabobank werkt voor debedrijven en
particulieren in haar eigen gemeenschap.
De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangenvan haar ledenen cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers diezich hierbij betrokkenvoelen.
Wij hebben al sedert vele jaren gezamenlijk een assurantie- adviseur in
dienst. Thans is deze functie vacant en zoeken wij een

assurantie-adviseur
buitendienst (m/v)
Onder leiding van de hoofden MBO-/HBO-niveau, aangevuld Een psychologisch onderzoek
Commerciële Zaken is de met minimaal het diploma kan deel uitmakenvan de
assurantie-adviseur belast met Assurantie-B en enkele branche- sollicitatieprocedure,
het adviserenvan bedrijfsrelaties diploma's. Goede contactuele
met betrekking tot verzeke- eigenschappen en een commer- Wilt u meer weten over aard en
ringen. Daarnaast is hij of zij als ciëleen resultaatgerichte inhoud van deze functie, dan kunt
produktspecialist Verzekeringen instelling evenalseen accurate en u bellen met de heer
verantwoordelijkvoor het teamgerichte werkhouding en de J.H.M. Jenniskens, directeur
begeleidenvan de binnendienst- bereidheid om buiten de normale Rabobank Heythuysen, telefoon
medewerkers en de bankadviseurs kantooruren te werken zijn (04749) 20 00 of bij de heer
die in departiculierensector onontbeerlijk. Ruime ervaring in H.M.G.M. van Meijel, directeur
werkzaam zijn. het verzekeringsvak strekt tot Rabobank Roggel, telefoon
De produktspecialist aanbeveling. (04749)22 22.
Verzekeringen zorgt ervoor dat
het produkt verzekeringen binnen De Rabobank biedt een goede Uw schriftelijke sollicitatiewordt
de bank deplaats krijgt die het honorering en uitstekende met belangstelling verwacht door
verdient. secundairevoorwaarden, de directeurvan de Rabobank

waaronder een dertiende Heythuysen, Postbus 6093,
Voor deze functie denken wij aan maandsalaris en een premievrije 6093 ZG HEYTHUYSEN.
kandidaten met een opleidingop pensioenregeling.

Rabobank Q _____W

■

Welke HTS'er Informatie-
techniek (m/v) wordt

onze interne Telematica-expert?
<-y^rP>>^ %p

De wereld von de energie- J V JfjË leeftijd en ervaring, in
voorziening is sterk in be- x *_^^^i^&_ nader overleg worden
weging. Een milieubewuste , >_?* 'X.■//S- WÊÊ» overeengekomen. Bij
manier van denken en "^tSÜW ■'"**, ym--MÊr' ~*°***.** /*/É_ï_s>" ' _S__lrTt' benoeming toe groeps-
nieuwe technologieën maken het mogelijk steeds Als groepsleider Advies en Onder- V leider kan uw salaris uitgroeien tot maxi-
efficiënter en schoner om te gaan met energie. steuning krijgt u al tijdens uw maal ’ 7.532,- (exclusief vakantietoeslag)

Deze ontwikkelingen zijn mede bepalend voor het inwerkperiode een veelzijdig takenpakket. per maand. Uw standplaats is de
werk van de NV Maatschappij voor Elektriciteit U verricht onderzoek, en laat onderzoek hoofdvestiging van MEGA LIMBURG

en Gas Limburg. Naast de kerntaak: het distri- verrichten, naar tele- en datacommunica- (Maastricht).
bueren van elektriciteit, gas en warmte, winnen tiesystemen. Op dit terrein adviseert en
andere activiteiten voortdurend aan belang. ondersteunt u de chef Telematica en Wij verzoeken u uw schriftelijke
MEGA LIMBURG is een actieve partner voor anderen binnen MEGA LIMBURG. sollicitatie binnen twee weken na het
haar afnemers en overheidsinstanties. Het bedrijf U heeft een wezenlijke inbreng bij het verschijnen van dit blad te richten aan de
heeft ook een belangrijke functie op het gebied ontwerp, de aanschaf en de ontwikkeling heer mr. W. Vermeer, directeur Personeel
van voorlichting en het initiëren van nieuwe ont- van de benodigde software en hardware, en Organisatie.
wikkelingen op het gebiedvan energie-gebruik en en u volgt nauwgezet de technische
energie-opwekking. Bij MEGA LIMBURG werken ontwikkelingen op uw vakgebied. Het is Voor nadere informatie kunt u bellen met

ca. 1.900 mensen. de bedoeling dat u na uw inwerkperiode de heer S. Janssen, personeelsconsulent,
de coördinatie van de subgroep Advies en telefoon 043-855574, of met

Meettechniek en Telematica is een afdeling Ondersteuning op u neemt. de heer ir. A. Übaghs, hoofd Meettechniek
binnen het Facilitair Technisch Bedrijf van en Telematica, telefoon 043-855065

MEGA LIMBURG. Bij deze afdeling is Deze veelzijdige en zelfstandige functie (privé: telefoon 043-620893).
specialistische kennis gebundeld op het gebied vraagt om een initiatiefrijke persoonlijk-
van meten, ijken, data- en telecommunicatie. heid die telematica als een uitdaging _■__■__■ ___■_ __Ü _■____.
De groep Telematica houdt zich onder andere ervaart. Uw opleiding is HTS Informatie- &■■■■ m ||
bezig met aanleg en onderhoud van bedrijfs- techniek. U bezit een grondige kennis van I _________^^g^r
telecommunicatie-instaUaties en het -kabelnet. netwerken en telematica, of u bent bereid L M ■_. U R G
Daarnaast levert de groep ondersteunende diensten -en in staat- u deze kennis snel eigen te

op het gebied van kantoorautomatisering, data en maken. Een goede mondelinge en MEGA LIMBURG, NV Maatschappij voor
local area netwerken, terminals en personal schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is Elektriciteit en Gas Limburg,
computers, communication software en video- en onmisbaar. Uw leeftijd is circa 25 jaar. Gelissendomein 5, Postbus 3920,

audio-apparatuur. 6202 NX Maastricht.
Tijdens de inwerkperiode (naar schatting
vier jaar) zal uw salaris, afhankelijk van

■ a/

IVOORJAARS-
AANBIEDING
Piccolo's en
reuzepkcolo's
plaatsenkan nu nóg

! voordeliger!
Voorpiccolo's geldt. 2x plaatsen,
I '/_ X betalen en
voorreuzepiccolo's
3xplaatsen, _?X betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

\BiL NU045-719966 \

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Secretarieel medewerker m/v
voor een relatie in Sittard. U gaat voornamelijk brieven
typen met behulp van WP 4.2 en de telefoon aan-
nemen. Ervaring met hetwerken met een dictafoon is
vereist en ervaring op een advocatenkantooreen pre.
U bent accuraat en hebt een opleiding op MEAO-
niveau. Leeftijd: vanaf 23 jaar. Deze part-time baan is
voor 20 uur per week (op den duur eventueel langer).
Informatie: 046 - 52 20 80, Mara Offermans
Sittard, Rosmolenstraat 4

'
GEULHAL VALKENBURG
vraagt met spoedeen

SECRETARESSE
voor een baan vol afwisseling op het gebied van
exploitatievan beurzen, shows en tentoonstellingen.
Leeftijd maximaal 23 jaar,MEAO-opleiding of
gelijkwaardig,ervaring op de p.e. (o.a. WP),
improvisatietalent en accuratesse. Bereidheid tot
onregelmatige inzet hangt nauw samen met deze
functie. Rijbewijs vereist.
Schriftelijke reacties vergezeldvan c.v. en recente
pasfoto, richten aan:

GEULHAL VALKENBURG
' t.a.v. de heer M.J.D. Hanssen

postbus 109, 6300 AC VALKENBURG **

ÏEen
middelgrote industriële onderneming in het zuiden van het landmaakt zich sterk voor de negenter

jaren door systematisch aandacht te schenken aan produkt- en marktvernieuwing en de daarbijbehorende
toepassing van managementtechnieken. Voor deze onderneming, behorende tot een grote internationaal
opererende Engelse moedermaatschappij, zoeken wij een:

FINANC E MANAGER v/m
welke zorg draagt voor een adequate en geïntegreerdefinanciële bedrijfsvoering, gericht op het heden en

detoekomst.

De finance manager wordt belast met de volgende De finance manager zal, naast het boven-
taken: genoemde takenpakket, tevens betrokken worden
" geeft leidingaan de financiële taken in nauwe bij het administratieve beheer van de Internationale

samenwerkingmet de directie Holding Company van, de Engelse moedermaatschapp'i* ■
" rapporteen maandelijks over de financiële resultaten

" maakt en bewaakt de diverse budgetten De kandidaat voor deze goed gehonoreerdefunctie 1

" draagt zorg voor actuele, tijdige en relevante 30 -35 jaar, heeft een voltooide HBO-opleiding (HEAO
managementinformatie of SPD) en houdt van zijn vak.

" bewaakt liquiditeiten, in het bijzonder de debiteuren Vestiging in de omgeving van de onderneming is,

" draagt bij aan goede interne en externe eventueel na een korte kennismakingsperiode vereist,
verhoudingen.

De kandidaat diewij zoekenheeft hetvolgende
profiel: Wie interesse heeft in bovenstaande functie in

" vaktechnische beheersing van de Engelse taal een middelgrote, zeer dynamische en toekomstgerichte
" ervaring in een industriële onderneming onderneming schrijft direct aan:
" kennis van en ervaring met het vakterrein Diemen & van Gestel Select b.v.
" oog voor detail en de grote lijn Kneuterdijk 2, 2514 EN Den Haag.

" besluitvaardig en oplossingsgericht

" ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking Telefonische informatie wordt graagverstrekt door

" communicatiefvaardig. drs. C.J. van Gestel, telefoon: 070 - 361 44 00.



OrganisatorFrans Handels (65)
geeftaan hoe vrijblijvend een
avond tieëke zenge is: „De enige
voorwaarde hier is: jemoet zonder
dirigentkunnen zingen."

Genieten
Het is februari, dus de zaal zingt
ookeen carnavalsmedley. Maar dat
is een uitzonderiAg. „Normaal zin-
gen we pertinent geen carnavals-
schlagers. Welveel liedjes uit het
boek 'Kun jenogzingen, zing dan
mee,' datkreeg jevroeger op de la-
gere school."

Handels noemt genietend titels als
'Waar deblanke top der duinen' en
'De Molen' en hij smultvan 'Ik
weeteen heerlijkplekje grond.
Ook de 'Fremdenlegionar' deint
door de zaal, een vooroorlogs liedje
over een soldaat diezijn moeder
schrijft. 'Wie schoeën os Limburg
is' klinkt lekker melancholiek, 'Lili
Marleen' is mooi, maar best moei-
lijk.

„Met 150 tot 200 mensen kun je
geen toon houden, daarom is de
muziek erbij gekomen. Dat moet.
Het orkest doet ditgratis, heeft er
zelf ookplezier aan," verklaart
Handels plechtig.

De voortdurende grijnsvan de ac-
cordeonist vormt hetbeste bewijs.
Vooreen gesprelyeheeft hij ook
nauwelijks tijd. Spelen, een slokje
nemen, volgende nummer opzoe-
ken en verder spelen, dat is zijn
ijzeren ritme.

Op alletafels liggenklappers met
deteksten van zon 250 liedjes, zo-
dat de uitvlucht 'ikken de teksten
niet' geenzin heeft. Voor jehet

denze een beetjekwaad."

Sinds vijfjaar is de spontaniteit
enigszins georganiseerd. Op deze
negende februari isKerkrade al
weer toe aan de 21ste officiële ver-
sievan het tieëke zenge.
„Maar het is in deverste geenver-
eniging, we blijven zo spontaan
mogelijk. Er is ookweinigwerk
aan. De zaal wordt ruim van te vo-
ren gereserveerd en het orkest in-
geseind. Hetkopiëren van detek-
sten gebeurtbeurtelings door
verschillende vrijwilligers."

Het succes kwam geleidelijk, maar
bijna vanzelf. „Om het bijzonder te
houden is het tieëke zenge maar
een keer per drie maanden. We
hebben geen advertenties nodig.
De mond-op-mond-reclame zorgt
wel dat dezaal vol zit."

Duinen

# Enthousiast
en uit volle
borst: Daar bij
diemolen!
Linksonder:
Onverdeelde
aandacht voor
de tekst.
Onder: Het
orkest doet het
voor de 101.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Ongeveer zestig liederenpasseren
ook deze avond derevue. 'Waar de
blanke top der duinen' schijnt hier
mooier gezongen te worden danin
'Holland.'Vinden de Tieëfcezenger
zelftenminste.

Opvallend op hetrepertoire is het
kleuterliedje Tarabom, waarvan
Handels opmerkt dat iedereen het
meezingt, ook al heb je heteen
eeuwigheidniet meer gehoord.

Als extraatje, want je moet blijven
vernieuwen, introduceertFrans
Handels DerKameradenmarsch.
Het is een première: deeerste ver-
sie metKerkraadse tekst.
De traditionele afsluiter is 'Heer-
lijk land der dromen' en dan,om
kwart over elf, is het mooi geweest
Morgen heerst weer de sfeervan
alledag.

Op het bord bij deuitgang staat
simpelweg'24 mei. Dan weet
iedereen meteen wanneer de vol-
gendekeer is. Zelfde plaats, zelfde
tijd. Simpel zat.

ons van rond deveertig," grijnst
Handels.

gaan. „De jongemensen zijn bij
omstandighedenverstek laten
nioet deze keer wegensfamilie-

De leeftijd van de aanwezigen va-
rieert van net te oudvoor de discotot nogmaar net van deze eeuw.
Absolute senior Wiel Hanssen, ge-
borenrond de eeuwwisseling,

En dat dit!

weet, sta jemee te neuriën. Schor-re kraaien naast nachtegalen. Een
beetje vals is in dit grotekoor geen
bezwaar. Jeontkomt er nietaan:
wie in deze zaal is, zingt de hele
avond mee.
En dat is opmerkelijk. De tijden
dat bij feesten door deverzamelde
familie de onderlinge banden wer-den versterkt door samen volks-liedjes ten gehorete brengen, lij-
ken voorbij. De jeugdvan vandaag
zingt hooguit nog in een koor ofbralt op voetbaltribunes en zelfs
het community singing in sociaal-
democratischebolwerken stierfeen zachte dood.

En verder gaat het met liederenals
'My Bonnie lies over the ocean' en
'Joep hai dieJoep hai da.Kaste-
lein Jo Goebbels verlaat debar in
het café evenvoor een gastoptre-
den. Zijnvaste act bestaat uit lied
nummer nul, het liedvan dr Hans.
Het applaus na afloop is enorm en
Jo geniet daar zichtbaarvan.

voortdurend uitgeleend. Mensen
nemen ze mee op vakantie, zang-
verenigingen willen ze hébben."
Vijftig paren, devaste klanten,
hebben hun eigenklapper vol uit-
getypte teksten. „Maar voor negen-
tigprocent kennen ze de liedjesuit
hethoofd."

stellen ontmoetten elkaar na recep-
ties, na weidefeesten of na bijeen-
komsten van dialectclubKirch-
röadsjer Plat regelmatig aan de bar
bij Goebbels.

Dat mondde in de loop van de
avond meestaluit in zangpartijen.
Frans Handels glundert: „Het was
meteen een succes, want als men-
sen uit die groep hoorden dat we
zonder hen hadden gezongen, wer-

De historie van het tieëke zenge be-
gonal vele jarengeleden. Haast
ongemerkt. Zon tien tot twaalf

bezig, Simpelveld en Gulpen gaan
nu van start. „Daar zijn we best een
beetje trots op," zegt Handels.

DeKerkraadse uitvinding begint
zich als een olievlekje te versprei-
den: in Vaals zijn ze sindskort

Tussen de liedjes door lopen aller-lei mensen uit de zaal naar hem
toe, en doen een verzoekje. „Kun-
nen weLili Marleen zingen? Dat
doe jetoch zekervoor mij?" Frans
2et op zijn papier een cirkel rond
de betreffende titel enfluistert de
accordeonistin welk nummer alsvolgendeaan debeurt is. Daarbij
gaathij niet alléén af op desmaak
van het publiek.
„Soms moetje het initiatief hou-
den, anderskrijg je steedsdezelfde

„Halleluja, nummer 212." Overal"
worden pagina's omgeslagenen
voort gaat het koor. Drie uur lang
bestaan de pauzes uit het nemen
van een slokbier of het maken van
een plasje.

„Sommige bassen diein hunkoor
altijd debegeleiding moeten zin-
gen, kunnen hier hun hart ophalen
met al diemelodieën," verklaart
Handels om vervolgens weer snel
in demicrofoon te instrueren: Wie trouwens geen geduldheeft

om devolle driemaartden te wach-
ten, kan al op 29 maart terecht in
Simpelveld. Of op 17 mei in Vaals.
Het Gulpense tieëke zenge begint
rond halfvasten.Bronsgroen Eike-
hout pur (ge)sang.

Handels heeft zelfzon vijftigklap-
pers vol met liedjes. „Die worden

Een vrouw die op weg is naar het
toilet, wil wel heel even stoppen
voor commentaar: „We hebben
hier met een aantal vrienden ge-
woon grote 101, we liggen de hele
tijd platvan het lachen. Geen

cussies. Het is pas echt gezelligals
iedereen kan meedoen."

Vanzelfsprekend kan de organisa-
tor zich daarin vinden. „Feesten
van de jonge'mensenvan tegen-
woordig bestaat uit disco en dis-

over datjehet wel eens wiltzien
Ja, echt leukhier."

„Ik ben hiervoor het eerst," zegt
een man, die met zijn vrouw komt
tieëke zenge. „Je hoorter zoveel

moeilijk gedoe, gewoonlekker zin-
gen."

Talenacademie laatste
klus voor Don Quichot

Wim Welsing en
de strijd tegen

schaalvergroting

DOOR GEERT DEKKER

zegd. Daarnaast neemt de gemeen-
te Maastricht de huivestingaan de
Boschstraat voor haarrekening.

geredeneerd hebben.
De Talenacademiekrijgt een proef-
tijd van drie jaaren begint met een
bescheiden bureau, een directeur,
een administratieve kracht en drie
keer twee ton subsidie.De provin-
cie Limburg heeft eenmalig vier-
honderdduizend guldentoege-

Het afscheid was hard, vorig jaar.Maar na tien jaartrouwe dienstJogden Wim Welsing en Peter Starren zich, loyaal alsaltijd, neerbIJ het besluit van hun baas ministerRitzen om deRijkshoge-
school voor de opleiding tot tolk-vertaler om te dopen tot een fa-culteit van deRijkshogeschool Maastricht. Over en uit derhalvev°or hetbestaande college van bestuur dat de opleiding groot
Raakte. Van de drie leden is J. Schrijen gebleven als directeur vane nieuwe faculteit; Welsing en Starren werd een nieuwe functieaangeboden als respectievelijk bestuursvoorzitter en bestuurslidvan de Nederlandse Talenacademie. Het gelouterde koppel, ze zijnbeiden 58 jaar, heeft er zin in en wil nietkattig doen over het ge-
dwongenvertrek. Maar helemaal lekker zit het hen niet. Welsing:
..Net voordat de trein het station binnenloopt, zijn we eruit gezet."

RHOTV alleenkunnen bereiken
omdat ze zelfstandig was, rede-
neert Welsing. Het opgaan van het
instituut in een hogeschoolwijst
hij in principe dan ookaf. „Ik vrees
voor hetimago van de opleiding
nu heteen faculteit is."

Ze werken nu vijftien jaar samen.
erst als leidinggevend duo vaneen na- en bijscholingsproject op *taalgebiedvoor het ministerievan

en vanaf 1979 alsvoor-
trekkers van de opleiding tolk-ver-«ler (RHOTV) in Maastricht.Wimwelsingals creatieve geest en'rontman', Peter Starren als werk-Paard. Welsing: „Ik zegaltijd tegen
f-eter: als jijhou het werk doet,
neb ik tijd om na te denken." Star-ren knikt: „Ja, ja, zo zit dat."

Bierkaai

" Drs
W.P.B.M.
Welsing
(rechts) en
P.M.G.
Starren,
bestuurskoppel
van de
voormalige
Rijkshoge-
school
Opleiding
Tolk-Vertaler,
nu een
faculteit van
deRijks-
hogeschool
Maastricht:
,Ja\ls jeouder
wordt, heb je
geen zin meer
om een
competentie-
strijd te
leveren."

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Een van de meest ambitieuze pro-
jecten is een voorgenomen taalon-
derzoekin de Euregio (in
samenwerking met instituten in
Aken enLuik), dat moet resulteren
in een databank met analyses van
behoeften aan taalonderwijs en
doelstellingenvan leerprogram-
ma's voor negen verschillende ty-
penvan volwassenen, aangemerkt
als 'learners'. Uiteindelijkmoet
eenieder dievan plan is taalonder-
wijs te geven, uitdat bestand kun-
nen putten.
Maar hetkan nogwel even duren
voordat het onderzoek wordt uit-
gevoerd. Een bij deEuropese
Gemeenschap ingediend verzoek
tot financiering is afgewezen, de
tweede aanvraag is inmiddels op-
gesteld. Het gaat om een bedrag
van zeven miljoen ecu, ongeveer
vijftien miljoen gulden.

„We gaaner vanuit," zegtWelsing,
„dat over driejaar de Talenacade-
mie zichzelfkan redden, zonder
subsidies. We moeten opdrachten
verwerven bij het bedrijfsleven en
overheid, in binnen- en buitenland.
Over een tijdje moeten de subsi-
diegevers onze klanten zijn. Als
dat niet bereikt wordt, gaathet
blijkbaar om een produkt dat zijn
nut niet kan bewijzen, en danmoet
jeer ook mee stoppen."
Je hoort hem denken: het zou dé
eerste keer zijn, dat het ons niet
lukt.

Stoppen

Ze vullen elkaar aan en de samen-werking is perfect, omdater geen
misverstanden zijn over deonder-linge verhoudingen. „Ik hebhet
vreselijk getroffen metzon tweedeman, mijn waarderingis bijzonder
groot," zegt Welsing.

„Maar als jeouder wordt, heb je
geenzin meer om een competen-
tiestrijd te voeren," zegt hij over
het ministeriële besluit, Jevecht
niet tegen debierkaai."
Toch staat Welsing aan het eind
van het gesprek op, om van de
schoorsteenmantelvan zijn nieu-
we werkkamer een houten beeldje
van Don Quichot te pakken. „Het
is niet mijn mascotte, zoals ver-
moed zou kunnen worden, maar
meer een blijvende waarschu-
wing."

Zoals de Spaanse ridder alleen
stond in zijn hopeloze gevechtte-
gen windmolens, heeft Welsing
vrijwel geen medestanders inzijn
afwijzingvan de alom gepredikte
schaalvergroting.„Ik zie niet in
wat demeerwaardevoor een verta-
lersopleidingis om te behoren tot
een kunstinstituut."

Toen deRHOTV tien jaar geleden
'■tartte, had men een instituut opnet oog met ongeveer tweehon-aerdvijftig studenten.Het zijn er
m"-?JUlzend'De oPleiding heeft in-middels een zeer goede naam, totver over de landsgrenzen, met na-

" u
hetniveau. dathet 'gewo-ne hboruim overstijgt. De verta-Jersschool had ook zeker universi-taire pretenties.

De uitzonderingspositie tussennboen universiteit heeft de
Met lege handen blijvenWelsing
en Starren niet achter. Ze zijn ge-

Het gaat om een initiatiefvan de
vorige ministervan Onderwijs
Deetman. Die kondigde aan het
eindvan zijn ambtsperiode aan
iets dergelijks te willen starten,
maar wat het precies moest wor-

De Stichting Talenacademie Ne-
derlandmoet een landelijkeen-
trum worden voor het bundelen en
ontwikkelenvan kennis op hetge-
biedvan vreemde-talenonderwijs.
Daarnaast is het debedoeling dat
vanuit Maastricht deactiviteiten
van anderen op dat gebied gecoör-
dineerdworden. Contacten leggen,
onderhouden en uitbouwen dus en
als daar iemand goed in is, is dat
Wim Welsing, zo moet de minister

Maar schaalvergroting is een poli-
tieke beslissing, om tegenwicht te
kunnen bieden aan de grote con-
centraties van onderwijsinstellin-
gen elders in het landen vooral in
deRandstad. Het is een zaak van
bestuur, zegt Welsing, en dan heb-
ben ambtenaren zich daarbij neer
te leggen.

vraagd hun reputatie als 'bouwers'
nogeen keer waar te maken, om de
NederlandseTalenacademievan
de grond te krijgen.

naast deRHOTV stichtingenals
WorldNeth en Euroterm gevestigd,
diezich richten op cursussen en
hetopzetten van een databank in
vreemde talen.

sproken en toog aan hetwerk. Als
er ergens iets als een talenindustrie
gevestigdkan worden, dan is het
wel in dezeregio, zo luiddede ar-
gumentatie. Inmiddels waren er

den was toen niet duidelijk. 'Maas-
tricht' voeldezich echter aange-

De ouderwetse rage
van 't tieëke zengetieêkezenger bijeen. In Vaals is deze ouderwetse rage

ook al op gang gekomen, Simpelveld en Gulpen volgen.
Community singing nieuwe stijl.

Oude tijden herleven in Kerkrade. Met zn allen in een
grote zaal de hele avond oude liedjes zingen. Het begon
vele jaren geleden aan de bar van café Goebbels aan de
Markt. Tien stellen die 10l hadden in het samen zingen.

Nukomen om de drie maanden zon tweehonderd

Het geïmproviseerdekoor staat op
dezezondagavond achter debar,
rond Stehtische en zitaan tafels. De
zangers zijn verzameld rond de ac-
cordeonist en de gitarist, die in
zaal Goebbels in Kerkrade als
stemmingmakers fungeren.

Tweehonderd mensen zingen uit
volle borst 'Daar bij diemolen, die
móóie molen.

hits.We willen ook die hele oude
liedjesbehouden. HeeftKerkrade
die dan,vragen ze? Nee. Tot 1930
zongen ze hier oudeKeulse liede-
ren, die soms terug gaan tot 1840.
Waarom geen eigen liederen? Tja,
diehaddenze hier in de omgeving
hooguit inMaastricht."

DOORJOOSPHILIPPENS

Limburgs dagblad vrijuit
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Binnen de Medische Staf van de Stichting
Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg
(locatie De Wever-Ziekenhuis) bestaat een
vacature voor een parttime (30 uur per week)

secretaresse
Functie-informatie
Op het secretariaat var* de Medische Staf werken twee
secretaresses (1,5 formatieplaats), diesamen verant-
woordelijkzijnvoor alle secretariaatswerkzaamheden.
Binnen het teamkrijgt de nieuwe secretaresse als
eerste taak het voorbereiden, notuleren en uitwerken
van vergaderingen, dieveelal inde avonduren plaats-
vinden. Daarnaast is zij samen met haar collega
verantwoordelijk voor: agendabeheer, archiefbeheer,
verzorging van correspondentie en beheer van de
financiële administratie.
Functie-eisen
Van de kandidaat wofdt verwacht:
" vooropleiding op VWO-niveau;
" een brede, algemene secretaresse-opleiding en

meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie;
" ervaring in hetwerken met WP 5.1;
" _eer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid;

" het intelligenten betrokken kunnen omgaan met
uiteenlopende problemen, situaties en verhoudingen;

" affiniteit met gezondheidszorg en kennis van
medische terminologie;

" dynamische inzet en flexibiliteit met betrekking tot
werktijden.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salaris overeenkomstig FWG-groep 40 (minimum

’ 2.594,- en maximum ’ 3.725,- bruto per maand).

.-.lichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnenbij
mevrouw L. Snijders, tel (045) 76 6788.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 28 februari worden
gericht aan de Personeelsdienst. Vermeld in de
linkerbovenhoekvan uw brief FB-92034.

Het Ziekenhuis De Wever & Gregorius Jaarlijks worden in het ziekenhuiscirca
en Verpleeghuis Schuttershof maken deel 26.000 patiënten opgenomen in de
uit van de Stichting Gezondheidszorg kliniek en 7.000 in de dagverpieging;
Oostelijk Zuid-Limburg. In het zieken- het aantai polikliniekbezoeken bedraagt
huis werken circa 130 specialisten en ruim 350.000.
2.850 medewerkers.

-De - *

Gemeente &tem
jg^jCflgg^V De gemeenteStem telt circa 26.500 inwoners.
JKCjtóS^.^Ö e gemeentelijke organisatie, ingericht volgens het

secretarie-model, kent vier hoofdafdelingen en een

NflT_-_3§f .ï{_/ Binnen de hoofdafdeling Grondgebiedszaken (56>l||S_ngft' medewerk(st)ers) zijn vier afdelingen te
onderscheiden: Milieu, Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting en Bouw- en Woningtoezichten
Openbare Werken.

Bij de afdeling Openbare Werken buro Algemene Dienst
(14 medewerkers) komt de functie beschikbaar van

CHEF ALGEMENE DIENST
Taken als chefAlgemene Dienst:
- het plaatsen, beoordelen en het opstellen van voorstellen voor

opdrachtverstrekking m.b.t. civiel-technische onderhoudswerken;- het houden van toezicht op de voortgang en uitvoering van deze werken;- dagelijkse leiding en verantwoording voor debeheers- en
onderhoudswerkzaamheden in de ruimste zin op het civiel- en
rioleringstechnische vlak;- in overleg met afdeling Civiele Techniek bijdragen leveren aan het
actualiseren en instandhouden van de in voorbereiding zijnde
geautomatiseerdeweg- en rioleringsbeheerssystemen;- het leveren van bijdragen aan de uitvoering van het budgetsysteem en het
opstellen van begrotingen.

Eisen:
- opleiding op niveau HTS richting civiele techniek;- aantoonbare ervaring in de taakuitvoering van defunctie;- managementkwaliteiten (organisatorische, leidinggevende en sociale

vaardigheden);- (gaan) wonen in de gemeente Stem.

Arbeidsvoorwaarden:
Inschaling vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats in de schalen 9
of 10.
Definitieve inschalingvindt plaats op basis van organieke functiewaardering.
De bij de gemeentelijkeoverheid gebruikelijkerechtspositie is van toepassing.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de procedure.

Nadere informatie:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer L.H. Smeets, chef
Openbare Werken, 046-331888.

Belangstellenden dienen hun sollicitatiebrief met curriculum vitae
binnen 14 dagen na plaatsing van deze oproep te zenden aan het
gemeentebestuurvan Stem, postbus 15,6170 AA Stem.

METVESTIGINGEN IN NUTH - REUVER - KÖLN
realiseert kwaliteitsprodukfen in geheelLimburg en in Duitsland op het
gebied van woning- en utiliteitsbouw.
Daarnaast beschikken wij over een onderhoudsafdeling voor onderhoud
aan woningen en overige gebouwenin de ruimste zin van het woord.

Voor diversebouwwerken in de omgeving van Keulen zoeken wij een

KRAANMACHINIST
voor debediening van eenrupskraan merkPotain, type 340.

U dient in het bezit te zijn van hetvereiste hijsbewijs en ervaring met de bediening van een
gelijkwaardigekraan.
Kennis van de Duitse taal is gewenst.

Voorinlichtingen over de inhoud van dezefunktie en voor telefonische sollicitatiekunt u
terechtbij de heer H. Willems, tijdens dekantooruren tel. 045-242400 en in de avonduren
04458-1221.

Wilt u schriftelijksolliciteren, dandient u uw brief te sturen naar
HABETS BOUWBV
POSTBUS 22100, 6360AC NUTH

Ut,.DE LIMBURGSE|«^per-£neelsg.ds|
__________________® In verband met de groei van onze nationaal werkende onderneming
■ j ]_^_\ zoeken wij op korte termijn voor het district Zuid-Nederland een

■MM___mMM*aM»OT

SSn vertegenwoordiger m/v

BFI maakt deel uit Funktie:
van een internationale - het onderhouden en het uitdiepen van de contacten bij

" organisatie en is bestaande relaties
marktleider in afval- - acquireren van nieuwe relaties
inzameling, verwerking - voorbereiden, uitwerken en opvolgen offertes
en recycling in Nederland - marketing informaties verzamelen en rapporteren
en is bovendien - verzorgen after-sales service. .
toonaangevend op De werkzaamheden worden vanuit de vestiging Stem verricht.
het gebied van
industriële reiniging en Voor deze boeiende funktie zoeken wij een kandidaat die aan de
rioolrenovatietechnieken. volgende funktie-eisen voldoet:
BFI werkt vanuit - opleiding op HAVO-niveau, aangevuld met MTS (WTB)
32 vestigingen in vnjwel heel . - commerciële en flexibele instelling
Nederland voor - uitstekende contactuele eigenschappen
overheden, bedrijven - leeftijd 30 - 35 jaar
en instellingen. - 3 tot 5 jaar ervaring in een commercieel/technische buitendienstfunktie.
Het hoofdkantoor van
de onderneming is Nadere informatie wordt verstrekt door de heer F.J.G. Hoen,
gevestigd in Oosterbeek. Personeelsmanager, tel. zaak 08373-60426.

Uw schnftelijke sollicitaties gelieve u, voorzien van een curriculum vitae,
te zenden aan BFI, Afd. Personeelszaken, Postbus 101, 6870 AC Renkum.

Randstad \
heeft volop *E&y

Bankemployee m/v
U heeft werkervaring bij een bank en kunt zelfstandig
werken. U bent bekend met bankautomatisering en full-time
beschikbaar. Het betreft een baliefunctie vanaf medio mei '92.
Informatie bij Lilian Fijten, tel. 046-52 96 36,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Produktiemedewerkers m/v
Voor een groot bedrijf in Kerkrade zoeken wij met spoed
produktiekrachten. Deze baan is voor lange tijd en in
3-ploegendienst. Het betreft een baan met goede verdiensten
en een leuke werksfeer.
Informatie bij Moniquevan den Berg, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Magazijnmedewerker m/v
Voor een groothandel in verf, behang en autolakken. De
werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het (leren)
maken van kleuren. Daarnaast bent u niet bang de handen
uit de mouwen te steken. U bent 19-21 jaar. Reageer snel
voor deze baan met perspectief.
Informatie bij Truus Rutjens, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

Hulp-hovenier m/v
U gaat meewerken bij de aanleg en het onderhoud van
tuinen. Tevens wordt u regelmatig ingezet bij andere
werkzaamheden in het tuincentrum. Wij zoeken voor deze
opdracht iemand van 20-23 jaar met enige ervaring of een
opleiding op dit gebied, die voor lange tijd beschikbaar is.
Bent u bereid om zwaarder werk te verrichten? Dan is deze
leuke full-time baan wellicht iets voor u.
Informatie bij MoniqueGroen, tel. 046-37 87 00,
Beek, Markt 64.

MTS'er Fijnmechanica m/v
Voor een bedrijf in Kerkrade. Het werk bestaat o.a. uit het
verrichten van metingen aan fijnmechanische apparatuur en
het verrichten van temperatuur- en drukmetingen. Ervaring in
een kalibratielaboratorium is vereist. Het betreft een full-time
baan in dagdienstvoor lange tijd.- Informatie bij Jaqueline van Wissen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Winkelbediende m/v
Wij hebben een baan bij een groot winkelbedrijf in het
centrum van Heerlen. De werkzaamheden betreffen o.a. het
assisteren op de groente- en emballage-afdeling en het
controleren en bijvullen van de voorraden. U kunt reageren
wanneer u full-time beschikbaar bent en over een MAVO-
en/of LDS-diploma beschikt.
Informatie bij Francie van Bladel, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

Caissière m/v
Bent u full-time en voor zeer lange tijd beschikbaar? Neem
dan snel contact metons op. Wij hebben diversevacatures in
Heerlen en Kerkrade voor mensen met een MAVO- en/of
LDS-diploma die daarnaast bij voorkeur over ervaring met
kassawerk beschikken.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

-*r randstad uitzendbureau

Gevraagd

AUTOMONTEUR
met ervaring en goede omgangsvormen.
Goede toekomstmogelijkheden.
Sollicitaties na telefonische afspraak.
Automobielbedrijf HEN GEURTS
Zuiderpoort 12, 6101 KA Echt.
Tel. 04754-81784.

bodemtech
■■'■■%

Intron-Bodemtech B.V. is een onafhankelijk
opererend ingenieursbureauwerkzaam in de
grond-, weg- en waterbouwsector. Het nog jonge
bureau maakt deel uit van de Intron-groep,
instituut voor materiaal- en milieu-onderzoek B.V.
en zoektvoor zijn vestiging te Sittard:

TOEZICHTHOUDER/
MILIEUKUNDIG

BEGELEIDER (M)
MBO-niveau, leeftijd tot 30 jaar, (m), standplaats
Sittard, voor het begeleidenvan
bodemsaneringswerkzaamheden,
depotbemonsteringen, eenvoudig veldwerk en
rapportages.
Voor allefuncties zijn analytisch inzicht,
mondelinge en schriftelijke vaardigheid, een
structurele werkaanpak, een rijbewijs BE en een
goed organisatievermogen van belang.
Inlichtingen en sollicitatiesrichten aan ir. H.
Pachen, tel. 046-528888 /03403-79580 of privé
01831-3973.
Een psychologisch en medisch onderzoek kan
deel uitmakenvan de selectieprocedure.
Uw handgeschreven sollicitatie met cv., richten
aan: Intron-Bodemtech, t.a.v. ir. H. Pachen,
postbus 5187, 6130 PD Sittard. o__7

BIJVERDIENSTEN^
Wie is in de gelegenheid 2uur pernacht, 6
dagen, om deandere week, met een
bedrijfswagen eenkrantenroute te rijden en
mogelijk enkele uren overdag?
Vereisten: grootrijbewijsen in bezit van
telefoon.

Moet voorafeen mcd. keuring ondergaan.
Betaling volgens CAO
beroepsgoederenvervoer.

Br. o. no. HK 189aan L.D.,
postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

KIEPER- tf I
CHAUFFEUR £* I
Vooreen van onze kiepers voorzien _fjm±
van laad- en loskraan zoeken wij op Jmkorte termijn een ervaren chauffeur. Jl^F
L'Ortye Transportbedrijf B.V.
deKoumen 72, Hoensbroek mmmmm
tel. 045-212358
Sollicitaties alleen na telefonische
afspraak. Ruime ervaring in het
bedienenvan de kraan is een vereiste. mm

-^ S_B___l___&- ■ ..^|jSW^__i____K&__-_>r ~, jjSft 1

Meer dan 20 jaar is Jurgen Autocentrum actief in de automobielbranche.
De laatste 7 jaarook als Nissan-dealer. Door de sterke toename van het
marktaandeel van ons merk zoeken wij een

ERVAREN
AUTOMOBIELVERKOPER m/v
i

Sollicitaties, welke vertrouwelijk zullen worden behandeld, richten aan de
directie van Jurgen Autocentrum b.v., t.a.v. de heer J. Jurgen,
Langheckweg 40, 6468 EL Kerkrade.
Tel. ml. worden verstrekt onder nr. 045-452570.

JURGEN AUTOCENTRUM B.V_NISSAN—
Wiebij ons in de speelzaalkomt assisteren

moet ogen in zn achterhoofd hebben.
De Holland Casino's zijn de enige officiële

casino's die ons landrijk is. Wat betekent dat de
gasten er uit zijn in een onbesproken en uiterst sfeer-
volle omgeving. Om ervoor te zorgen dat het de
gasten aan niets ontbreekt, zoeken wij voor Holland
Casino Valkenburg een

Zaalassistent (m/v)
op fulltime, eventueel parttime basis. lemand die de
gasten en de medewerkers alle mogelijke service
verleent. Zoals het wisselen van geld, hetreserveren
van plaatsen, het kopen van sigaretten ofhet serveren
van een drankje. Maar ook het assisteren bij het
openen en sluiten van speeltafels, het schoonhouden
van de tafels en wat zich verder maar voordoet,
behoren tot de werkzaamheden.

Behalve een opleiding op MAVO-niveau en een
leeftijd van 20 tot 26 jaar, is voor deze baan een
representatief uiterlijknodig en een dienstverlenende
instelling, want een goede zaalassistent heeft een gast
al geholpen voor-Ie erom vraagt. U dient bereid te zijn
tewerken in wisseldiensten, ook tijdens weekeinden.
Salarisindicatief 2430 -f2895 bruto per maand.
Voorts uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een eigen pensioenfonds.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, bij voorkeur
met eenrecente pasfoto, sturen aan de ChefPersoneel
en Organisatie van Holland Casino Valkenburg,
mevrouw T.D. van Vierzen-Witt.

L tlollanp
Postbus 807.6300 AV Valkenburg, (ASI N O«et.:04406-155 50. v_*. _____.„__

_-Vogelzang is reeds vergevorderd met het volledig automatiserenvan °
onderneming, om zodanig voor zowel de klant als voor het bedrijf eÊ.
snelle en goede informatievoorziening mogelijk te maken. Een speci-3
team van onze eigen medewerkers is hierkontinu mee bezig. Voor de to
komst wordt een nieuw informatiesysteem ontwikkeld, waarbij gebfl^
gemaakt wordt van geavanceerde technieken.
Voor onze automatiseringsafdeling zoekenwij daarom een:

SYSTEEMBEHEERDER/ ~~"

PROGRAMMEUR m/v
____f__E_l_____il____ Als Systeembeheerder heeft u diverse systeembeheef
taken. U draagt zorg voor het beheer en onderhoudenvan debestaan»
software en een zeer uitgebreid scala aan hardware.
Als programmeur bent u ook mede-ontwikkelaar van nieuwe applikati'-'
in de4 GL Progress. TJ bent kortom verantwoordelijk voor een snelle&

goede informatievoorziening en biedt daarwaar nodigondersteuninga^
degebruikers.

hiamaa-i De juistekandidaat heeft een vakgerichte MBO/HBO-oplel'
ding afgerond. Vanzelfsprekend heeft u goede kennis van netwerk*3

en datakommunikatie. In uw werkervaring bent u vertrouwd geraak
met besturingssystemen als Unix, MS-Dos en Novell. Verder heeft u
programmeerervaring, bij voorkeur in 4GL. U werkt graag zelfstandig'
maar funktioneert waar nodig, met een groot verantwoordelijkheid-5
gevoel, ook uitstekend in teamverband.

l,l;*JtM^«H>«i«l3 Naast een uitdagende en verantwoordelijke baa
biedt Vogelzang u een goede beloning en uitstekende secundairevo°
waarden. Wilt u een nieuwe stap zetten in uw carrière, dan richt u n
sollicitatiebrief zo spoedig mogelijk aan: Vogelzang, t.a.v. de hee
J.H.P.M. Bruggeman, Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen.

M uoGELznnG
Daarkun jenietomheen
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Voor teveel geproduceerde melk
krijgen boeren in het kader van de
superheffing een boete. Enkele
slimme boerenverwerkten deze
melk tot (zwarte) kaas. Je ontloopt
zodoende deboete en verdient

De clenbuterol-affaire is niet de
enige grote zaak van deAID. Gere-
geld isde dienstin het nieuws. Met
het oprollenvan een illegaal han-
delscircuitrond devis. Maarook
met zaken als de appelfraude (bui-
tenlandse appels werden ten on-
rechte als dure Nederlandsever-
kocht), derundersperma-zaak en,
onlangs nog, met dezwarte kaas.

klein begint

inspectiedienst van het ministerievan
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

moetje het een en ander kunnen
hebben. Dagelijks stappen zon 375

controleurs van deze 'landbouwpolitie'
in hun auto om bij boer, visser of

bedrijf zon 55 wetten, 400 regelingen
en 750 ge- en verbodsbepalingente

controleren.
Grotendeels routinewerk, zo blijkt nadrie dagen meekijken. Je treft niet elke

dag zwarte kaas, illegale vis of
clenbuterol aan, en deherbeplantings-bepaling ofhet besluitbestrijding aardappelmoeheid moeten

ook gecontroleerd worden. Maar de
echte AlD'er weet dat elke grote zaak

voornamelijk van het hoofdkantoor,
dat inKerkrade gevestigd is. Wat de
AID feitelijk doet, dat is 'veldwerk.

Onze verslaggever ging drie dagen mee
°P pad. Bedreigd door een valse hond,

achterna gezeten door woedende
vissers, de deur uitgezet door een

gepikeerde directeur; bij de

In Limburg kennen we de AID

Drie dagen de boer op met de AID

We storen, dat is duidelijk. Nietdat
£e ontvangst onvriendelijk is, er is
Koffie, maar deboer dieblij is meteen bezoek van deAlgemene In-
spectie Dienst moet nog geboren
Worden. En de Veluwse agrariër
staat toch al niet bekend om zijn
spontaniteit.

" Controle
ineen
kaasmakerij
(boven en
onder): geen
zwarte kaas
gevonden.
Foto: ROLAND

DE BRUIN

troles van deAID gaan gewoon

De grote vangsten hebbenbij de
'boerenkazers'behoorlijk wat
schrikveroorzaakt, maar de con-

door. Tweeboerderijen in deAl-
blasserwaard staan deze dag op het
programma. Bij deeerste verloopt
alles soepel. Alle kazen hebben
keurig het verplichte rijksstempel.
Metnummer, zodat altijdbekeken
kan worden waar deze kaas van-
daankomt. En ook het 'kaasboek',
dat6p last van het Centraal Orgaan
Zuivelcontroledagelijks bijgehou-
den moet worden, blijkt groten-
deels in orde.

Maar veel keus is er niet, het be-,reft hier immers een visitevan dePolitie' van het ministerievanlandbouw, Natuurbeheeren Vis-
serij. Met tegenzin wordt in deJeuken een mapje onder de tv van-laan gevist: de administratie. Boe-
rei en het bijhoudenvan allerlei
Papierwerk, dat botert niet altijd. De tweede boer annex kaasmaker

heeft meer praats. „Zesduizend ki-
lo, pfoeh, dat is niks," zegt hij te-
genDe Baat. „Jullie denken dat
jullieveel hebben, maar ik vertel
je, het gebeurt nog overal.Als ik de
AID was, dan pakte ik geen twee
boeren, maar tweehonderd. Dan
moetje eens kijken."

ezijn op bezoek om een subsi-
■Jie-aanvraag in het kader van de
2oogkoeien-regeling te controle-ren. Volgens de opgave zou hetom
Qertig geregistreerdekoeien moe-ten gaan, maar in de stal treffen we

na een kwartiertje tellen slechts
£8 aan. De boer heeft geluk, wantnij heeft ook nog drie drachtigevaarzen staan. En die mogen vol-gens deregels van de Europese
gemeenschapin Brussel meege-teld worden.

De boer maakt op vertrouwelijke
toon gewagvan een man, rijdend
in een busje, diegeregeldin de
omgeving komt informeren of er
nogzwarte kaas tekoop is. „Ofik
hemken? Nee, dat niet," zegt de
boer, plots wat schuw geworden
door de directe vraag.

Tips
Veel boeren, zo blijkt deze dagen,
zijn helemaalniet te beroerdom
uit welbegrepen eigenbelangde
kwalijke praktijken van hun colle-
ga's te melden. Namen noemen
doen ze zelden. Maar bij deAlD-
kantoren komen vaak telefoontjes
binnen met meer concrete infor-
matie. De meeste AID-vangsten
komen voort uit dit soort tips.

Helpt deboerde AID wel eens met
tips, deAID-controleur fungeert
op zijn beurt vaak als een soort be-
drijfsadviseur. Als het ijs eenmaal
gebroken is - een bezoek van de
AID voor boer en bedrijfis tenslot-
te als een bezoekvan de politie
voor de gewoneburger - wordt
vrijuit advies gevraagd over hoe
zaken geregeld moeten worden. En
deAID-controleurs zijn best be-
reid te helpen, met bijnavaderlijke
raadgevingen. „Mijn stelregel is
dat als ik bij een boer ben geweest,
ik er altijd terug wil kunnen ko-
men," zegt controleurRegterschot.
„Je moet als AlD'er vriendelijken
correct optreden."

Hetgeen niet altijdeenvoudig is.
„Ik was een keer bij een boer, die
hadzon grote, vieze, zwarte hond
liggen, zon valse," vertelt Regter-
schot. „Op een gegeven moment
was deboer verdwenen. De hond
had wel een ketting om, maar daar-
mee kon hij het hele erfover. Ik
heb een halfuur staan praten met
die hond, echt een goed gesprek.
Toen kon ik er eindelijk langs. La-
ter ben ik met de politie terug
geweest, heb ik dieboer een be-
keuring gegeven. Een anderekeer
wildeeen boer mij niet in de
schuur laten. Goed, zei ik, als het
zo moet, dan kom ik terug. Maar
dan wel met een optocht. Ben ik
naar depolitie gegaan, en heb het
ze uitgelegd.Kwamen we terug
met een geweldigspektakel. Bus-
jes, uniformen,auto's, noem maar
op.De hele buurtkon het zien.
Prachtig."

Regterschot, 29 pas en zes jaarbij
deAID, heeft leren relativeren.
„Ach," glimlachthij, „eigenlijk is
het allemaaleen spel."

"~!e tweeandere staan bij mijn
vader, om gemolken te worden,"
nu 6boer' "Dat magniet hè* Alsu subsidie aanvraagt dan moeten
"ekoeien op uw eigen bedrijf
nv-o'" zegt deAID-controleur.

"Un? Dat wist ik niet," zegt de boer
{"et een onschuldig gezicht. „Nee,net mag niet. U heeft gelukmet die

ie drachtige vaarzen, anders zou
k! V,flink wat premie gekost heb--sn> waarschuwt de controleur.""^0mt u morgen maar terug, dan
's net in orde," grapt de boer. „Alswij morgen terugkomen, ij-*altijdues ln orde," klinkt het streng.

weet dat het flauwekul is, maar het
voorkomt vragen."

en laat de auto inhalen. „Zie je die
vent, dat zou best eens een veehan-
delaarkunnen zijn," zegt hij. Een
paar uur laterzien we dezelfde
Mercedes staan bij een veeboer,
waar we eerder op de dageen con-
trole uitgevoerd nebben. „Dat
dacht ik wel," klinkt het tevreden.

een wekelijkse controle van de
voorraad botercóncentraat. Het
spulwordt gesubsidieerd door
Brussel, vandaar. Eerst wordt in
hetkantoor deboekhouding beke-
ken, daarna volgt de 'fysieke' con-
trole, ofwel het bekijken of de
opgegeven voorraad daadwerke-
lijk in hetkoelhuis aanwezig is.
Een fris halfuurtje later blijkt alles
in orde. Veertig pallets metvier la-

ter plekke wees uit dat dekaas de
container niet uitkwam maar di-
rect verder werd getransporteerd
naar de Verenigde Staten, waar hij
tegen goede prijzen werd verkocht.

Hoe meer regels, hoe groter de
kans opfraude, datweet Lange-
veld als AID-controleur. Zo heeft
hij gehoord dat er vis met een flin-
ke EG-subsidie naar Ivoorkust

de auto, op weg naar het volgen-
de adres, verklaartAID-controleurr°han Regterschot van het land-oouwteam regio Noordoost zijn
DeTente houding* »Ik had wel een

Keuring kunnen geven, maar
1 vond ik een waarschuwing

voidoende Ik werk niet naar de
etter maar naar de geestvan de

vinritmoet Je inleven in de boer,, lk. Jerealiseren hoe zij de re-ëels ervaren en wat hun situatie is.
l" volgens mij heeft deze boer
h"oelte het hoofd boven water te'ouden. Zijn bedrijfmaakt op mij
"„nmmste geen al te welvarender^uk* Maar als ik hier nog eens .„?' d.an moet hetnatuurlijk in°rde zijn."

'Kijk, die Mercedes,
dat is vast

een veehandelaar'

Regels
Regterschot heeft plezier in zijn
werk. Boeren envissers weten nog
wel eens té vertellen dat 'die
AlD'ers zo gefrustreerdzijn als een
konijn', maar dat wordt tijdens de
paar dagen dat we meelopen met
deAID-controleurs steevast ont-
kend. Controleur bij deAID, dat is
zelfs het mooiste dat er is. Jewerkt
vanaf huis, deeltjeeigen dag in,
bent veel op pad en ontmoet veel
mensen. De vrijheid, dat is zo leuk.
Hoewel jevroeger nóg vrijer was.
Met al dieregels uitBrussel wordt
er door de AID-top toch meer ge-
stuurdwat er wel en niet gedaan
moet worden.

Afluisteren
Wordt het werk van deAID wel
spectaculair, dan is al snel deAR,
deAfdeling Recherche van deAID
ter plaatse. Deze veertig mensen
tellende afdelingzetelt in De
Meern en is volgens het hoofd,
H.A. Kamphuis, goedvergelijk-
baar met een fraudeteam bij een
groot politiekorps. Vorig jaarwas
deAR nog in het nieuws, toen de
AID ervan beschuldigd werdzijn
eigen medewerkers af te luisteren.
De AR werd zelfs aangeduidals
'deKGB van hetKremlin aan de
Bezuidenhoutseweg', ofwel het mi-
nisterie.Kamphuis kan er nog
boos over worden. „Wij zouden in
PTT-schakelkasten zitten te knip-
pen om onze eigen mensen af te
luisteren. Wat een ongelooflijke
onzin."

_fnri nëa,at Regterschot weinig. Na
wl ?u aVe minuut in dekeukenweet hij al welke bank de boerneeft (van het spaarpotje op de
schoorsteenmantel) en wie devee-
risT.T?rancieris(vandekalen-
uer) ook onderwegklinken con-tant waarnemingen, ondanks de
_1_ f!6 deVeluwe deze morgen
"eaekt. „Kijk daar, een schaap dat
um°!-fu poten is gezakt." Meteenwordt het gaspedaallosgelaten.j-Geenschurft zo te zien, want er"gt geen wol. Toch even in de ga-
hl °!_ d,e. '" Dieren die slechtoehandeld worden, daar kan Reg-terschot niet tegen. „Dieren kun-nen niet praten, dus moeten wijjurgendatze een goed leven heb-

Maar zoveel heeft de gemiddelde
AID-controleur niet metde hogere
echelons te maken. Gelukkig

TAB-controleurs zijn jongensvan
de praktijk, in tegenstelling tot

maar, vindtTon Langeveld van het
TAB(technisch administratieve be-
drijfscontroles)-team West. „De

Kerkrade," licht hij toe. In Kerkra-
de staat het hoofdkantoor van de
AID. Geen goede zaak, vindtLan-
geveld. „Ze staan te ver van de
praktijk, zowel letterlijk als figuur-
lijk."

Op weg naar weer een ander adresworden we achterop gereden dooreen Mercedes, een populair ver-voermiddel in deagrarische we-reld. Regterschot mindert snelheid
MetLangeveld bezoeken we een
multinational inRotterdam, voor

Kamphuis werkte negen jaarbij de
Amsterdamse gemeentepolitie en
negen jaarbij het ministerievan
Justitie, waarvan zeven als verbin-
dingsman in Thailand. Dan is de
AID zeker wel saai? „Nee hoor, de
AID heeft alles watrecherchewerk
leuk maakt," zegt Kamphuis.
„Zon clenbuterol-affaire,met de
verboden groeibevorderaars, da's
toch mooi. Daar zijn we bijna een
jaar mee bezig geweest. Op de dag
van de inval dedener zon 350
mensen mee, AlD'ers, maar ook
FIOD en Rijkspolitie. Op vijfen-
veertig plaatsen in binnen-en bui-
tenland hebben we huiszoeking
gedaan. En nog altijd zijn er bij ons
acht, negen mensen met diezaak
bezig."

Later op de dag bezoeken we een
vleesverwerkend bedrijfin dere-
gio Delft, om daar de nieuwbouw
te controleren die met enkele ton-
nen EG-subsidie is neergezet. In
de directiekamer - de directeur
zelf is metwintersport - loopt
Langeveld samen met een admini-
strateur depapieren door.Ergens
blijkt twee cent geboekt te zijn, die
elders tot een rond getal is afge-
rond. „Daar zou ik toch even naar
kijken," adviseertLangeveld. „Ik

Langeveld heeft een vaste lijst be-
drijven waar hij controles uitvoert.
Althans voorlopig. Straks krijgt hij
weer andere bedrijven, om elke

Vork zelfs. Voor kaasexport naar
de Bahamas geeft Brussel veel

schijnvan al te nauwe contacten te
vermijden. Zon vaste lijst adres-
sen mag weinig opwindend lijken,
maar Langeveld heeft er 10l in. In
het buitenlandis hij nog niet ge-
weest. Maar een collega al wel. Een
paar wekenBahamas en New

subsidie. Op een gegevenmoment
ginger wel erg veel kaas naar de
tropische eilandengroep.Controle

werd geëxporteerd, met douanes-
tempels uitRoemenië. „Het maakt
ook niet uit, want diestempels
kunnen ze in Ivoorkust toch niet
lezen."

genvan tien dozen a 25 kilo, dat
maakt veertig ton.
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DOOR WILCO DEKKER

ander-zijds
Postkantoor

DOOR SANTE BRUN

De truttigheid kent geen grenzen, in
deze wel zeer tegenvallende jaren

negentig.

Of liever: gelukkigkent truttigheid
nog hier en daar grenzen. De

landsgrenzen.

Ik bezoek nog weleens een
postkantoor, deze week zelfs twee

vlak na elkaar. Eerst dat van
Maaseik. Een echt postkantoor: het

is er een beetje donker, achter het
glasvan de loketten ontwaar jemaar

net de bediende. De inrichting is
enigszins sleets, maar niet zo dat er

geen gezag meervan uitgaat. De
enige lichtekleuren in de hal zijn die

van mijnblauwe spijkerbroeken
mijn groene trui.

Achter de loketten bladeren mensen
dieer echt uitzien als ambtenaren in

brievenboekenen oude folianten.
De bediendeachter het loket die

mijn zaak behandelt (want zo voelt
het aan) treedt mij tegemoet met het

nodige wantrouwen. Want zo gaat
datin allepostkantoren vanaf de

Nederlandse grens tot achter
Moskou en Jeddahen zelfs in

Amerika: datjemaar moet aantonen
datje niet debedoeling hebt deboel

te tillen, al ben jedanhet
postkantoor binnen gekomen, op
zich al een verdachte handeling.

Voor het innen van een eenvoudige
girobetaalkaart (ook al zon truttig

ding, heel anders dan de roze, slecht
gedrukteformuliertjes dieze daar in

Belgiëvoor hebben) moet je jepas
inleveren, en de man trekt een

gezichtofhij nog welzal bekijken of
hij dieteruggeeft. Hij controleert

daadwerkelijk, door jeeven aan te
staren, of jij deeigenaar wel bent,

begint vervolgens driftig te
stempelen en komt niet op de

gedachteeen van de biljetten ook
klein te wisselen.

Je gaatverkwikt naar buiten, het
weer is buiten nog mooier dantoen

jebinnen ging, en jehebt het
tevreden gevoel dat jejegedwee

gevoegd hebt naar de strenge maar
rechtvaardige wetten die deburgers

in dit land op het rechte spoor
houden.

Dan naar Heerlen.
Daar blijkt alweereen verbouwing

te hebben plaats gegrepen. Met
desastreus gevolg. Het postkantoor

is namelijkweg.
Als je,via enig postmodern

metselwerkhet pand betreden hebt,
zie jeallereersteen stand met

knuffelberen. Er zijn hele mooie bij.
Links daarvaneen complete winkel

metposters, pakpapier,
wenskaarten en andere leuke

niemendalletjesvoor op de
schoorsteenmantel. Een reisbureau
is er ook. En een uitzendbureau. En

iets waar ik me helemaal niets bij
kan voorstellen: een postwinkel. Dat

laatste doetmij welvaststellen dat
we hier nog altijd te maken hebben
met 'iets' dat uitgebaat wordt door

wat vroeger dePTT was.
Nogvoor ik denk: 'de loketten zijn

zeker ergens andersin de stad',
ontwaar ik vier hokjes in knalblauw

met stemmige verlichting,
gesitueerdaan het eind van een

soort doolhofvan hekjes; een van de
loketten is bemand dooreen

glimlachendemevrouw die allerlei
leuks doet met zoemende

computertjes en printertjes. Hier
passen die girobetaalkaarten
trouwens wonderwel, in die

kakelbonte toestand van primair
groen, primair blauw en primair

rood.
Er staat een rij van een man of

vijftien, maar diezijn, volgens een
enquêtevan PTT, over gemiddeld 27

secondenallemaal weg, dus dat
geeft hoop. Bij dePostwinkel, het

reisbureau, in de
wenskaartenwinkel, bij deberen en

in het uitzendbureau zit wel
personeel, maar er zijn geen klanten.

Ook nietvoor iets anders dat
omineusaanwezig is: een tafeltje

metLego, handelsmerkvan winkels
waar jezo lang moet verwijlen dat
de kinderen er zich gaanvervelen.

Even vraag ik me afof ikniet
vergeefs in deverkeerderij sta, of ik

misschientoch nietbij de
Postwinkel moetzijn, maar gelukkig

blijkt het allemaalin orde: de
mevrouw achter het loket lacht me,
wanneer ik na een minuut of zeven
aan debeurt ben, bemoedigend toe

(ik versta het niet als een
aanmoedigingom dezaak te tillen)

en helpt me vlot. Met een zucht van
verlichting ga ik naar buiten, waar

het nog somberder lijkt,na al dat
feestelijk gedoe binnen.

Er is een üchtpunt in deze treurige
truttigheid: geen overvallervan enig
kaliber zal het wagen dit kantoor te

beroven. Echt geldkan erniet
aanwezigzijn, en jemoet wel erg

sociaal gestoordzijn wil je iets
vileins proberen in een postkantoor

vol pluche beren en weerloze
Lego-blokjes.

bruikt wordt als isolatie. Toen we
dat nader bekeken, bleek er een
deur in te zitten. Daarachter lag de
kaas."

zelfs nog leuk geld.Tot je tegen de
lamp loopt. Er werd door deAID
al zesduizendkilo in beslag geno-
men. „Een van de boeren had een
loods met vijfuitgangen," vertelt
zuivelteam West-controleur Wout
deBaat. „Wij maar steeds binnen
en buitenkijken en ietsklopteer
niet. Binnen hing van datzwarte
landbouwplastic, dat vaak ge-
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n^üTj De Woningvereniging „HEERLERBAAN"
I WV | verhuurt en beheert 2440 woningen en 610L^^_^^J garages in de wijk „HEERLERBAAN" temuuauuauuuuuuuuM Heerlen.

In verband met het gebruik maken van de VUT-regeling door een van onze
rayon-opzichters, zoeken wij ter vervanging een

RAYON-OPZICHTER M/V
Takenpakket:- beoordeelt en verwerkt onderhoudsklachten;- onderhoudt kontakten met aannemers;- verricht alle voorkomende werkzaamheden bij mutaties;- houdt toezicht op werken van derden;- verzorgt, controleert en beheert de werkzaamheden van de ei-

gen onderhoudsdienst en huismeesters;- houdt woninginspekties en draagt zaken aan ten behoeve van
de onderhoudsbegroting.

Funktie-eisen:
-M.T.S. opleiding aangevuld met een cursus Opzichter PBNA
of BNA;- ruime ervaring in een soortgelijke funktie;- in bezit van rijbewijs B-E;- leeftijd tussen 30 en 40 jaar.

Salariëring zal geschieden conform de CA.O. voor personeel in dienst van
Woningcorporaties.
Vermoedelijke datum indiensttreding: 1 augustus 1992.

De kandidaten moeten bereid zijn in Heerlen of direkte omgeving te gaan
wonen, of woonachtigzijn.
Sollicitaties dient u vóór 1 maart 1992 te richten aan de Heer B.J. Vermeulen,
direkteur van de Woningvereniging „HEERLERBAAN", Bautscherweg 18,
6418 EM Heerlen, met vermelding van SoII.OPZ. in de linkerbovenhoek van
de enveloppe.

Voor eventuele inlichtingen kunt u tijdens kantooruren kontakt opnemen met
Dhr. R. Nijsten, Hoofd van de Technische Dienst tel.nr. 045-437575.

STICHTING SOL „■■■
—■■■■STICHTING SAMENWERKENDE ONDERWIJSBUREAUS LIMBURG ■■■ ■

■■■■
De stichting verricht diensten op het gebied van administratie, beheer ■■■
en-bestuur ten behoeve van schoolbesturen en scholen voorbasis-, speciaal-,
voortgezet onderwijs en voor middelbaar beroepsonderwijs. Hiertoe houdt de
stichting onderwijsbureaus inHeerlen en Sittard in stand. Het onderwijsbureau
Heerlen zoekt op korte termijn contact met gegadigdenvoor de functie van:

bestuurlijk medewerker M/V
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

■ beheersmatige werkzaamheden op zowel personeel als materieel gebied;
■ voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen:
■ uitvoeren van bestuursbesluiten;
■ adviseren en assisteren van de directie.

Voor deze belangrijke en interessante functie zoeken wij iemand met goede
organisatorische en contactuelekwaliteiten. Onze gedachtengaan uit naar een

academicus of HBO-er
met bestuurlijk/economische opleiding. De aard van de werkzaamheden veronderstelt
een goederedactionele vaardigheid. Bekendheid en ervaring met hetwerk van
onderwijsbureaus strekt tot aanbeveling. Leeftijd 30 tot 35 jaar. Salaris afhankelijk
van leeftijd en ervaring naderovereen te komen.

Procedure:
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatiebrief met terzake doende
gegevens binnen 14 dagente richten aan:
de directievan de Stichting SOL, Postbus 196, 6400 AD Heerlen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Telefonische inlichtingenkunnen worden verkregen bij de directeur, de heer
P.G.J. Houben tel: 045-714647.

■ONDERWIJSBUREAU HEERLEN Kruisstraat 58 6411 BW Heeften Telefoon 045-714647■ONDERWIJSBUREAU SITTARD Postbus 196.6400 AD Heerten Fax 045-718597

j '

QS graphics is een energiek servicebedrijf met een leidende marktpositie op
het gebied van reproduktietechnieken. Tot de aktiviteiten behoren o.a. licht-
drukken en klein en groot formaat (kleur)kopiëren, restaureren, digitaliseren
en scannen van technische tekeningen.

Door een verhoging van onze servicegraadzoeken wij een:

ENTHOUSIASTE CHAUFFEUR
VOOR ONZE KOERIERSDIENST
Deze koeriersdienst vormt een belangrijke schakel tussen de klant en QS
graphics. In de regio's Limburg en Óost-Brabant worden de orders enkele
malen per dag opgehaald en bezorgd. Is voor joueen klantvriendelijke instel-
ling vanzelfsprekend? Heb je ervaring als chauffeur en kun je goed onder
tijdsdruk functioneren? Dan ben jij degene die ons team van jonge mensen
kan versterken!

Je schriftelijke sollicitatie, aangevuld met gegevens over opleiding en ervaring
en onder bijsluiting van een recente pasfoto, kun je voor 21 februari richten
aan:
QS graphics, t.a.v. dhr. M.L.J. Janssen, postbus 238, 6130 AE Sittard.

>-^__ Gustav Hoeferschool, Sittard_tmg^m "»■MSgEffij|tfj. p H«' bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs Gustav Hoeferschool te Sittard, vraagt met in-

-1867-1992 gang van augustus 1992 een

full-time leerkracht groep 1/2 (m/v)
Voor de vacature wordt gedacht aan een sollicitant(e) die:

- bewust kiest voor protestants christelijk onderwijs;- werkt met moderne methoden en een leerstof jaarklassensysteem;- ervaring heeft met het werken in een combinatiegroep 1/2;- deKLOS-opleiding succesvol heeft voltooid.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de secretarisvan de vereniging, mevr. W.
van der Reijden-Lourens, tel. 046-520139. Sollicitaties, voorzien van een uitgebreid
curriculum vitae, kunnen tot 4 maart 1992 worden gericht aan de secretaris, Rolands-
weg 12, 6136 BV Sittard.

Tevens worden ter aanvulling van het bestand, vervang(st)ers gevraagd.

Y^^jhDE LIMBURGSE
**^|f PERSONEELSGIDS

f
Ml _̂__■_"_-___________i^^_______________________________________________________>________-___________________-___M_i

DE STICHTING LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST 11 /S /p^k
zoekt voor spoedige indiensttreding een _WM

IeVIOLIST(E) L^)v^
aanstelling uitsluitend in deeltijd (50%)

Verplichte stukken: een vioolconcert van Mozart
(KV 216, 218 of 219), een werk naar eigen keuze
en orkestrepertoire.

Salaris volgensrijksregeling; IZA-regeling Direktie Limburgs
ziektekosten en opname in ABP. Symphonie Orkest
Sollicitaties (personalia en volledige gegevens Postbus 482
over opleiding en ervaring) zenden aan: 6200 AL Maastricht

—————i 1—

Drukkerij Huntjens bv is een grafische onderneming
(25 medewerkers) welke kwalitatief drukwerk produceert.
Wij doen dat voornamelijk in vellen-offset, beschikken over 'n
moderne pre-press bestaande uit zetterij, montage, studio, kopie
en DTP-services.
Op onze moderne drukpersen vervaardigen wij een zeer
uitgebreid pakket drukwerk.

Op ons bedrijfskantoor is er 'n plaats vakant voor:

ORDERBEGELEIDER (m/w)
Funktie-informatie: het uitwerken van de opdrachten,

tevens het mede bewaken van de
voortgangscontroles vlg. procedures
en/of afspraken.

Funktie-eisen: Grafisch-Technisch inzicht
Goede contactuele eigenschappen
Organisatorisch inzicht .
Klantgerichtheid.

Voor telefonische inlichtingen kunt U contact opnemen
met Dhr. L. Huntjens, 046-335151.

/üt*^ «__. Llw schr*ftel*ike sollicitatie kunt U sturen aan:

Drukkerij Huntjens b.v.
V*jË|lJf^ Nijverheidsweg 13 (industrieterrein Kerensheide)

Postbus 119, 6170 AC Stem. Telefoon 046 - 335151

Met spoed gevraagd

full-time
AUTOVERKOPER

voor een jongen groeiend autobedrijf in de
Oostelijke Mijnstreek.
Functie-eisen:- leeftijd tussen 25en 35 jaar;- bij voorkeur branche-ervaring.
Beloning:- vast aanvangssalaris;- mogelijk aangevuld metverkoopprovisie.
Aanvang:- direct in overleg.
Bent u energiek en voelt u zich aangetrokken tot
deze dynamische functie, dan schrijf: br.o.nr. HK
190, postbus 2610, 6401 DC Heerlen. _«_,

Het St. JosephRustoord Is een tehuis voor verzor^\
ging en verpleging, met een capaciteit van 105 \
bewoners.
Wij zoeken op korte termijn gegadigden voor de func-
tie van

VERPLEEGKUNDIGE B (m/v)
op full-time basis, welke in het bezit dienen te zijn van
het diploma verpleegkundig B of HBO V,
én een

ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE (m/v)
op part-time basis. Deze vacature betreft een functie
die 10 uren per week, zal omvatten. Men dient in het
bezit te zijn van het diploma ziekenverzorgende c.g.
bejaardenverzorgende of een gelijkwaardige oplei-
ding.

In verband met een tijdelijke onderbezetting, hebben
wij plaatsingsmogelijkheid voor een

ZIEKENVERZORGENDE/
BEJAARDENVERZORGENDE (m/v)
op full-time basis. Het betreft hier in eerste instantie
een dienstverband met een tijdelijk karakter. Ook hier
dient men in het bezit te zijn van het diploma zieken-
verzorgende c.g. bejaardenverzorgende of een gelijk-
waardige opleiding.
In deze functies zal men goede contactuele eigen-
schappen moeten bezitten en in staat moeten zijn om
in teamverband te kunnen werken.
Tevens is een grote mate van zelfstandigheid vereist.
Zij die in aanmerking willen komen voor een van deze
functies, kunnen zich binnen 14dagen schriftelijk wen-
den tot de directie.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de hr. W.
Crutzer, hoofd verzorging.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO\ bejaardentehuizen en opname in het pensioenfonds

\PGGM.

Óst. joseph rustoord
Gasthuisstraat 6
6411 XE Heerlen
telefoon 045-740074

Voor onze Palthe Stomerijen in deregio Maastricht,
Kerkrade, Heerlen en Brunssum, zoeken wij opkorte
termijn een enthousiaste

OPROEPKRACHT V/M
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 vakantie van
een onzer medewerk(st)ers opgeroepen worden, zowel
ten behoevevan de bedieningvan klanten als op de
afdeling opmaak.

Belangstelling?
Indien het u aantrekt werkzaam te zijn in een klein
team van een stomerij, schrijft u dan naar:
Palthe Stomerij, Kerkstraat 11-13, 6441 BA Brunssum,
t.a.v. mevrouw J.L.H. Peters, tel. 045-253200,
of naar
Palthe Stomerij, Homerusplein 3, 6411 AW Heerlen,
t.a.v. de heer R.H. Jurena, tel. 045-713787.___«PALTHE\\\V FASHION CLEANERS

IS ER GOED VOOR

vandeweijer öC leussink
—■ notarissen

Wij vragen op zo kort mogelijke termijn een
enthousiaste

SECRETARESSE
Functie-informatie:- het ontvangen en te woord staan van cliënten;- telefoonbehandeling en agendabeheer;- verzorging correspondentie;- alle voorkomende secretariëlewerkzaamheden.
Functie-eisen:- een afgeronde secretaresse-opleiding (bij voorkeur

Schoevers);- representatief en contactvriendelijk;- zeer goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid;- een goedebeheersing van de Duitse en liefst ook
Engelse taal;- een dynamische inzet en flexibiliteit met betrekking
tot werktijden;- ervaring met tekstverwerking (WordPerfect 5.1).

Tevens vragen wij voor zo spoedig mogelijke
indiensttreding een

BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER

Functie-informatie:- het uitvoeren van boekhoudkundige en
administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:- opleiding op MEAO-niveau (bestuurlijke richting met
boekhouding);- affiniteit met administratieve automatisering.

Schriftelijke sollicitaties(met recente pasfoto) binnen
10 dagen te richten aan:
Van de Weijer & Leussink, notarissen,
postbus 346,
6400 AH Heerlen. * «Bk

ADMINISTRATIE- EN ADVIESBURO
WAEYEN-SCHEERS*

■ Administratie- en Adviesburo Waeyen-Scheers heeft vier vestigingen
met ruim 40 medewerkers, welke werkzaam zijn op financieel, loon-
technisch, fiscaal en juridischgebied.

■ Ons gevarieerdkliëntenbestand komt geheel voort uit het midden- en
kleinbedrijf. Het dienstenpakket omvat individuelebegeleiding op alle
terreinen die men in het bedrijfsleven verwachten kan. Socialisme
hiervoor is in geruime mate aanwezig.

■ Wij zoeken op korte termijn

1e en 2e assistent-accountants
- meao/mba niveau
■ Tot de werkzaamheden zullen behoren, het zelfstandig samenstellen

van jaarrekeningen, fiscale aangiften, prognoses en het ter plaatse
begeleiden van kliënten.

medewerker loonadministratie
- heao/e.j.
- enige ervaring strekt tot aanbeveling
- het spreken van de Limburgse taal is vereist
Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en cijferlijsten
kunnen gezonden worden aan:

ADMINISTRATIE- EN ADVIESBURO
WAEYEN-SCHEERS*

Postbus 303, 6040 AH Roermond
Roermond " Maasbracht " Grathem " Reuver

* Gelieerd met fiscaal en juridisch adviesburo Waeyen-Scheers
DZB2"

l Jk/ '
'

________________Z_ZJL PERSONENAUTO'S
Voor ons verkoopcentrum en reparatief-inrichting zoeken wij

COMMERCIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Commercieel: verkoop van de betere occasions, welke ingeruild wor-
den door de Zuidlimburgse BMW-dealers.
Administratie: facturatie en verkoopsystemen, receptie en planning
van de werkplaats.
Sollicitaties schriftelijk of na telefonische afspraak met de heer J. v.d-
Burgt, telefoon 045-728484.

Heerlenseweg 200, 6371 HX Landgraaf

Onderdeel van de Zuidlimburqse dealers1 -i

N.V. Nutsbedrijven Maastricht is een horizontaal geïntegreerd bedrijfvoor de levering van eK
triciteit, gas, water en C.A.1.-signalen alsmede voor de verhuur en het onderhoud van gas**
sers en c.v.-ketels binnen de gemeente Maastricht.
Bij N.V. NUTSBEDRIJVEN MAASTRICHT bestaat een tweetal vacatures.
Bij de afdeling UITVOERING wordt gezocht naar een

hoogspanningsmonteur (m/v)
voor 38 uur/week
(vacaturenummer 20).

Functie-informatie: .
De functionaris zal in hoofdzaak worden belast met montagewerkzaamheden aan het M®
en laagspanningsnet.
Dit houdt o.a. in:- het demonteren en monteren van diverse soorten hoog- en laagspanningskabels; -é- het plaatsen, demonteren en monteren van transformatoren, hoogspanningsinstall3"

laagspanningsverdeelrekken en kabelverdeelkasten;- het demonteren en monteren van huisaansluitingen en openbare verlichting. a
Verder behoren tot de taak van de functionaris alle werkzaamheden die nodig zijn voO
goed doen functioneren van de afdeling, voorzover deze aan hem worden opgedragen.

Functie-eisen:- diploma L.T.S. E; ,- diploma V.E.V.-monteur sterkstroom;- diploma eerste monteur hoogspanningsinstallaties;- rijbewijs BE.

Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer E. van Bun, tel. 043-292622-- afdeling FINANCIËLE en INTERNE ZAKEN is een plaatsingsmogelijkheid voor een

medewerk(st)er
tekstverwerking (m/v)
voor 19 uur/week
(vacaturenummer 21).

Functie-Informatie:- het verwerken van teksten met behulp van geautomatiseerde apparatuur; m- het verrichten van werkzaamheden in het kader van verschillende administratieve proc6"
res;- het verrichten van kopieerwerk;- het verzenden van uitgaande correspondentie.

Functie-eisen:- MAVO/HAVO;- typediploma;- ervaring op het gebied van geautomatiseerde tekstverwerking;- bereidheid verdere relevante opleidingen te volgen.
Inlichtingen:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer J. Morreau, tel. 043-292671.
Arbeidsvoorwaarden:
Afhankelijk van opleiding en ervaring, zal het salaris nader worden overeengekomen.Opname in het IZA-Limburg alsmede opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds-De ENB-CAO is van toepassing.

Sollicitaties: eBelangstellenden die aan gestelde eisen voldoen, worden uitgenodigd hun sollicitatie, °^~a
vermelding van het vacaturenummer, uiterlijk binnen 14 dagen na het verschijnen van de,
kennisgeving in te zenden aan de directie van N.V. Nutsbedrijven Maastricht, postbus 1°"
6201 MJ Maastricht. g
Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de selectieproC
dure.

NUTSBEDRIJVEN
MAASTRICHT"
elektriciteit gas v»ater cai



Drie eeuwen joods
leven in Beek

DOOR CATHARIEN ROMIJN

eeuw de sociale contacten met de
bevolking hartelijker werden.De
Beeker jodenwerden lid van de
carnavalsvereniging en voetval-
club en hielpenzelfs met het voor-
bereiden van deprocessie."

De joodseBeekenaren konden vol-
gens Jansen ook de periode
1814-1940 een betrekkelijke rustig
bestaan leven. Vanaf 1840 hadden
zij hun eigen begraafplaats aan de
Putbroekerweg en in 1866toen het
aantal inwoners tot ongeveer 40
was gestegen kreeg de gemeen-
schap een eigen synagogeaan de
Molenstraat die tot de eeuwwisse-
ling wekelijks werd gebruikt. „Al-
leen in 1888, toen de economische
toestand in Beek niet florissant
was, vonden er in de gemeenterel-
letjes plaats die duidelijk tegen
joden waren gericht. Maurits Hel-
lendag was het slachtoffer. Vol-
gens de overlevering vonden voor
zijn huis regelmatig opstootjes
plaats en kreeg zijn vrouw anonie-
me dreigbrieven.Toen de burge-
meester JosLemmens in het bij-
zijn van de veldwachter 's nachts
besloot poolshoogte te nemen,
werd hij door Maurits Hellendag in
zijn bil geschoten," grinnikt Jan-
sen. „Maurits had hem per ongeluk
voor een herrieschopper aange-
zien. Maar de gevolgenwaren min-
der lachwekkend. De verontwaar-
diging onder debevolking was
groot. Hellendagverhuisde naar
Sittard. En derel liet haar sporen
na, daarvan getuigteen antisemi-
tisch gedichtuit deze periode. Na
dit incident liephet aantal jodenin
Beek van 35 terug naar 15 en dat
zou tot deTweede Wereloorlog zo
blijven. Daar stond tegenover dat
aan het begin van de twintigste

De stamvader van de eerste
generatieBeekse joden

kwam volgens de annalen
in 1685 naar de .

plattelandsgemeente. Zijn
naam was Meyer Joseph.

Naar verluidt vertrok hij in
het kielzog van de

Portugese joden Jacob
Machado en Isaac Pareira

naar Limburg voor de
verzorging van het Staatse
leger, dat tussen 1672 en
1709vanwege de talrijke
oorlogen rondtrok. Het

beviel hem blijkbaar in het
Beekse want Meyer bleef er
hangen en vestigde zich als
slager. Hoe het leven van de

joodseBeekenaren in
tegenstelling tot veel van

hun geloofsgenoten tot aan
de holocaust vredig

voortkabbelde, is te lezen in
het boekje 'Joods Beek. Dit
vijftiende deel van de serie
'Wat Back ós Bud' werd in

opdracht van de
Heemkundevereniging
Beek door drie auteurs

samengesteld. De historicus
J- Lemmens en prof. dr J.

Jansen beschrijven het wel
en wee van dezekleine

groep die drie eeuwen lang
zo nadrukkelijk aanwezfig
was in Beek. Van de hand
van rabbi D. van Gelder is
het algemene, inleidende

hoofdstuk. Hij beschrijft de
gebruikenvan geboorte tot
dood, feesten en gebruiken

die de joden van hun
omgeving onderscheiden.
En J. Aussems stelde de

genealogische gevens van
de joodse inwoners op

schrift.

O Het herinneringsmonument van de synagoge op de hoek Burgemeester .
Janssenstraat en Raadhuisstraat werd in 1987 door beeldhouwster
Francisca Zijlstra vervaardigd. Foto: peter roozen

DOOR HUUB MEIJER
aan de fiets bevestigd. Die telesco-
pische trekstang maakt het moge-
lijk om zelfs lange voorwerpen
veiligen stevigbevestigd te ver-
voeren.

De 45-literversie heeft een kleiner
bagagemandje waarin jesnel even
iets uit handen kunt leggen, wat
sportvisserswel zal aanspreken.
Aan de voorkant is een stevige
houten plank bevestigd met een
uitsparing waarin een zogenaamde
vissersparaplu past, maar dieook
als verhoogde zitplaats kan dienen.
Geschikt voor mensen die niet lan-
ge tijd rechtop kunnen staan om te
kijken naar voorbijtrekkende op-
tochten. Busio noemt deVierdaag-
se in Nijmegen als voorbeeld.

Op de grotetrommel is een groter
bagagerek gemonteerd met een
aantal bevestigingspunten voor
het onwrikbaarvastsnoeren van
grotere ofextreem langevoorwer-
pen. Zodat zelfs verhuizingvan
lichte huishoudelijke voorwerpen
en kastjes mogelijk is.

De grotere versie van het bagage-
wagentje kan ook aan de hand
worden meegenomenvoor het
doen en daarna afgesloten opber-
genvan boodschappen in winkel-
centra.

Het wagentje met zitplaats en klei-
ne opbergtrommel kost fl 500,-.
Voor degrote, met opbergtrommel
van 100 liter moet honderd gulden
meer betaald worden.

Alle modellenvan zowel driewieler
als bagagewagentjesworden door
HansBusio in zijn eigen werk-
plaats op het IndustrieterreinBor-
rekuil in Geleen geproduceerd.

Voor meer informatie: Technisch
Buro NEMI, Handelsweg 8 in Ge-
leen, telefoon 046-753485 of
046-742710.

Birkenau en Sobibor in Polen. Sa-
menmet hun zes miljoen lotgeno-
ten overleefdenzij deDuitse ver-
nietigingskampen niet.

Beekenaren vanuit Maastricht op
transport naar Westerbork, het
Judendurchgangslager in Drente,
met als eindbestemming de con-
centratiekampen in Auschwitz-

Beekse. In 1942en 1943 werden uit
Beek de joodsefamilies Van der
Horst, Benedik en Wolf opgehaald.
Met zn zevenen gingen deze

De TweedeWereldoorlog maakte
op brute wijze een einde aan drie
eeuwen joodsecultuur in het

stuit jeineens op mentaliteitsver-
schuiving onder debevolking. Een
gemengd huwelijk in Beek dat de
sociale structuur binnen zon ge-
meenschap doet veranderen. Ka-
tholieke jongensen joodsemeisjes
die verliefd op elkaarwerden en
probeerden het verzet van ouders
en familieleden tegen een gemeng-
de relatie te breken. Dat vind ik
ontroerend envan leerzaam."

Uit zijn beroepsanalyse blijkt dat
de joden in Beek weinig vermo-
gend waren. „Vergeleken met de
beroepsstructuur onder de joden
in andere steden en dorpenvan
Zuid-Limburg in de achttiende
eeuw waren de activiteitenvan de
jodenin Beek uiterst eenvoudig.
Er is geen spoorvan handel in
goud, zilver, horloges en juwelen.
Het waren voornamelijk weinig
vermogende slagers en kleine han-
delaren.Wat wel opvalt is dat de
jodenin Beek bijna geen proble-
men hadden met de burgelijke
overheid. In tegenstelling tot
Maastricht,Eijsden en Gulpen
heeft het dorpsbestuur van Beek
zich voor zover ik heb kunnen ach-
terhalen in dieperiode nooit inge-
laten met anti-joodse agitatie."

schapperterug naar de concrete
werkelijkheidvan de dag. Dan

veranderde dat. Vanafdat moment
mis ik veel informatie. De Heem-
kundevereniging diehet project
van Röell overnam, heeft die leem-
te aan gegevens opgevuld. Op ba-
sisvan hun bronnenonderzoeken
interviews heb ik samen met de
historicusLemmens de laatste
twee hoofdstukken geschreven."

Jansen noemthet boekje 'Joods
Beek' uniek is zijn soort. Want
naar zijn weten is er in Limburg
nieteerder een dergelijkuitge-
breid onderzoek naar zon kleine
groep op touw gezet. Ook op we-
tenschappelijke gebied heeft dat
vruchten afgeworpen. „Om de le-
vensloopvan een kleine gemeen-
schap uit te pluizen waarvan zo

Beekse domineeRöell het initiatief
tot deze publicatie. Mijn eigen on-
derzoek loopt tot 1808. Tot dat jaar
dragen de jodeneen Hebreeuwse
naam en zijn relatief makkelijk in
rechterlijke en notariële stukken te
traceren. Maar onder Napoleon

werkt. Vijfjaar geleden nam de
„Ik heb daar met plezier aan ge-

De joden die achterbleven werden
liefdevolondergebracht door de
bevolkingvan Beek. Deze loyale
houding redde de levens van de fa-
milies Meier,De Leeuw, Kanerek,
Alfred Benedik en Sophie Wolf. Na
de oorlog kwam er echter in Beek
geen nieuwe joodse gemeenschap
meer tot stand. Ook de overleven-
den trokken weg. „Daarom is het
waardevol dat deze publicatie er is
gekomen. Om de herinnering aan
drieeeuwen joodsegemeenschap
in Beek levendig te houden. Het
werk is fraai geïllustreerd met di-
verse nog nooit gepubliceerdefo-
to's, dieparticulieren hebbenafge-
staan. Uit de reacties heb ik
bovendienbegrepen dat veel men-
sen het boekje met groot plezier
lezen," zegt Jansen tevreden.

Joods Beek
Vijftiende deel uit de serie 'Wat
Back ós Bud'.
Verkrijgbaar bij Drukkerij
Econoom, Beek
ofHeemkundevereniging Beek,
28 gulden, excl. verzendkosten.

Prof. Jansen stuitte in de archie-ven van de Schepenbank in Beekvoor het eerst op denaam MeyerJoseph.De directeurvan het So-
ciaal Historisch Centrum voorLimburg houdtzich al bijna twin-tig jaarbezig met onderzoek naar
de joodse aanwezigheid in Lim-
burg. Hij heeft al verschillende
Publicaties over dit onderwerp opzyn naam staan en kan dan ook alseen autoriteitgezien worden. Een
Wik op deboekenkast in zijn werk-
kamer aan de Maastrichtse Bosch-straat laat al zien dat hij meer dan

weinigbekend is, moetje woeke-
ren metdocumentatie. Dan zie je
verbanden die bij een grootschalig
onderzoek door de mazen van het
net slippen.De directe persoonlij-
ke geschiedenis brengt de weten-

De bergen informatie die Jansen in
de loop der jaren heeft vergaard,
wil hij uiteindelijkvervatten in een
boek over de joodsebijdrage aan
deLimburgse economie. Door zijn
drukke werkzaamheden is het daar
nog steeds nietvan gekomen. Maar
voor zijn bijdrage aan 'Joods Beek'
kon Jansenweleen gaatje vinden.

een gemiddelde belangstelling
heeft voor de geschiedenis van het
jodendom.

„Ik denk dat ik zo langzamerhand
wel tien meter boeken over dat on-
derwerp heb. Toen ik hier in 1965
kwam werken, werd de Maas-
trichtse synagoge net gerestau-
reerd. Ik heb daar op verzoek een
boekje aan gewijd.Bij het uitspit-
ten van de archievenkwam ik een
enorme hoeveelheid interessante
informatie over het joodselevenin
Limburg op het spoor. Vooral de

bijdrage van de jodenaan de eco-
nomische ontwikkelingvan de
provincie boeit mij in hoge mate.
In de achttiende eeuw waren de
joodsekooplieden vaak de voor-
trekkers bij het introduceren van
nieuwe produkten als koffie, cho-
colade, thee en tabak. Maar ook
hun maniervan handel drijven -
de verkoop aan huis - heeft de
economie hier een grote impuls ge-
geven. Vaak hadden de jodenook
debeschikking over een netwerk
van handelarenen konden zij in
tijden van schaarste altijdaan be-

paalde produkten komen. Bij de
veepest bijvoorbeeld lieten de
joodse slagers, met hun internatio-
nale contacten, vee van grote af-
stand opdrijven."

Variaties op het thema 'fiets'
Jebent bejaard, en jewiltbij mooi weer graag eenbeetje wandelen in park of

natuur; of jelijdt aan
artrose en daardoor is het

maken van een fikse
wandelingvaak een te grote

krachtsinspanning. Aanboodschappen doen in een
autovrij winkelcentra hoef

jeniet te denken.Hans Busio (66) in Geleen
heeft wel aan die groepen
gedacht, en een bijzondere
driewieler, de 'walk-bike',
geconstrueerd. De fiets
heeft een uiterst klein

verzet waardoor de
gewrichten tijdens het

"etsen worden ontlast. En
hij kan voor allerlei
doeleinden worden
gebruikt. Ook zeer
ongebruikelijke.

op de fiets naar deplaats van be-
stemming gaan, zal aanspreken.

..Noem mij geen uitvinder, wanteen Willie Wortel ben ik zekerniet," zegt HansBusio als hij foto'svan zijn nieuwste creaties op tafellegt. Busio is als werktuigbouw-kundige afgestudeerd aan de HTS
in Heerlen, heeft een aantal jarenbij DSM gewerkten was tot zijn
pensionering leraaraan deLTS inMaastricht.

" Hans Busio demonstreert de mogelijkheden van zijn Easy Caddie als aanhangwagen en als 'hoogzit'. Het aanhangertje gaat desnoods ook mee
als boodschappenwagen. In het midden Busio's dochter Evelien.

worden deze frames ontvet en
wordt alle oude lakverwijderd

Voor de produktie van deze fiets
gebruikthij afgedankte rijwielen.
Die worden ontdaanvan alleon-derdelen, zodat alleen het naakte
frame overblijft. Op hun beurt

Die geringe snelheidrechtvaardigt

De wagentjes bestaan uit twee nor-
male fietswielen met daartussen
een afsluitbare cylindervormige
trommel van 45 tot 100 liter. De
trommels zijn gemaakt van gefel-
ste plaat en daarna inkleur gelakt.
De 'caddie' beschikt over een ei-
gen dynamo voor deverlichting
voor en achter.
Beide modellen worden gemakke-
lijkvia een telescopische trekstang

Dan volgt deeerste fase van het
'reconstrueren. De achtervork
wordt 'gezweid', dat wil zeggen uit
elkaar getrokken. Met als gevolg
dat het frame uit balans is ge-
bracht. Dan wordtaan de uitein-
denvan de achtervork een koker-
profiel van 50 cm gelast waarna het
frame opnieuwwordt gerichten in
balans gebracht.

Daarna begint het optuigen en rij-
klaar maken van defiets. De on-
derdelen daarvoor levert de firma

handrem op het voorwielvan de
walk-bike voldoende.

heid' af te remmen en de driewie-
ler tot staan te brengen is een

Gesto in Brunssum. Aan het ko-
kerprofiel wordt de aandrijfas met
een 32/48- of 18/20-tandskamwiel
en twee 3'/2-inch wieltjes zonder
remnaaf gemonteerd. De omvang
van hetkamwiel is afhankelijk van
de persoon die de driewielergaat
gebruiken. Om de 'wandel-snel-

Revalidatiediensten blijken ook

voertuig voor 'minder-validen' op
de stoep en in voetgangersdomei-
nen gewoon gedoogd moet wor-
den. Dat bevordert niet alleenhun
mobiliteit maar zorgt tevens voor
een stuk integratie.

volgensBusio ookhet gebruik van
zijn fiets op trottoirs en winkelpro-
menades. Het nieuwe Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
en navraag bij-politie geven daar-
over geen uitsluitsel.Busio vindt
daarom dat het gebruikvan dit

enthousiast te zijn over de walk-
bike.
Busio heeft zijn constructie wettig
gedeponeerd. De driewielergaat
ongeveer 900 gulden kosten en de
serieproduktiewordt mettertijd
mogelijk ter hand genomen door
het Werkvoorzieningschap Geleen
en Omstreken (WEGOM).

Behalve deze bijzondere fiets heeft
Hans Busio een multifunctioneel
bagagewagentje ontworpen, dat
zowel sportvissers als surfers, die

" De joodsebegraafplaats aan de Putbroekerweg. Foto: peter roozen
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DE LIMBURGSE*WÊPERSONEELSGIDS
Automaten Limburg B.V.- speelautomaten

- recreatieapparatuur
- vendingmachines
- kiddy ride
- amusementscentra
- biljarts-snookers

Wij zoeken voor ons dynamisch bedrijf een

timmerman/meubelmaker/
interieurbouwer

Leeftijd ± 24 jaar.

Geïnteresseerden wordtverzocht hun sollicita-
tiebrief te richten aan:

Automaten Limburg B.V.
t.a.v. de hr. A. Meyer
postbus 3036
6460 HA Kerkrade
tel. 045-460480

I Meubelgroothandel Reulen b.v.
JM vraagt voor spoedige
V indiensttreding een

I CHAUFFEUR/
I BEZORGER

Beslist met ervaring.
Leeftijd 25-35 jaar.

Rijbewijs BCD.
Sollicitaties na tel. afspraak.

" Meubelgroothandel

fjQ T£eute*t.i>v
§ ~Zs %WÊ Heerenweg 251, Heerlen I

te1.(045)215951

f/Wm Grotius College
Vregj}^ J Heerlen

Wegens conrectorsbenoeming ontstaat er per
1-4-1992 een vacature voor een

I DOCENT (M/V)
| NATUURKUNDE
o

Taakomvang: 8 lesuren op ma., di., do.
u Bij gebleken geschiktheid is uitbreiding per
§ 1-8-1992 mogelijk.

Tt Het gaat om een 10-tunctie, waarvoor een
% 2e-graads bevoegdheid in een ot meervan de_ vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde is
% vereist.
E Sollicitaties binnen 10 dagen terichten aan de
& rector, de heer J.C.J. Ridderhot, die desgewenst
5 ook inlichtingenverstrekt,
o Adres van de school: Akerstraat 117, 6417 BM
'S Heerlen, tel. 045-713952.
" 06340

I VVdpp^ openbaar
5> onderwijs

y/_f/^^s*\' \^ / <^Wundz%lja% kooxdz ik m n _.kl-
I // \+\___*s^^^^</ Lzxaaï nog xozjizn.

t _=yinq ook zakt kzzL qozd tot jiLot±zLinq I
mijn ±kiz± ouzx ztkaan, qinqzn.

ük uizl bzkooilijk hcuia zn (jzilooi ook nog zzn iki.

J^tiz kvjaitizx Latzt zat ik al in kzt zizkznkui±.

(fyzLukkiq tuaizn dz xöntqznroto i qozd. Lik I
moakt mztzzn vjzzx naai kzt kotst, maax mozit \ *

1 nog ojzl zzn kzzxtjz tzxuqkomzn. /l s* I

W iDh. zo n momznt bzn jz toek blij dat jz zzn I
I qozdz zizktzkoitznu-zxzzkzzinq kzut.
■

I (D ja , zzqt diz (jz%J2lzzq±tzxf jz uxizndin
1 bzldz nzt dat jz ±ki ii tzxxxqqzuondzn .

f GELUKKIG HEBBEN WE $LIASS.
XJcASS Suk^oitmuzizE^xinaen c^Liitiaat 27, 6411 c^is-ibn OzL 045-760404 _:_" 3g, 6l3lD(<J\/{ SittaxdOd. 046-595656.

Wij zijn een gerenommeerd en solide autobedrijf
met een aantal vestigingen in Zuid-Limburg,
gespecialiseerd in de verkoop en
service/onderhoud van personenauto's en lichte
bestelwagens van een Japans merk.
Voor een van de vestigingen bestaat de vacature van:

bedrijfsleider m/v
Onze gedachte gaat uit naar een kandidaat die de instelling
heeft om te kunnen werken als een zelfstandige en dynamische
ondernemer in samenwerking met een klein team
medewerkers.
Hij/zij zal worden belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf
en zal daarin ook persoonlijk een belangrijk deel directe
verkoop van automobielen voor zijn rekening nemen.
Voor deze uitdagende functie komt in aanmerking iemand met
een achterliggende branche-ervaring in het autovak welke
creatief en zakelijk wil werken. De betrokken functionaris moet
zich realiseren, dat hij op een flexibele wijze, als ondernemer
prestatiegericht moet werken, met een daarbij behorende
salariëring. Hij dient te beschikken over een
commercieel/technische opleiding en in bezit zijn van het
vakdiploma autobedrijf.

Indien u meent aan bovengestelde eisen te kunnen voldoen,
dan gelieve u schriftelijk, binnen 14 dagen na verschijning van
dit blad, te reageren naar Postbus 1461 "■ 6201 Bl Maastricht,
met bijvoeging van een recente pasfoto, alwar uw sollicitaties
vertrouwelijk worden behandeld.

11
Junges, dynamisches Softwaredienstleistungsunternehmen
auf internationaler ebene sucht per sofort oderspater eine(n)

1. Produktionshelfer/in
(im Schichtbetrieb) zurMitarbeit in der
Verpackungsabteilung

2. Kaufmannische(n)
Mitarbeiter/in
zur Verstarkung unserer Abteilung
Auftragsbearbeitung
Aufgabenbereiche:
* selbstandigeAbwicklung aller Auftrage und Erstellung

der Versanddokumente
* Wareneinkauf
* Produktionsplanung
Englischkentnisse und EDV-Kenntnisse werden
vorausgesetzt.
Wir suchen freundliche, aufgeschlossene Mitarbeiter, die
mit viel Engagement unser Team verstarken mochten.
Neben einem interessanten Aufgabenbereich bieten wir
Innen leistungsgerechte Dotierung.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so bitten wir urn
Übersendung Ihrer vollstandigen Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung.

JH,
. _____________

Steppenbergallee5,

Macßyte
J 06154

kuriifm
Kuron Europe B. V. maakt deel uit van het JapanseKuron-concern, met vestigingen in Japan, USA, Mexico, Taiwan
en Maleisië. Kuron ontwikkelt en produceert remote controls (RC's) voor audio en video en printed circuit boards
(PCB's) voor eigen gebruik en 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. Deze produktie vindt plaats op zowel handmatige als semi-automatische produktielijnen.
Tevens beschiktKuron Europe B. V. over een afdeling voor hetplaatsen van chips en discrete componenten. Voor
debeheersing van degroeiende goederenstroom zoeken wij een:

medewerker logistiek m/v
De functie: Kuron vraagt: Kuron biedt:
Tot dewerkzaamheden behoren - een adequate opleiding op - een resultaatgerichte
onder andere: MBO/HBO-niveau; internationale werkomgeving;

_-*__;.."_.-".-■ i* - minimaal 3 jaarervaring in - een bij het bedrijf en zijn
"SSÏÏÏÏÏeve verwerking soortgelijke functie; ontwikkeling paisend
SSKW-SK? " SS^CSrSi. —aa.enpakke,
produktiegebeuren en het iOQ«iiHrnnH ._!»«■
magazijn binnen de eigen " ?« hir«who_. J_s __ h_.

Degenen die aan de gestelde
' organisatie- " de bereidheid zlch in de eisen voldoen, kunnen hun
- dagelijks verzamelen van J^"9 van Heerlen te sollicitatie richten aan:

relevante informatie en op
grond hiervan rapporteren en Kuron Europe B.V.
signaleren; postbus 2595

- een constructieve bijdrage 6401 DB Heerlen
leveren in de produktieplanning; Sourethweg 11- assistentie verlenen in het 6422 PC Heerlen
magazijn.
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Nieuw recht kan
'autopech' verzachten

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

Nevelstein van Adelmeijer Advocaten te
Heerlen; mr J.P.J.M. Föllings, mr Ch.F.M.P.
Spreksel, en mr J. H. Welling van Föllings &
Spreksel c.s., advocaten te Heerlen; en mr C.

Leussink, notaris te Heerlen.

door

RON
BROWN

Op deze archieffoto uit 1990 staan
voorbijgangers onthutst te kijken

naar de schade die in de Sittardse
binnenstad werd aangericht door

voetbalsupporters.
Foto: PETER ROOZEN

In civiel recht meer
greep op relschoppers

Groepsaansprakelijkheid:

Gestolen
Een ander voorbeeld van betere be-
scherming tegen dit soort 'autopech':
mijnheerB koopt een tweedehands
autovan zijn garagehouder en komt er
later achter dat deauto gestolen is. On-
der het oude recht kon de eigenaar van
deauto zijn voertuig binnen driejaar
na de diefstal nogvan mijnheerB opei-
sen.En alleen wanneer mijnheerB de
auto op een openbare markt gekocht
zou hebben, zou dieeigenaar de koop-
prijs aan B moeten teruggeven.

In het oude recht zou B duszonder
meer devan de garagehoudergekoch-
te, maar gestolen auto aan derechtma-
tige eigenaar moeten teruggeven (mits
dat binnen driejaarna de diefstal ge-
ëist werd). Voorde door hem geleden
schade moest hij danweer de garage-
houder aanspreken.

Vanaf 1 januarijl.worden mijnheerB
en zijn lotgenoten wel tegen de besto-
len eigenaarbeschermd, als zij deauto
tenminste als consument, en niet in de
uitoefening van hun beroep of bedrijf,
van een garagehouder hebben gekocht.
De eigenaarkan de auto niet meervan
B opeisen, maar B moet hem wel de
naam en het adres van de verkoper
meedelen.Dat wilzeggen, alsB dat niet
doet, wordthij niet meer tegen de 'ou-
de' eigenaar beschermd en moet hij de
auto desgevraagd aan hem teruggeven.
Uiteraard geldtbij dewettelijke be-
scherming wel datB bij dekoop van de
auto te goeder trouw was en nietwist,
ofkon weten, dat het voertuig gestolen
was.

Prijsverhoging
Een laatstevoorbeeld: Mijnheer C
koopt een auto met twee maanden le-
vertijd voor ’40.000,-. Na twee maanden
haalt hij deauto af, maar het prijskaart-
je luidtnu: ’42.000,-. Mijnheer C protes-
teert, maar deverkoper zwaait met de
bekendekleine lettertjes aan de achter-
kant van het koopcontract, waar staat
datprijsverhogingen door defabriek
mogen worden doorberekend.

Kleine lettertjes
Mijnheer A doet echter een beroep op
het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Vanaf 1
januarijl.wordtdeconsument fors be-
schermd tegen die 'kleine lettertjes.
(Onder 'consument' wordt overigens
verstaan: iemand dieniet in de uitoefe-
ning van zijn beroep of bedrijfhandelt)
Onder andere bepaalt het nieuwerecht
dat uitsluitingen van verrekenmoge-
lijkheden (zoals neergelegd in dat be-
ruchte artikel 8van de 'kleine lettertjes'
van de garagehouder) vermoedelijk on-
redelijk bezwarend zijn voor de consu-
ment. Het gevolg is dat deze uitslui-
tingsvoorwaarde als nietig kan worden
beschouwd als de garagehouder niet
kan aantonen dat het beding NIET on-
redelijk bezwarend is. Mijnheer A wuift
het contract dusweg.

Onder het oude recht kon mijnheerC
hier niets tegen doen; hij hadhet con-
tract beter moeten lezen. Volgens het
NBW hoeft mijnheerC echter deprijs-
verhoging niet te betalen.De nieuwe
wetverbiedt datprijsverhogingen bin-
nen driemaanden na dekoop mogen
worden doorberekend.

kochte auto's, krijgt hij nog tot 1 janua-
ri 1993 detijd om zijn voorwaarden aan

Toch kan dat(nog) niet. Als zijn garage-
houder dieverkoopvoorwaarden ook al
gebruikte ten aanzienvan in,1991 ver-

■De voetbalwedstrijd Roda JC tegen Ajax wordt inKerk-
rade metangst enbeven tegemoet gezien. En jawel: eenvportdurend relschoppende groep Ajax-supporters be-
gint in de buurt van hetRoda-stadion met gewelddadig-
heden. Hein is daarvan het slachtoffer. De ruiten van
2Ün huis worden ingegooid, zijn aldaar geparkeerd
staande auto wordt zwaar bekrast en hij wordt zelf in
elkaar geslagen met een geel-zwarte vlag die de Amster-
damse vandalen van een Roda-supporter hebben afge-
pakt. Gelukkig is de Kerkraadse politie snel ter plekke
en weet twee van de dertig vandalen te arresteren.

ten betalen, van de andere
groepsleden in gedeeltenkun-
nen terugvorderen, omdat die,
wat hun onderlinge verhouding
betreft, in principe de schade in
gelijkedelen moeten dragen.
Of zon terugvordering in die
kringen gladjes en begripvol
zou verlopen, valt evenwel te
betwijfelen. Die 'discussie' zal
wellicht tot nieuwe slachtoffers
leiden.

Strafrecht
Markant is overigens dat plan-
nen van het ministerievan Jus-
titie om ook in het strafrecht
deze groepsaansprakelijkheid
in te voeren, onlangs op poli-
tiek verzet gestuit zijn. Waarom
het in civiel recht welkan en in
het strafrecht niet, is niet echt
duidelijk.

geval moet men alle fabrikan-
ten tezamen aanspreken, in het
Ajax-vóorbeeldkan men met
een selectie uit die groep vol-
staan.

Het lijkt wat op het geval van
de DNA-zaak die in Kerkrade
speelderond een van verkrach-
ting verdachte persoon. In het
strafrecht mag jegeen wang-
slijmvan een verdachte verkrij-
genzonder dienstoestemming,
maar in het civielrecht (waar
het per slotvan rekening alleen
maar om geld gaat) wordt jepo-
sitie als man in een vader-
schapsprocedureal precair als
jeniet wilt meewerken aan een
bloedtyperingsonderzoek.

In dit nieuwerecht kan men al-
le gezamenlijkefabrikanten
aanspreken. Wanneer danmaar
duidelijkis dat het middel door
een van hen moet zijn geleverd,
zijn zij allen hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de schadevan het
slachtoffer, ook al is onduide-
lijkwievan hen het middel
daadwerkelijkaan de moeder
van het slachtoffer geleverd
had.

Anders danbij groepsaanspra-
kelijkheid - de gearresteerde
Ajax-vandalen moeten ook de
schadebetalen indien zij bewij-
zen dat zij deze niet daadwerke-
lijkveroorzaakt hebben - geldt
ten aanzien van deDES-fabri-
kanten dat zon fabrikant niet
aansprakelijk iswanneer hij be-
wijst datzijn middel onmoge-
lijk de oorzaakvan de ellende
kan zijn; bijvoorbeeld doordat
het in de omgeving waar de

Een ander verschil: in hetDES-

moeder van het slachtoffer het
DES-middel kocht, niet voorra-
digwas, zodat het door de moe-
derniet gebruikt kan zijn.

DES-dochters
lets soortgelijkskan aan de or-
de komen in dezaak van de zg.
'DES-dochters, wier gezond-
heid ernstige schade leed door-
dat hun moeders tijdens de
zwangerschap het medicijn
DES gebruikt hadden.
De moeilijkheid in dezezaak
was dat het medicijn doorver-
schillende fabrikanten op de
markt was gebracht en het
slachtoffer niet kon aantonen
welke fabrikant het produkt ge-
leverd had, zodat ook nietaan-
gegeven kon worden welke
fabrikant voor een specifieke
schade aansprakelijk was.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek
biedt Hein goed nieuws. Hij
kan als slachtoffer van ditvan-
dalismezijn schadeverhalen op
ieder van de twee gearresteer-
den. Zelfs als dieverdachten
kunnen aantonen dat zij zelfde
schade niet daadwerkelijkheb-
ben veroorzaakt - dus datzij
geen stenen gegooidhebben,
geen auto bekrast en niemand
geslagen hebben - baat dat
niets.
De reden daarvoor luidtals
volgt. Wie deelneemt aan zon

relschoppende groepen daar-
mee doorzijn aanwezigheiden
zijn meedoen het totale gebeu-
ren stimuleert, moet ook in-
staan voor hetresultaat. In het
bovenstaande voorbeeld hoeft
Hein zich dus niet te verdiepen
in devraag welk lid van de
groep de schadeprecies heeft
toegebracht. Hij kan gewoon
ieder groepslid voor zijn schade
aanspreken.

Pikant detail is daarbij dat de
twee gearresteerden het bedrag
datzij aan hetslachtoffer moe-

GEWENSTE INTIMITEITEN
DOOR RENÉ DIEKSTRA zo groot zijn, dat als jenaar de een of de andere

partner afzonderlijk luistert, jesoms het gevoel
hebt dat het eigenlijk over twee verschillende rela-
ties gaat.

schriften hielden, zich deze ook beter wisten te
herinneren en het contact positiever waardeerden
danpatiënten dieniet aangeraakt werden. Maar,
hetverschil was veel groter, in positieve zin, bij
vrouwelijke danbij mannelijkepatiënten. Bij som-
mige mannelijkepatiënten nam de spanning als
gevolg van de aanraking, ongeacht of debehande-
laar een man ofeen vrouw was, eerder toe dan af.

kapster aan het samenstellenwaren dat bestond
uit een mengsel van moederlijkeen erotische ele-
menten. Opmerkelijk is dat dit soort fantasieën
vaker gerapporteerd werden door mannen die op
het punt van lichamelijke aanraking naar hun ei-
gen zeggen nogal 'te kort kwamen. Het zijn ver-
moedelijk ook deze mannen dievoor een vluchtige
aanrakingvan een vreemde vrouw met harde munt
bereid zijn te betalen.

Nooit/constant
Een fraai voorbeeld daarvan levert de film Annie
Hallvan Woody Allen. Op een bepaald ogenblik zie
je in de ene helft van het beeld Woody Allen die
met zijn therapeut telefoneert, terwijl de andere
helft van het beeldDiane Keaton laat zien terwijl
zij met haar therapeut belt. Als de therapeut vraagt
hoe vaak ze sex hebben, antwoordt hij 'bijna nooit,
misschien drie keer per week', terwijl zij zegt 'con-
stant, zeker driekeer per week.

mannen en vrouwen bij het gesprokenwoord,

Van alle manieren van menselijke communicatie is
lichamelijke aanraking de minst afstandelijke, of
meest intieme,en daarom, letterlijk en figuurlijk,
de meest indringende, de meest krachtige. Juist
vanwege diekracht is het ook het meest zorgvuldig
bewaakte en gereguleerde communicatiekanaal. In
een non-contact-cultuurals deonze mogen we in
woorden vrijwel alles tegen elkaar zeggen, zelfs als
we vreemden voor elkaarzijn. Er zijn ookweinig
verschillen in deregels diewe aanleggen voor

Maar voor lichamelijke aanraking hebben we een
heel stelselvan uitgesproken en onuitgesproken
regels en normen.

denkwijzer

New Vork City, mei 1988.
Op klaarlichte dag stort een

reusachtige, 35 ton
wegende constructiekraan

plotseling in elkaar. De
ongelukkige Birgitte

Gerney raakt bekneld
onder grote stukken staal,

haar beide benen
verbrijzeld. Terwijl zware

machines bezig zijri om de
stukken verwrongen staal

rond en van haar lichaam te
verwijderen, houdt de

brandweerman Paul
Ragonese haar hand vast,

zes uur lang. De aanraking
van een vreemde man geeft
haar hoop en vormt een wal

tegen de aanstormende
golven van paniek en

wanhoop.

i

Die regels zijnverschillend voor vreemden versus
bekenden, mannen versus vrouwen, volwassenen
versus kinderen, bazen versus werknemers. Aanra-
king tussen vreemden, met uitzondering van de
handdruk, is vrijwel altijd taboe, tenzij er een heel
bijzonderereden voor is, zoals een ongeval, een
ramp, of debehandeling van een gezondheids- of
schoonheidsprobleem (fysiotherapeut, kapper).
Het feit dat veel mensen een bijzondere band voe-
len metdegenen diehen beroepshalve (mogen)
aanraken, heeft sterk te maken met deze manier
van contact.

Fooi
De psycholoog Thayer van deUniversiteit van
New Vork deedin een aantalrestaurants een on-
derzoek naar het effect van de aanrakingvan man-
nelijkeklanten door serveersters op de grootte van
defooi. Een serveerster diebij het afrekenen even
dehand of de schouder van een klant aanraakte,
kreeg gemiddeld een veel grotere fooi daneen ser-
veerster die 'op afstand' bleef. ToenThayer in een
volgend onderzoek naging wat het 'fooieffect was
als degene die serveerde een man was, vond hij
geenverschil tussen wel enniet aanraken. Wat hij
wel vond was dat sommige mannelijke cliënten
een duidelijkzichtbare spanningsreactievertoon-
den als ze door een kelner werden aangeraakt. Een
klant maakte zelfs een denigrerendeopmerking
over de mogelijke seksuelevoorkeur van dekel-
ner.

Als het gaatom aanraking door mensen van je ei-
gen kunne, blijkt ereen verband te zijn met per-
soonlijkheidskenmerken. Hoewel mannen in het
algemeen meer moeite hebben met aanraking door
een man danvrouwen door een vrouw, geldtvoor
beide seksen dat hoe autoritairder en rigider of in-
flexibeler iemand is, hoe meermoeitehij ofzij met
zulke aanrakingen heeft. Mensen dieaanraking als
positiever ervaren, zijn in het algemeen minder

schijning,

huiverigen minder achterdochtig ten aanzienvan
de motieven van andere mensen en ook in het le-
ven van alledagzijn ze minder angstig en gespan-
nen. Ze zijn ook, en dat is weer niet zo verrassend,
meer tevreden met hun eigen lichaam ('voelen zich
meer thuis in hun eigen huid') en uiterlijkever-

Achterdochtig
Wat maakt dat sommige mensen aanraken'en aan-
geraaktworden als plezierig of ontspannend erva-
ren en anderen zich daar eerder ongemakkelijk of
zelfs gespannenbij voelen?

Hoewel lichamelijke intimiteit natuurlijk meer is
dan sex per se, blijkt er wel een duidelijkverband
tussen hoe vaak partners elkaar 'gewoon' lichame-
lijkaanraken - omhelzingen overdag, arm over
eikaars schouder, aai over wang - en de tevreden-
heid met derelatie in het algemeen, inclusiefsex.
Dat verband is sterker naarmate derelatie langer
bestaat. Bij lang bestaande relaties blijkt defre-
quentievan lichamelijke aanraking een zeer goede
graadmetervan de kwaliteit van derelatie. Maar,
en dat is misschien wel de meest belangrijke uit-
komst van onderzoek op dit terrein tot nu toe, er is
een verband tussen de intensiteit van lichamelijke
aanraking in eenrelatie en de gezondheidvan de
partners. Veel aanrakendeen aangeraakte partners
hebben minderziekteverzuim en een normalere
bloeddruk. Of dat nou betekent dat aanrakende
partners elkaar meer gezond houden of dat gezon-
de partners elkaar meer aanraken, weet nog nie-
mand. Het zal vermoedelijk wel weer en-en in
plaats van of-ofzijn,

De moraal: het wordt onderhand tijdvoor een
Postbus 51-campagnevoor Gewenste Intimiteiten,

Deze verschillenin persoonlijkheid manifesteren
zich het meest duidelijk in de intimiteitvan lief-
desrelaties. Partners blijven samen en gaan uit el-
kaar om de meest uiteenlopenderedenen, waaron-
der de manier waarop iedervan hen genegenheid
en intimiteit uitdrukt en beantwoordt. Voor de een
zijn gevoelens en woorden genoeg; voor de ander
zijn aanraking en lichamelijke initimiteit nodig. De
verschillen in behoefte op dit gebiedkunnen soms

Uit een onderzoek onder mannen dieeen kapsalon
bezochten waar ze door een (jonge) vrouw werden
bediend, bleek dat ze zittend op de kappersstoel
innerlijk heen en weer werden geslingerd tussen
een zekere angstvoor de intimiteitvan de aanra-
king (zoals schedelmassage)en een duidelijkver-
langen daarnaar. Gevraagd naar hun fantasieën
tijdens debehandeling gaven nogal watmannen
aan dat ze in hun hoofd een soort van beeldvan de

Soortgelijke verschillen inreactie zijn ook gevon-
denin onderzoek naar het effect van aanrakingbij
het voorschrijven van behandelingen in de gezond-
heidszorg. De psycholoog Hubblevan hetHarding-
ziekenhuisin Ohio trainde artsen en psychologen
om patiënten ten minste tweemaal aan teraken
(een hand op de armvan depatiënt), terwijl ze de
patiënt instrueerden over wat deze zelf moest doen
om de behandeling succesvol te latenverlopen. Hij
vond datpatiënten dietijdens de instructie aange-
raakt werden, zich gemiddeld beter aan devoor-

De wet wordt klantvriendelijker en de burger
wordt beter beschermd. Korter kan de

essentievan hetNieuw Burgerlijk Wetboek *(NBW) voor de niet-juristniet worden
samengevat. Dat NBW is op 1 januarijl. van
kracht geworden en bevateen groot aantal
wijzigingen die iedere burger kunnen raken.

Reden voor hetLimburgs Dagblad om in
samenwerkingmet een aantal juristen in

serievorm aandacht te besteden aan enkele
markante veranderingen, weergegeven in

fictieve voorbeelden. Vandaag publiceren wij
de laatste twee afleveringen.

Mijnheer A heeft bij zijn garagehouder
een gloednieuwe auto gekocht voor
’30.000,-. Een week langrijdt hij er ape-
trots in rond, maar dan gaat het mis.

het nieuwerecht aan te passen. Tot dan
blijven de oude voorwaarden gelden,
ook ten opzichte van mijnheerA, als hij
in 1992kocht. Maar als het probleem
zich voordoet in 1993, kan mijnheerA
zich op de nieuwe wet beroepen.

Maar stel dat mijnheerA na het hierbo-
ven beschreven ongevalvan dekoop-
overeenkomst afwil. Juristen noemen
datontbindingvan de overeenkomst:
mijnheerA geeft debeschadigde auto
aan de garagehouder terug, en die geeft
A de koopprijs terug. Stel verder dat in
deverkoopvoorwaarden van de garage-
houder staat dat deklant geen ontbin-
ding van de koop kan vorderen. Dan
kan mijnheerA verwijzen naar dezg.
'zwarte lijst' in het NBW. Daar staat in
dat een dergelijke bepaling, die ontbin-
dingvan de overeenkomstuitsluit, ver-
nietigbaar is.

Plotseling weigeren deremmen enA
rijdt een voetgangeraan, botst vervol-
gens tegen een muur en moet met een
gebrokennekwervel in het ziekenhuis
moet worden opgenomen.

Mijnheer A is ziedend en wenst iemand
aansprakelijk te stellenvoor al die el-
lende. Welke stappen kan hij onderne-
men?
Allereerst isvan belang dat in onze wet
(daartoe gebracht door deEG-richtlijn
over de aansprakelijkheid voor produk-
ten metgebreken) al in 1990 is vastge-
legd dat defabrikant en deEG-impor-
teur (bv. van Japanseof Amerikaanse
auto's) aansprakelijk isvoor de door
zijn onveiligprodukt veroorzaakte
schade door doodof lichamelijk letsel,
of voor de door datprodukt aan andere
in deprivésfeer gebruikte zaken toege-
brachte schade.

Concreet betekent dit dat A de schade
die hij zelf door zijn verwonding lijdt,
en de schade die hij aan de gewonde
voetgangermoet vergoeden, kan verha-
len op defabrikant en de EG-importeur
van zijn nieuwe auto.
Mocht hij niet weten wie de fabrikant
of deEG-importeur is, dankan hij deze
letselschadeverhalen op zijn garage-
houder, maar diekan zich weer van
deze aansprakelijkheid bevrijden door
mijnheerA denaam en het adres te ge-
ven van defabrikant, EG-importeur of
zijn leverancier.

Behalve persoonlijk letsel bij mijnheer
A en de onfortuinlijke voetganger, is er
uiteraard ookmateriële schade. Voor
de’lO.OOO,- schade aan zijn auto kan A
alleen de garagehouder aanspreken.
Nu was mijnheerA hem nog delaatste
termijn van dekoopprijs ad ’10.000,-
-schuldig. Na het ongeval deelt mijn-
heer A de garagehouderechter triom-
fantelijk mee dat hij hem niets meer
verschuldigd is, omdat hij dit laatste
termijnbedrag verrekent met het be-
drag van deverschuldigde schadever-
goeding.
Dat pikt de garagehouder echter niet.
Hij houdt mijnheerA een papier onder
de neus. Het is de achterzijde van het
geslotenkoopcontract, waarop de alge-
mene verkoopvoorwaarden zijn afge-
drukt. Naar dievoorwaarden wordt
verwezen op de doorA getekendevoor-
kant van het contract. Artikel 8van
deze 'kleine lettertjes' houdt in dat
mijnheerA de koopprijs dient te beta-
len, ook al heeft hij tegenvorderingen
op de verkoper.

beslissen dat een bepaald beding in al-
gemenevoorwaarden voor de consu-
ment niet dient te gelden.

Het is trouwens ook van betekenis dat
de consumentenorganisatiesvanaf 1 ja-
nuari jl. een belangrijkerol hebben om
dergelijke onredelijk bezwarendevoor-
waarden in algemene voorwaarden aan
dekaak te stellen. Zij kunnen het Ge-
rechtshof in Den Haag vragen om te

Limburgs dagblad
vrijuit
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HEAO Venlo biedt perspectief.
Het HEAO biedt uitstekende perspectieven:
een boeiende en gedegen opleiding met daarnaast zeer goede
vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

Voor jeHEAO-opleidingkun jeuitstekend terecht bij de
Hogeschool Venlo met drie studierichtingen:
-HEAO Bedrijfseconomie;
-HEAO Bedrijfskundige Informatica;
-HEAO Commerciële Economie.

Voor alle richtingen is er een gemeenschappelijke propaedeuse.

Interesse gewekt? Vul de bon in of bel: 077-546666.
i 1

Ja, ik wil meer informatie óver het HEAO in Venlo. Stuur mij een brochure en een -* j
aanmeldingsformulier.

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

In envelop zonder postzegel opsturen naar: Hogeschool Venlo,

Antwoordnummer 1086, 5900VB Venlo.

I I
Ijogeschool Venlo

Studeren bij Van Mierlo
is vertrouwen op kwaliteit.

In maart starten wij in Heerlen, k ookzijn herhalingsopleidingenMaastricht of Sittart met onze f mogelijk Inlichtingen,mondelinge avondopleidingenvoor: ’ prospectussen en aanmeldingenbij.
ÜI/Ü / o i«e S
JD._____"___)" Basiskennis boekhouden. m v

PT\ "D Praktijkdiploma / . " " ■ "
\ »» t» boekhouden. m M_^>'"^"■ *\ M.JD.A. Moderne bedrijfs- § F ?Vf 1PRT O\ __? ___-_-ü_S *'■*■-»■ X__/JL V * jV__'

\ ___. ,_T "___/" Staatspraktijkdiploma L *"

\ bedrijfsadministratie.^

-"«____, \. f Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen.
»"__!3r. Ë Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen
ni"l.^H. f Tel. 04459-1782 Tel. 045 -715248

CURSUSSEN.,»
OPLEIDINGEN K^

DAG-AVONDCOLLECE
VOOR MEAO
Informatie-avond aanbod schooljaar 1992/93
Woensdag 19 februari van 18.30 tot 21 .00 uur

"sr Eenjarige opleidingen
«sp Tweejarige dagopleidingen
*r Avondopleidingen
*& Gefaseerde beroepsopleiding voor vrouwen
»sr Directiesecretaresse
«^ Administratieve spoedopleiding

De opleidingen worden gemoduleerd uitgevoerd en geëxamineerd.
Studiefinanciering mogelijk (afhankelijk van opleiding).

Voor meer informatie: (045) 712106

Advies-en Studiecentrum
Afdeling Dag-Avondcollege MEAO
Diepenbrockstraat 15, Heerlen

■ I .
Neem 2 keer per dag vakantie I
TRANSCENDENTE MEDITATIE

Voor alles beter uitgerust
____[ ____■___& "": Qee^ rust dieper dan slaap.
M X TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.

TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.
M TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.

TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
TM: een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per dag, 15 a2O

minuten, zittend in een comfortabele stoel wordt beoefend.
„. „J' ■,) VOOR GRATIS INFQPAKKET BELT U 03200-51011~~Mahanshi Mahesh Jogi " I
Indiaas natuurkundige en filosoof VRIJBLIJVENDE INFORMATIEAVONDEN
Inlichtingen: 045-241365: 043-210464: 04752-3713

BRUNSSUM HEERLEN NUTH MAASTRICHT SITTARD
DTBrikke-Oave, Lindeplein 5 Golden Tulip City Hotel Mevr. Postel T.M. Centrum Hotel De Prins

maandag 17 februari Wilhelminaplein 17 Europalaan 3 Alexander Batfalaan 44 Rijksweg Zuid 25
aanvang 20.00 uur dinsdag 18februari dinsdag 18februari dinsdag 18 februari maandag 17februariaanvang 20.00 uur aanvang 20.00 uur aanvang 20.00 uur aanvang 20.00 uur

METEXAMENGARANTIE -aal# "* UAMAll AM GRATIS CURSUS
Boekhouden /IIPK nnflPr 1111 in verband met
MBA UliWwH UIVyWI Vj/11l 75 jarigjubileum

NIMA-A Binnenkort starten in Maastricht, Heerlen, Roermond, bednjfshogeschool
pnt Sittard, Weert en Venlo BASISKENNIS
„A__-nn_-_ DI-u.

mondelinge avondopleidingen boekhoudenKANTOORGERICHT in alle lesplaatsen in

==_~ , NIMA-A —~
DAGOPLEIDING SPD

, **mmVm^ Voor méér informatie
u««wr____iuii" aru ____» en g.at - prospectus

=__ Loonadministrateur HE,.,»
PRAKTIJKDIPLOMA : 046-599559 (S.ttard)

""" I boekhouden -liAlröl £f;=
BEDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN Jk

LIMBURGSE SPD-OPLEIDINGEN BROUWERS
Oe Bedrijfs. ogeschool Katholieke Leergangen is (voor zover hetonderwijs onder de reikwijdte van de wet valt) aangewezen op grondvan de Wet op hethoger beroepsonderwijs,

# erkend door de Ministervan Onderwijs en wetenschappen op grondvan dewet op de erkende onderwijsinstellingen en behoort tot deStichting hoger Onderwijs Zuid Nederland. #

Wfk AMIUI'UI UI'LLIDINGEN IM mwM Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

- AMB 1-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6

- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II
Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
CCO. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.
dhr/mw/mej: opl.:
adres: tel.: N"

Qwoonpl.: Kt.: -I

%m_____u\t__lÊ____UM_m_\Uuém^ i

I I
SJf \) y ' ' "\_IPuli Lolo(So(D)o J%km(kW 3

Bemelergrubbe 2 Verzorging Mode en kleding
6226 NK Maastricht
Tel. 043-620743/620340
Fax: 043-623273

Verkoop Uiterlijke verzorging

UICII UHIII 22 februari 1992 van 11.00 tot 14.00 uur

* Stage in het derde en vierde leerjaar
* Uiterlijke verzorging als enige in de regio
* Veel aandacht voor leerlingbegeleiding

MM

lIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII

Pel-Cotttgt
Maastricht Heerlen Roermond

OPEN DAGEN
29 FEBRUARI EN 28 MAART

om 11.00 en 13.00 uur

KHO BEDRIJFSKUNDE EN
MANAGEMENTOPLEIDINGEN

aan de Lambertuslaan 9, Maastricht

SECRETARIËLE EN
TOERISTISCHE OPLEIDINGEN

aan de Stationsstraat 17, Maastricht
Laat even weten wanneer jekomt;
tel. 043-218095 of 043-250303.

Rijkserkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Studiefinanciering WSF 18+

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

________!_______________!/

W COLLEGE
SCHOLENGEMEENSCHAP MAVO HAVO
6431 LD HOENSBROEK - ZANDSTRAAT 14 - TEL. 045-213675

Leerlingen geschikt voor Mavo of Havo, volgen het onderwijs gedurende
2 jarenin heterogene klassen.

Daarna wordt beslist of de studie wordt vervolgd op de derde klas van
de afdeling Mavo of van de afdeling Havo.

4-maal per week huiswerkbegeleiding gedurende het geheleeerste en
tweede leerjaar.

Ruime mogelijkheden voor doorstromingvan 4 Mavo naar 4 Havo.

Zaterdag 22 februari IPFN IA 11
van 10.30-13.00 uur VI kil VflU

Inleidingen over de inrichting van de brugklas
om 10.45 uur, om 11.30uur en om 12.15 uur.

Wij starten in maart weer met een aantal nieuwe cursussen, waaronder:

* Computerbookhouden * dBASE IV
eventueelmet computer/programma gegevensbestanden

* Novell * MS-Dos en MS-Wlndows
netwerkbeheerders besturing

* Lotus 1-2-3 en Symphony
rekenbladen

* WordPerfect 5.1
tekstverwerking

bü
£QSM^S 045-741222 „^
E_.i__o-____.-k_:_r-l_ra voor informatie Mll HEERLENi -*

Werktuigbouwkunde studeren
in Venlo.
De HTS-Werktuigbouwkunde is een op depraktijk afgestemde
opleiding waar extra veel aandacht wordt besteed aan de
nieuwste ontwikkelingen.

Jekunt afstuderen in vierrichtingen:
-Bedrijfsmechanisatie;
-Energietechniek;
-Fijnmechanische constructietechniek;
-Productietechniek.

Extra redenen om voor Venlo te kiezen:
-VWO-ers (met wiskunde-B) kunnen de opleiding in 3__ jaar

voltooien;
- dooreen herkansingensysteem wordt studievertraging zoveel

mogelijkbeperkt.

Interesse gewekt? Vul de bon in ofbel: 077-546666.
Ja, ik wil meer informatie! Stuur mij snel een brochure en een aanmeldingsformulier
voor de HTS-Werktuigbouwkunde.

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

In envelop zonder postzegel opsturen naar: Hogeschool Venlo,

Antwoordnummer 1086, 5900 VB Venlo.

/hogeschool Venlo
■ j '_ ; ; ; '

nü JPEN DAGfft hogeschool heerlen
ERGOTHERAPIE VIHA-

FOOD & BUSINESS
hogergezondheidszorg hoger economisch onderwijsonderwijs voor functies in 0.a.: voor:

" revalidatiecentra " produktontwikkelaar

" algemene ziekenhuizen " kwaliteitsbewaker

" psychiatrische instituten " productmanager

" verpleegtehuizen 0 foodmarketeer
in de industrie en handel

van voedings- en genotmiddelen

zaterdag22 februari 1992 zaterdag 22 februari 1992in een doorlopend programma in een doorlopend programma
tussen 10.00en 16.00 uur tussen 11.00 en 13.30 uur

'■"'Zandbergsweg 111, Hoensbroek Kasteellaan 141, 6415 HR Heerlentelefoon 045-219191 telefoon 045-734777

DPEN DAG

Limburgs Uagöiaa



" Begrafenis op de militaire begraafplaats.

DOOR PIETER VAN DER VLIET

legenheid altijd op slot en gingin
de deuropeningstaan. De burge-
meester keek eens naar mij en ver-
volgens naar de onbekendevrouw,
stak dewijsvinger voor zijn mond
en fluisterde slechts een simpel

Nooit heeft hij over het voorval ge-
rept."

pssst. Daarop vertrok hij weer.

Voor Van Laar werd de grond te
heet onder de voeten toen hij een
vervalst identiteitsbewijshad ge-
maakt voor een kapelaan uit Heer-
len die een belangrijkerol speelde
in het verzet. Korte tijd later kreeg
hij een tip dat dekapelaan samen
met andere verzetsmensen was op-'
gepakt op een bijeenkomst in een
klooster te Weert. Die samenscho-
lingwas aan de Duitsers door een
collaborateurverraden. „O wee, de
kaart met mijn handtekening en de
stempelvan Margraten. Als die in
handen is gevallenvan de Duitsers
ben ik er gloeiiend bij." Hij be-
dachtzich nietlang en verdween
uit het dorp.Hij vond onderdak in
een afgelegen boerderij te Berg-
hem op de Gulperberg.

Op een dag in september zat hij
daar in een der stallennaar radio
Oranje te luisteren. Via deze zen-
der in Londen werden berichten
over de oorlog en devorderingen
van de geallieerdendoorgegeven
aan het Nederlandsevolk. Op ge-
noeg plaatsen had men het vertikt
op de radio's bij deDuitse bezetter
in te leveren.Plotseling werd hij
opgeschrikt door gebonk op de
deur. Duitsers? Hij hadtoch geen
geklakvan laarzen gehoord? Door
een vuil en met spinnewebben
overdektraampje zag hij vreemd
uitgedoste soldaten staan meteen
groenachtignet over de helm.
„Eggs, eggs! We want eggs!" rie-
pen zij.

„Die 'eggs', dieeieren hebben zij
gekregen," zegt Van Laar nu nog
met opluchtingen blijdschap in
zijn stem. Met alle helmen vol gin-
gen de Amerikanen, zij waren het
dieals de eerste bevrijders over de
bergkwamen geslopen, dekeuken
in om eieren te bakken. De ene
uitsmijter na de andere.

Van pure blijdschap pakte Van
Laar korte tijd laterzijn boeltje om
naar huis te gaan in de veronder-
stelling datMargraten ook wel
bevrijd zou zijn. Hetwerd evenwel
een levensgevaarlijke tocht, dwars
door het front. Onderweg stuitte
hij daneens op naderbij sluipende
Amerikanen, dan weer op terug-
trekkende Duitsers. Op derijks-
weg vanuit Gulpen naar deHut
kwam hij een pantserwagen met
Duitse officieren tegen dieplotse-
lingvanuit het struikgewas onder
vuur werd genomen. De auto bot-
ste tegen een van de bomen die
daar nog staan, iedereen was dood.
„Met een witte zakdoek boven
mijn hoofd zwaaiend ben ik er
naartoe gelopen. Ik was er nog eer-
der dan de Amerikanen. Maarik
kon toch niet meer helpen."

Door het feit dat hij alseen van de
zeer weinigen van de dorpelingen
Engels sprak werd hij een vraag-
baak voor de Amerikanen. Zo-
doende ookkwam hij in contact
met Joseph Shomon, de grondleg-
gervan hetAmerikaanskerkhof in
Margraten. Maar dat contact ein-

Jefvan Laar zag zich tegen het ein-
devan de oorlog ook genoodzaakt
om onder te duiken. Min ofmeer
toevallig was hij als volontair te-
recht gekomen op het gemeente-
huis in Margraten. Zijn ouders
woonden ertegenover. Burge-
meesterRonckers stapte in 1939
op een goede dagbinnen met de.
vraag of zoon Jef niet wildehel-
pen. Het was crisistijd. De mensen
moesten allemaal een identiteits-
kaart hebbenen ei* moest een sys-
teem van stamkaarten worden
opgezet, zodat de inwoners bonnen
kondenkrijgen voor allerlei
schaarsevoedingsmiddelen. Jef,
die net deHBS afhad, wilde eigen-
lijk lieververder studeren of, als
hij al moest werken, daneerder in
debuitenlucht en niet op een duf
kantoor. „Maar ja, mijn moeder
drongaan en veel had je trouwens
niet tekiezen," zo verklaart hij het
beginvan zijn loopbaan, dieein-
digdemet het gecombineerde bur-
gemeesterschapvan de gemeenten
Gronsveld en Cadieren Keer.
Eenmaal klerk op het gemeente-
huis kwamen erals vanzelfzaken
op hem af die, door de ogenvan de
vijand gezien, het daglichtniet
konden verdragen. Mannen of
vrouwen die een vervalst per-
soonsbewijsnodig haddenom uit

Luitenant-kolonel Joseph J.
Shomonvan de 611de Quartermas-
terGraves Registration Company,
herinnerde zich in Margraten een
gemeente-ambtenaarontmoet te
hebben dieuitstekendEngels
sprak en bovendien een naamge-
noot was: Joseph(in het Lim-
burgs: Jef)van Laar. Met hem in
de jeepreed hij derijksweg af tus-
sen Maastricht enAken. Het was
een van deweinige verharde we-
gen in Zuid-Limburg, een steen-
weg, diebestand was gebleken
tegen de zwaarste tanks en pant-
servoertuigen. „Stop," riep Joseph
Shomon op een vlak en open stuk
tussen Keer en Margraten, wijzend
op dezacht glooiendeakkers en
boomgaarden ten zuidenvan de
Weg. Zijn Limburgse naamgenoot
Josephvan Laar deinsdeeven te-
rug. „Ja maar dat is debeste land-
bouwgrond dieer te vinden is,"
bracht Van Laar naar voren. „Geef
niet, Joseph, debeste grond is
goed genoeg voor onze gesneuvel-
de kameraden," luidde dereactie.
JefvanLaar besefte, beseft bijna
een halve eeuw later nog, dat daar
tegen niets in te brengen was. De
plaats voor hetAmerikaanse kerk-
hofwas voor eens en altijd be-
paald. Zonder inspraak van deboeren, zonder bestemmingswij-
zingen, zonder debatten in een
raadsvergadering zoals dat tegen-
woordig heel democratischzou
moeten. Het was oorlogstijd en
dan gelden andere wetten. „De
mensen van Margraten werkten
trouwens graag mee aan dekomst
van debegraafplaats. Al waren erboeren dieeen groot gedeeltevan
hun grondkwijt raakten," herin-
nert zich Van Laar.

De medewerkingvan de bewoners
was in feite een reactie op de ge-
beurtenissen in de oorlog. Vier
Jaar,vier maanden en vier dagen
hadden de mensen in Margraten

" Verse bloemen op een verse begraafplaats.

en omgeving geleefd in angsten
beven. Vooral in delaatste maan-
den van de oorlog konden de man-
nen uit de dorpen elk moment
worden opgepakt om voor de Duit-
sers te gaanwerken. Loopgraven
maken bijvoorbeeld tussen Sibbe
en Margraten. Op veel boerderijen
zaten mannen ondergedoken: jon-
gensen mannen dieniet voor de
vijandwilden werken ofverzets-
mensen die in meer ofmindere
mate sabotagehadden gepleegden
joden of geallieerde piloten, van
wie het vliegtuig was neergehaald,
hadden helpen ontkomen. Niets
zorgde voor meer paniek op de on-
derduikadressen dan het harde
geklakvan een Duitse soldaten-
laarzen op de stoep voor het huis
of in het straatje langs deboerde-
rij. Maar er heerste ookvoortdu-
rend een stilleangstvoor mogelij-
ke verraders onder de mensen van
het eigen dorp.

Het Amerikaanse legerhad aan-
vankelijk helemaal niet debedoe-
ling om zijn gesneuvelde soldaten
te begraven op een begraafplaats
bij Margraten. Kort na debevrij-
dingin september 1944 werd daar-
mee begonnen in Sittard in de
buurt van Watersley. Maar daar
trok men hals over kop weg toen
deDuitsers een tegenoffensief be-
gonnen. Vanachter de Siegfriedli-
niewerd een regen van granaten
afgevuurd dieop de aanleg zijnde
begraafplaats neerkwam. Er werd
snel gezochtnaar een plek die ver-
derweg van het front lag en goed
bereikbaar was via een verharde
weg.

digde niet op het moment dat de
beslissingover de plaats van het
kerkhof was gevallen. Integendeel
zelfs. Vanafdat moment deed de
ene Joseph steedsvaker een be-
roep op de andere. Er moest met
deboeren in de omgeving gepraat
worden. Eenmaal met de provisori-
sche aanlegvan het kerkhof be-
gonnenkreeg men te maken met
een zeer langeperiode van slecht
weer. Het najaarvan 1944 was
enorm nat. In dezware loss zakten
devrachtauto's van deAmerika-
nen, die de lichamen van gesneu-
velde soldaten aanvoerden, vaak
tot hun assen weg. Van Laar moest
deweg wijzen naar grindgroeven
in de omgeving om detoegang
enigszins te verharden. Maar het
bleefregenen en de ene grindlaag
kwam op de andere. Op een gege-
ven moment was het zo erg dat
vanuit Noord-Frankrijk boom-
stammen werden aangevoerd die
dwarsover derijrichting werden
gelegd en afgedekt met platen.De
oudeKeltische en Romeinse ma-
nier om wegen aan te leggen door
moerassige gebieden.
Jefvan Laar was elk weekeinde op
het kerkhof om tolk tespelen tus-
sen deAmerikanen en de boeren
uit de buurt diehielpen met graf-
delven. Op een van dieweekein-
den na een vreselijke veldslag
werden zeker 1500 doden naar
Margraten gebracht. „Shomon
stond vroeg in de morgen al met
zijn jeepvoor de deur. Of ik zoveel
mogelijk inwoners wilde optrom-
melen om te helpen met graven.
De lichamen konden daar niet blij-
ven liggen."Van Laar ging de hui-
zen langsen korte tijd later liep
haast iedereendieeen schop had
derijksweg af. „De mensen von-
den het een plicht en een eer om te
helpen. Ze wilden daarmee hun
dankbaarheid tonen voor de be-
vrijding."
Over heel veel dingen diehij op de
begraafplaats meemaakte vertelt
hij liever niet. Eigenlijk was het
gedurende het najaarvan 1944 en
het hele voorjaar van 1945 een lan-
getrieste lijdensweg.Dag in dag
uit werden er dodenaangevoerd
en begraven. Sommige lichamen
waren zodanig verminkt datze niet
of nauwelijkswaren te identifice-
ren. Onder de 21.000 soldaten die
aanvankelijkin Margraten werden
begraven waren ook ruim 3000
Duitsers. Na de gevechten in
Duitsland waren dienaar Margra-
ten gebracht omdat niet meteen
vastgesteldkon worden tot welke
van de strijdende partijen zij be-
hoorden. De moeizame identifica-
tie vond in Margraten plaats. Later
zijn delichamen van deDuitsers
overgebracht naar IJsselstein.
Op het kerkhof heersteer al die
tijd een onwezenlijke stilte. Bij al
dieellende hadden de mensen die
er werkten geen behoefte aan ge-
sprekken. lederverwerkte het leed
zwijgend. Het enige datjehoorde
was de wind, deene dageen zacht
briesje, de andere dageen bulde-
rende storm over devlakte. En je
zag niets anders dan kruisjes, een-
voudige houten monumenten,
waarvan het aantal alsmaar meer
toenam. 'Crosses in the Wind. Het
werd de titel van een boek waarin
Joseph Shomon zijnverhaal van
de oorlogheeft neergeschreven.

handen van de bezetter te blijven
vonden schoorvoetend hunweg
naar het gemeentehuis. Van Laar
kon er 's middags in het geheim
werken omdat deburgemeester
dan altijd afwezig was in verband
met zijn werk op defruitveiling.
Hij trok zich terug in de burge-
meesterskamer met de mededeling
aan de ontvanger en dfe secretaris- meer personeel had de gemeente
niet- dat hij in allerust aan het bij-
houden van registers wilde wer-
ken.

Van het een kwam het ander en na
verloop van tijd maakte hij zelfs
persoonsbewijzenvoor onderdui-
kers uit andere plaatsen. „Er was
niets heldhaftigs bij. Dat ging toe
gewoon zo," stelt hij achteraf. Niet-
temin was het wel levensgevaarlijk

als hij 's avonds laat op zijn fiets
naar Valkenburg reed met een sta-
peltjevalse persoonsbewijzen in
zijn zak. Tussen dewasmachines
van de toenmalige wasserij
Schunck in de Plenkert - de eige-
naar Pierre Schunck was een van
de leiders in het verzet - ontmoet-
te hij de mensen voor wie de papie-
ren bedoeldwaren. Hij moest hen
vingerafdrukken afnemen, diehet
persoonsbewijs geldig maakten.
„Ik vroeg nooit naar namen. Het
was maar beter dat ik niemand
kende." Doordat'de stempelvan
de gemeente Margraten en de
handtekening van Van Laar op het
vervalste persoonsbewijs stond
bracht hij zich zelf al genoeg in ge-
vaar.

Vaak ook werden de vervalste pa-

pieren door koeriers afgehaald,
personen diehij ook nietkende.
Op een gegeven moment vond
men het beter om een vrouw als
koerier te gebruiken. Veronder-
steldwerd dat dieminder werd
aangehoudenen gefouilleerd. „Op
een dag kwam er een vrouw naar
het gemeentehuis die een stevig
corset aan had. Nietvoor haar fi-
guur, maar om depersoonskaarten
daarinveilig te kunnen wegstop-
pen." De herinneringaan devrouw
met het corset is een van de meest
levendige die Jefvan Laar uit de
oorlogstijd heeft. „Stel jevoor, net
op die middag hoorde ik iemand
de trap naar de burgemeesterska-
mer opkomen. De burgemeester,
want die nam altijd twee treden in
een keer. Ik maakte snel de deur
open want diehad ik bij zulke ge-

Helft Nederlanders heeft een huisdier

door

JAN
DIEDEREN

Het huisdier is niet erg in trek bij het CDA. Bijna zestig
procent van de stemmers op de partij van Lubbers c.s.
houdt de huisdeur gesloten voor kat en hond, vogel en vis.
Groen Links daarentegen houdt van een beestenboel in de
huiskamer. Ruim de helft van deze linkse stemmers ziet
dieren wel zitten.

te traceren. Wel is opvallend dat
vrouwen vaker huisdieren hebben
dan mannen en dat hetverschil
vooral in dekat zit. Van devrou-
wen heeft 22 procent een kat; bij
de mannen is dat slechts 16pro-
cent. Ruim de helft van de mannen
heeft geenhuisdier; minder dande
helftVan de vrouwen heeft thuis
geen dier.

Foto: ARCHIEF LD

een dier dat het in meer geschool-
de kring eveneens goed doet. In
zijn algemeenheid geldt dat hoe la-
ger de opleidinghoevaker een dier
in huis wordt aangetroffen.

Opmerkelijk is dat werklozen en
arbeidsongeschikten niet vake_
huisdieren hebben danwerken-
den.Wie een baan buitenshuis
heeft, maar ook de huisvrouw,
heeft relatief vaker interessein het
houdenvan huisdieren.

Dorpen
Vogels worden naar verhouding
het meest gehouden in middelgro-
te steden (tussen 50.000 en 100.000
inwoners). Hoe kleiner het dorp
hoe meer honden jeer zult aantref-
fen. Het zal er wel mee te maken
hebben dat honden daar naar har-
telust kunnen hollen, devrijheid
hebben. In de grote stad (meer dan
100.000 inwoners) komen huisdie-
ren verhoudingsgewijshet minst
voor.
Opmerkelijk weinig last van stress
heeft de vissenbezitter. Wieregel-
matig naar een aquariumkijkt ont-
spant zich. Uit een Amerikaans
onderzoek blijkt dat tijdens hetkij-
ken naar vissen de bloeddruk
daalt. De GPD-enquête onder-
steunt dat Amerikaanse onder-
zoek. Overigens kan het ookzijn
dat rustige, meditatief ingestelde
mensen zich tot vissen aangetrok-
ken voelen. Mensen met aquaria
slapen doorgaans als eenroos en
slikken vanzelfsprekend nauwe-
lijks slaaptabletten.

Bijgaandverhaal is gebaseerd
op deresultaten van de enquête
'De Staat van het Land', een
nationaalopinie-onderzoek
waar tienduizenden lezersvan
vijftienregionale dagbladen
vorig voorjaar aan hebben deel-
genomen.
De enquête is opgezet en uitge-
voerd door deGemeenschappe-
lijkePers Dienst (GPD) in Den
Haag, in samenwerking met de
RijksuniversiteitLeiden en de
Erasmus Universiteit inRotter-
dam. De resultaten zijn ver-
werkt onder leiding van de
Leidse psycholoogprof. dr R.
Diekstra en deRotterdamse eco-
noom prof. dr B.M.S. van
Praag.
Alle genoemde cijfers en conclu-
sies komen voort uitantwoor-
denop vragen over deperiode
vóórPinksteren 1991. Volgens
de beide wetenschappers is er
echter geen reden om aan te ne-
men dat deresultaten op dit
moment nietmeer zouden gel-
den. Doordat de gegevens zijn
'geschoond'en 'gewogen' kun-
nen ze in belangrijke matere-
presentatiefworden genoemd
voor deNederlandse bevolking.

Vissenbezitters zijn tevens de
minst angstige mensen. Als geen
ander durven zij 's avonds alleen
de straat op te gaan. Ze voelen zich
daar in hun eentje zelfs veiliger
dan mensen met ëen hond.

Verantwoording
enquête

# Voora. vrouwen en meisjeszijn gek op katten.

De belangrijkste reden dat mensen
een huisdierhebben, is hetplezier
dat ze er aan beleven, de kame-
raadschap vooral ook. Driekwart
van de ondervraagden houdt er om
diereden een hond, kat, vogel of
visop na. Kameraadschappelijk
gezien scoort de hond het hoogst.
Meer dan negentig procent van de
hondenbezittersbeschouwt de
viervoeter als een trouwe vriend. .
Maar ookkatten mogen zich met
een score van 85 procent verzekerd
weten van een hoge graadvan
menselijke liefde.

Vogels zijn eveneens beste maatjes
met de mens. Ruim zestig procent
van de ondervraagden ziet de geve-
derde gekooiden als wezens waar-

Het zijn enkelevan de conclusies
uit de veelomvattendeGPD-
enquête waarbij aan 25.000 Neder-
landers onder meer is gevraagd of
zij een huisdier hebben en hoezij
daarmee omgaan. GPV, SGP en
RPF staan watwelwillender tegen-
over beesten in de huiselijkekring
dan het CDA, al is het maar iets
meer: éénprocent. De hondemand
naast het harmonium is meer uit-
zondering danregel, kan wel wor-
den gesteld.
Opvallend is dat naast Groen
Links ook D66 huisdiervriendelijk
scoort. Mogelijk is er bij de Groe-
nen en deDemocraten sprakevan
het Greenpeace-effect.De liefde
voor het dierblijft nietbeperkt tot
zeehond en walvis.Bij de PvdA is
het op hetpunt van het huisdier
een stukzorgelijker, nog geen45
procent van de sociaal-democraten
houdt er thuis een beest op na. Bij
deWD is het 48 procent. VVD'ers
en CD'ers hebben de meeste hon-
den. Ofhet braveLabradors zijn of
pittige pitbulls blijkt nietuit het
onderzoek.
Het soort poes ofkater is evenmin

Eenzaamheid
Het plezier dat kinderen aan die-
ren beleven is voor dertig procent
de op een na belangrijkstereden ze
in huis te halen. Eén op de vijf
mensen haalt dieren in huis in een

poging de eenzaamheid wat draag-
lijker te maken. Het leeft, het is
warm, jekunt er tegen praten.
Zon acht procent heeft dieren ter
bescherming, om zich te wapenen
tegen een gevoelvan onveiligheid.

Wie de vijftig is gepasseerd heeft
minder huisdieren dan jongeren.
De 65-plussers hebben al helemaal
weinig dieren in huis.De verzor-
gingvan het dier is met het klim-
men der jaren een toenemende
zorg. Dat is ook dereden dat ge-
scheiden mensen minder dieren

De laagst opgeleiden (basisschool,
lager beroepsonderwijs) hebben
relatief vaker een hond dan de ho-
ger opgeleiden. Bij katten ligt dat
anders. Het zijn vooral de hoger
opgeleiden diemeer zien in de kat
als huisdier. Vogels doen het weer
goed bij de minder geschoolden;
wellicht heeft dat mede te maken
met de duivenmelkers.De vis is

houden; ze hebben al genoeg sores
aan hun hoofd. Bij gehuwden met
kinderen worden aanzienlijk meer
huisdieren aangetroffen.

mee jezelfs kunt 'praten. Devis
mag zich zelfs in een groeiende be-
langstelling van de homo sapiens
verheugen; ruim dertig procent
van de ondervraagde dierenbezit-
ters draagt dekoudbloedigen een
warm hart toe.
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Amerikaanse begraafplaats lag
aanvankelijk in Sittard

Al in 1947 stelde de Amerikaanse luitenant-kolonel
Joseph James Shomon, commandant van de 611de
Quartermaster Graves Registration Company, zijn

herinneringen aan de bevrijding van West-Europa in
1944 en 1945 te boek met als belangrijkste onderwerp

de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten. Van het boek is onlangs een herdruk

verschenen, aangevuld met vijftig bladzijden met
meerrecente gegevens over Margraten, andere

soldatenkerkhoven en de oorlog in het algemeen. De
heruitgave werd gerealiseerd door een stichting

onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jefvan
Laar van Cadier en Keer en Gronsveld. Van Laar
werkte tijdens de oorlogen de bevrijdingstijd als

ambtenaar op het gemeentehuis van Margraten. Hij, heeft zijn eigen herinneringen aan de kennismaking
met de Amerikanen en aan dekomst van het kerkhof.
De vriendschap met zijn Amerikaanse naamgenoot
duurt voort dankzij veelvuldige briefwisselingen.
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Technisch/Commerciële
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Stork Services, behorend tot de groep Samenvattend betreft het een tech-
Maintenance & Manufacturing Services nisch, organisatorische, commerciële lei-
van Stork N.V. houdt zich bezig met servi- dinggevende positie waarbij u een belang-
ceverlening (onderhoud, reparatie en rijke verantwoordelijkheid draagt voor de
montage) aan een breed scala (kapitaal)- continuïteit en rentabiliteit van de werkbe-
goederen. zetting voor de in uwregio werkzame mon-
Deze serviceverlening beweegt zich op het teurs. U ondersteunt de rayonmanager in
terrein van scheepsdieselmotoren, turbi- diens commerciële verantwoordelijkheid
nes, rotating equipment en productiema- voor de verwerving van nieuwe relaties in
chines in diverse bedrijfstakken zoals o.a. technische en organisatorische zin.
in de voedingsmiddelenindustrie en de
chemische industrie. U heeft aantoonbare ervaring in het

Daarnaast produceert ons bedrijf een onderhoud van kapitaalgoederen en een
aantal nieuwbouwproducten zoals com- technisch inzicht op HBO-niveau, verkre-
pressoren, zetmeelcentrifuges, stuurma- gen door opleiding en/of ervaring. Enige
chines, gasbetoninstallaties, en apparatuur jaren ervaring in een leidinggevende bui-
voor de suikerindustrie. tendienst functie is een must en dienten-, Ten dienst van de realisering van boven- gevolge beschikt u over goede contactuele
genoemde activiteiten staan een goed ge- en communicatieve vaardigheden. U heeft
outilleerde productiefaciliteit en een affiniteit met commerciële aktiviteiten,
engineeringsafdeling ter beschikking. spreekt de Limburgse taal en bent woon-
Reparatie en onderhoud bij onze afne- achtig in Limburg. Uw leeftijd ligt tussen
mers ter plaatse worden regionaal verricht de 35 en 40 jaar.
door de afdeling Industriële Buitenservice.

Gelet op de verantwoordelijkheid van
Stork Services B.V. zoekt voor het de functie kunnen wij u een concurrerend

rayon Zuid (Limburg & Brabant) van de af- arbeidsvoorwaarden-pakket aanbieden,
deling Industriële Buitenservice een waarbij u tevens de beschikking krijgt over

een auto.
Regio-Uitvoerder Limburg.

Heeft u belangstelling voor deze functie
De aan te stellen regio-uitvoerder zal dan verzoeken wij u uw schriftelijke sollici-

onder verantwoordelijkheid van de rayon- tatie te richten aan Stork Services 8.V.,
manager Zuid worden ingezet als leider Postbus 2013, 7550 CA Hengelo, ter at-
van een groep van ca. 25 monteurs. Deze tentie van dhr. R.W. Huismans.
groep verricht onderhoud en reparatie aan Voor telefonische
productiemachines van afnemers in met informatie kunt
name Limburg en opereert vanuit onze u tevens met __**"""T,S_
vestiging in Beek. Naast de leiding, coör- hem contact /f jf^k.
dinatie, planning en voortgangsbewaking opnemen. f | |f a\
van de groep monteurs, onderhoudt en Het telefoon- f __\
waarborgt u de continuïteit in de relaties nummer van /______!!____-■_£__■»
met bestaande klanten. Ten behoeve hier- dhr. Huismans fl^s^Svan en van nieuwe klanten stelt u aan de is 074-407011. \_~^E____P
hand van aanvraagspecificaties offertes M /__\wÊ__ f^.samen, waarvan de technische en uren- C*r___El________fMih__
begroting belangrijke aspecten vormen. #kjy W\ W_E>__t____?*__

stork8 /__Wr
STORK SERVICES BV / lH________H__H' f
Stork Services BV maakt deeluit van het Stork concern, een groep van 85 marktgerichte werkmaatschappijen met een jaar-
omzet van 3,5 miljard gulden. Het brede programma omvat kapitaalgoederen en industriële verbruiksprodukten ten behoeve
van de druk-, coating-, voedingsmiddelenindustrie alsmede de aktiviteiten en produkten voor de industriële dienstverle-
ningsmarkt. Stork biedtwerk aan ruim 16.000 mensen waarvan 5.500 in het buitenland. Decentrale aanpak, klantgerichte
proauktontwikkeling en een wereldwijde marktbewerking kenmerken het ondernemingsbeleid.
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'^tj. Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun fi|iinrnn_i
"^^__ __#****__I%' levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer l-INUtntil

" ii ■*■*" ' informatie 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. gi r o sos

jjm GEMEENTE BORN
"* _r- __ _, SS Oe gemeente Bom is een aantrekkelijke woon- en werkgemeente metgf ruim 14.200inwoners,gelegen in Zuid-Limburg aan een knooppunt
_Pw_L_]l| L» | van wegen(A2), spooren water."^^^H1\\\%j^j De gemeentelijke organisatie kent de hoofdafdelingen burgerzaken;

Et*^ financiën engrond- en bouwzaken alsmede de stafafdeling
"**"**" personeelszaken/automatisering.

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de
gemeente Bom, waarbij belangrijke aanzetten zullen worden gegeven tot een
organisatieveranderingsproces, zowel wat structuur alsook cultuur betreft.
Binnen de hoofdafdeling grond- en bouwzaken, bestaande uit de bureaus:- volkshuisvesting;
- ruimtelijke ordening, grondzaken en milieu;- civieltechniek en onderhoud/openbarewerken,
is een tweetal vacante functies aanwezig, te weten:

A. beleidsmedewerk(st)er volkshuisvesting
(vacaturenummer 111-C-5);

B. juridisch medewerk(st)er milieuzaken
(vacaturenummer 111-A-5). i

Functie-informatie.
Functie A:- juridischetoetsing van aanvragen om bouwvergunning aan bestemmingsplannen en andere

bouwregelgeving;
- advisering m.b.t. vrijstellingsprocedures in het kader van de WRO en WW;- advisering omtrent bijzondere ondersteuning van devolkshuisvesting, zoals bijv.

Monumentenzorg, stads- en dorpsvernieuwing enwoonwagenzorg;- advisering over bijzondere bouwzaken en daarbij te volgen procedures;
- hetverstrekken van inlichtingen omtrent genoemde werkterreinen.
Functie B:
- de procedurele behandeling van vergunningaanvragen en kennisgevingen op basis van

milieuwetten en verordeningen, mcl. daaruit voortvloeiende bijzondere procedures;
- het i.s.m. de milieutechnisch medewerker uitvoering gevenaan een handhavingsbeleid op

milieugebied;- de uitvoering van bijzondere programma's gebaseerd op de BUGM-regeling, hetNMP en NMP+;- advisering over de meestuiteenlopende milieu-aangelegenheden;
- het uitvoeren van milieutaken op aanverwante beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening,

volkshuisvesting en verkeer.

Beidefuncties dragen een voorlopig karakter. In afwachting van de resultaten van het binnen de
gemeentelijke organisatie gestarte veranderingsproces, zullen de functies t.z.t. definitief worden
vastgesteld.

Functie-eisen:- een relevante opleiding op HBO-niveau;
functie A: HEAO bestuurlijk of HBA/HBDO specialisatie ROV of gelijkwaardige opleiding;
functie B: HEAO bestuurlijk of HBA/HBDO specialisatie milieu of gelijkwaardige opleiding;- kennis van en ervaring opgenoemde werkterreinen;

- goede contactuele en redactionele vaardigheden;
- kennis van automatisering;
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;)

Salaris.
Afhankelijk van opleiding en ervaring, is inschaling voor beide functies mogelijk in niveau 8 of 9
(maximaal ’ 5.057,- bruto per maand).
Het functieniveau zal door middel van functiewaardering nog definitief worden vastgesteld.
Selectie.
Een medisch onderzoekzal en een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Inlichting.
Inlichtingen over beide functies kunnen worden ingewonnen bij de heer N. ter Huurne, hoofd van
de hoofdafdeling grond- en bouwzaken, danwei voor functie A bij de heer J. Goedbloed, chef bureau
volkshuisvesting, en voor functie B bij de her M. Beckers, chef bureau RO, grondzaken en milieu
(tel. 04498-57788).

Sollicitaties.
Schriftelijke sollicitaties, metcurriculum vitae, binnen 14 dagen na hetverschijnen van deze
publicatie richten aan de burgemeester van Bom, postbus 100,6120 AC Bom, met in de
linkerbovenhoekvan de enveloppevermelding van „Kabinet van hetvacaturenummer".

■**\^* 1 1 Wegenbouw

fm I VOn Doezelaar BV-
'-=i' Beek
Vooruitstrevend in: betonwegenbouw; grond,weg- en waterbouw; riolering;

milieutechnieken.

wy vragen: ERVAREN UITVOERDERS G.W.W.
Zij moeten: - volledig zelfstandig leidingkunnen geven;

- kwaliteits- en kostenbewust zijn;- beschikken over goedeomgangsvormen;- zelfstandig weekrapporten en termijnen kunnen verzorgoll'
Wij bieden: een goed betaalde en toekomstgerichte functie.

Heeft u interesse? Dan verzoeken wij uuw schriftelijke sollicitatie te richten adn;
directie Wegenbouw Van Doezelaar 8.V.,
DSM-straat 1, 6191 NB Beek, telefoon: 046-374949.
Uw sollicitatie zal zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiligingsbeambte m/v, Xxxvx\\\\\lll/////////>
een beroep met toekomst! 1,,//^

._»*__- OPLEIDINGSINSTITUUT *$S^-
Binnenkort start het rijkserkende -*^^S #%lir*^'"|[ni\ __?£/
opleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgeving met Se -^■y |l J) M* Hjv =—^volgende mondelinge opleidingen: ■__!__-'

BEVEILIGINGSBEAMBTE W/f/Ml\\#l
Basisdiploma, medio maart te SITTARD U 'Vakdiploma: bij voldoende aanmeldingen '
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

BASISMILIEUCURSUS: medio aprii.
*******\ Coupon:

; Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermelde opleidingen. Stuur mij meer
; informatie over de cursus
; (slechts 1 cursus vermelden)
ï Naam:
ï Adres:
ï Postcode: ~Woonplaats: <ï Telefoon: !
: Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
I OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8.
j Postbus 609
: 6130 AP Sittard ttJ
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gezaagde planken, meestal met de
schors er nog aan. Dat staat wel aar-
dig, maar die schors kun je toch
beter zorgvuldig verwijderen, om-
dat daaronder houtvretende insek-
ten kunnen zitten. Bij het maken
van bijvoorbeeld een erfafscheiding
met schaaldelen is het aan te raden
de delen eerst uit te sorteren. Een
schaaldeel heeft namelijk de vorm
van de boomstam en ze zijn dus al-
tijd ongelijk van breedte. Als je de
brede einden van de delen (in de
lengte gerekend) passend tegen el-
kaar laat sluiten, en je doet hetzelf-
de met de smalle uiteinden, krijg je
vanzelf een natuurlijk ogend ver-
loop.

Kunststof
Sommige mensen hebben iets te-
gen het toepassen van kunststof in
de tuin, omdat het niet 'natuurlijk'
is. Dit weerhoudt een aantal recyc-
lingbedrijven er overigens niet van
om (en met succes) kunststofsyste-

Hout dat gedurende vele jaren
vocht uit de bodem en uit de lucht
moet verduren, heeft een goede be-
scherming nodig. Tuinhout krijgt
die bescherming door het onder ho-
ge druk te impregneren. In een spe-
ciale ketel, die je kunt vergelijken
met een snelkookpan van enorme
afmeting, wordt eerst aan het hout
zo veel mogelijk vocht onttrokken
waarna de ketel, gevuld met een
impregneervloeistof (dat kan
creoso-otolie of een oplossing van
metaaloxyden zijn) onder een druk
van zon 10 atmosfeerkomt te staan.
Hierdoor dringt de vloeistof diep in
het hout, met als resultaat een ver-
duurzaming die voor minstens tien
jaar gegarandeerd wordt.

"XX , IJCO W ljU«.b-11WU«-_

_
"v*-«-met hout kun je een tuin 'natuurlijk' inrichten, bijvoorbeeld met vlonders bij een vijver.

Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN Voor de echte doe-het-zelver is het

Om uitspoeling van de impregneer-
vloeistoffen tegente gaan wordt het
hout ten slotte nog gefixeerd. Onder
druk geïmpregneerd hout moet vol-
doen aan KOMO-voorschriften, de
impregneerstoffen vallen onder de
Bestrij dingsmiddelenw;et. In vuren, grenen en lariks zijn zoge-

.heten schaaldelen verkrijgbaar. Dat
zijn regelrecht van de boomstam

Voordat het gebeitst of geschilderd
wordt moet het ontvet worden, met
thinner of terpentine. Daarna kan
de eerste beits- of grondverflaag
worden opgebracht. Eikehout heeft
de reputatie van sterkte en duur-
zaamheid, maar je moet er wel veel
geld voor neertellen. Het naaldhout
lariks (ook wel 'lorken' genoemd)
maakt tegenwoordig steeds meer
opgang.

Tropisch hardhout is in principe
voor buitenwerk het beste (en duur-
ste) materiaal. Het gebruik ervan
pleegt echter een zware aanslag op
de tropische regenwouden. Dus als
het wereldmilieu je ter harte gaat
kun je beter een andere houtsoort
kiezen. Vurehout is goedkoop, maar
niet zo duurzaam. Het moet daarom
met zorg geconserveerd worden.
Grenen is door zijn hoge harsgehal-
te heel geschikt als tuinhout.

Houtsoorten

wellicht een goed idee om onbehan-
deld hout te kopen en het zelf te
impregneren met bijvoorbeeld Ten-
cosol zinkaftenaat, of een oplossing
van boriumzout. Dat is wat minder
milieubelastend. Ook in aanmer-
king komen waterverdunbare verf-
soorten, lijnolieverf en tuinbeitsen
op waterbasis. Een recept dat vroe-
ger vaak werd toegepast: impregne-
ren van palen door het in de grond
stekende deel in een vuur te laten
'verkolen. Het daardoor ontstaande
koolstoflaagje vormt een uitsteken-
de bescherming tegen schimmels
en vochtaantasting. _

Experimentele
meubels bij

Maastrichtse
fabrikant

rweerste resultaten van deze s'a-
<W. erking zi Jn tot en met 29
to 0n te bezichtigen de Artifort-
trici^aal aan de Annalaan in Maas-
de .In overleg met Sipek nodig-
Pe_s bedrijf negen jonge ontwer-
otn Ul* binnen-en buitenland uit
den^?n meubel te creëren voor het: ho0f!reeldi_e huis van Murphy, de-ojjjlPersoon uit de gelijknamige
tï]U ,Ii yan de lerse schrijver Sa-
de -JBeckett. Sipek presenteert bij
plly's iu

ng van de exP°sitie 'Mur-
Van u Room' een maquette
in g e* smalle, verticale huis waar-
-Be|,sr hoofdpersoon zijn da-
ge^ "Jt- Het interieur is daar buiten
in 2i'Ueerd. Murphy, die gekneveld
sic p Schommelstoel tussen fanta-
feetv- 1 Werkelijk balanceert, inspi-
exp,p de jongeontwerpers tot zeer
de „^-^entele meubelstukken. In
de2fe*elven van de toonzaal staan
stej-j bizarre kunstwerken opge-

Hout past perfect in de tuin

De Nederlandse ontwerpster Carla
Boomkens maakte voor Murphy
een astrologische stoel omdat 'zijn
enige reële interessevoor de buiten-
wereld in de sterren ligt. Haar ob-
ject - een stoel is het nauwelijks
meer te noemen - is opgebouwd uit
een stalen huls bekleed met gecapi-
tonneerd leer. Binnen in de huls is
voor Murphy een draaibare kaart

van het firmament aangebracht. Bij
de Italiaan Pucci de Rossi is de
functie van zijn 'Mobile possibile di
Murphy' voor meerdere interpreta-
ties vatbaar. Volgens De Rossi kan
zijn houten meubel, dat hij met ro-
de stof heeft opgesierd, zowel als
spiegel, 'dictoriaal bureau', trap,
stoel of tafel dienen. Net zoals bij de
boekenkast van de Tsjech Jan Had-
lik en de klerenkast van de Italiaan
Paulo Deganello is de grens tussen
design en beeldende kunst bij deze
werken moeilijk te trekken. Hoe Ar-
tifort deze objecten in haar collectie
wil inpassen, is dan ook de grote
vraag.

Het bedrijf blijkt dan ook alleen de
meer toegankelijke meubels op de
expositie in produktie te gaan ne-
men. Het bloemvormige bijzettafel-
tje van Niek Zwartjes, de driehoeki-
ge gele kast van Simon de Boer, de
kiststoelen van Israëli Ron Arad en

de stoel voor 'Celia' van de Japan-
ner Fumio Enomoto. Ook het gele
kastje van de Brit George Sowden,
een van de stichters van de design-
groep Memphis, wordt in een geli-
miteerde oplagevan 150 stuks op de
markt gebracht.

Sowden liet zich bij zijn kastje in-
spireren door de vijf koekjes die
Murphy dagelijks bij zijn lunch eet.
De koekjes vormen het handvat
voor de zes laden: de la voor 'alles',
voor ronde en kleine voorwerpen,

voor vlinder-? en stropdassen en dè
gesloten la voor 'niets.

Wim Weijnen van Artifort is bijzon-
der tevreden over de expositie. „Si-
pek fungeert bij ons als een soort
antenne. Wij hebben hem als free-
lancer aangetrokken omdat hij bij-
zonder goed is ingevoerd in de
designwereld en regelmatig in con-
tact komt met veelbelovende, jonge
ontwerpers. Op de meubelbeurs Sa-
lon delMobile in Milaan hebben wij
in april vorig jaar het Murphy-pro-

ject voor het eerst geïntroduceerd.
De resultaten werden zeer enthou-
siast onvangen."

Volgens Weijnen is het experiment
opgezet omdat er bij Artifort 'weer
eens iets anders moest gebeuren.
„Wij willen, zonder onze identiteit
te verliezen, aan het imago van het
bedrijfwerken. Streven naar kwali-
tatief goede meubels met een tijdlo-
ze, moderne design. Jarenlang is
dat de strakke, zakelijke vormge-
ving geweest, gebaseerd op de Bau-

hausstijl. Daar willen wij nu van
afwijken. Maar de functionaliteit,
het zitconform blijft daarbij voorop
staan," aldus Weijnen. Hij geeft toe
dat het tentoongestelde werk mis-
schien wat moeilijk toegankelijk is
voor het grote publiek. Maar daar
zijn deze nieuwe ontwerpen ook
niet direct voor bestemd. Artifort
hoopt met deze 'paradepaardjes'
vooral het museum- en galeriecir-
cuit te bereiken. In april is de expo-
sitie te zien tijdens het Samuel
Beckett Festival in Den Haag.

" De 'mobile possibile di Murphv' kan volgens de maker Pucci de Rossi zowel als spiegel, 'dictoriaal bureau', trap, stoel en
'tafeldienen. .. Foto: frits widdershoven

Architectuurgids
van Delft Design

De ontwerpersvereniging Delft Design heeft een architectuur-
gids van Delft gepresenteerd omdat de stad één van de best
Dewaarde historische kernen van Nederland heeft.
£egelijkertijd biedt de universiteitsstad onderdak aan bouw-
kundige experimenten.

De arbeiderswijk, het Agnethapark en het woonerf, een Delft-
se vinding, werden wereldberoemd.
De nieuwbouwwijken Popdahof, Voorhof en Buitenhof, uit de
jaren zestig en zeventig, gelden internationaal als voorbeeldenvan hoe het niet moet.De Delftse architectuurgids bevat een selectievan 171 gebou-wen uit de periode van de 13e eeuw tot heden.
Ter gelegenheidvan het verschijnen van de gids is in het Le-
ri

r
)!Tluseurn in Delft een expositie van bouwtekeningen inge-
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DOOR CATHARIEN ROMIJN

. e Produktie van experimentele ontwerpen
vrei*gt commerciële risico's met zich mee,. ergt moed en vraagt om een visie op cultu-

.--e-en kunstzinnige stromingen. Fabrieken
le doelbewust hun nek uitsteken om een

j>rensverlengende collectie op de markt te
retigen, moetje dan ook met een lantaarntje

br-fen" "^ocn is de samenwerking tussen fa-
v l~*n\ en kunstenaar/industrieel ontwerper
J^ bijzonder vruchtbaar. Denk maar aan de
f °te naamsbekendheid die de glasfabriek
,eerdam ten deel viel, toen directeur Cochius8 askur_stenaar Andries Copier zijn gang liet

gaan. Of aan de tapijtfabriek Besouw waar-
voor Benno Premsela zijn bekroonde katoe-
nen vloerbedekking maakte. Ook de zitmeu-
belfabriek Artifort in Maastricht maakte in de
jaren zestig een bloeiperiode door toen het
bedrijf intensief samenwerkte met inmiddels
beroemde ontwerpers als Kho Liang le,
Pierre Paulin en Geoffry Harcourt. Dat imago
- de perfecte balans tussen esthetische vorm-
geving en zitconform - wil het bedrijf nieuw
leven inblazen. Voor deze 'missie' heeft Arti-
fort de architect/ontwerper Borek Sïpek aan-
getrokken. De Amsterdamse Tsjech, die met
zijn grillige barokke glas-en meubelontwer-
pen internationale faam heeft verworven, zal
hierbij de richting aangeven.

DOORMARTIEN HOOGENDIJK
men voor schuttingen, tuinpoortjes,
hekken, vijvervlonders, enz. in de
handel te brengen. Dat is een goed
initiatief, want kunststofafval krijgt
daardoor een goede bestemming.
De hiervan gemaakte produkten
zijn bovendien vrijwel onverwoest-
baar, volkomen weerbestendig en
ze vergen nagenoeg geen onder-
houd.

Hout is van nature het aangewezen
materiaal om je tuin naar eigen
smaak en idee in te richten. In tuin-
centra en bouwmarkten is geïm-
pregneerd tuinhout verkrijgbaar, in
losse delen of in de vorm van seg-
menten die je heel eenvoudig in
elkaar kunt zetten. Er is een groot
en gevarieerd aanbod in windscher-
men, schuttingen, palissadepalen,
borderpalen, pergola's, tuinhuisjes,
terras- en vijvervlonders.

Dit materiaal biedt dus een aantrek-
kelijk alternatief voor hardhout en
onder druk geïmpregneerd tuin-
hout. Het systeem is gebaseerd op
perfecfsluitend in elkaar passende
'planken', verkrijgbaar in verschil-
lende lengten, en palen van 90 tol
270 cm hoogte. Zagen, lijmen er-
schroeven is geen probleem. Hel
wordt alleen in nogal saaie (witte ol
grijze) tinten geleverd. Daar kun je
echter zelf wat aan doen: pvc i_
goed overschilderbaar met een bui
tenverfvan goede kwaliteit. Dat do.
je het best voordat de op maat ge
maakte delen gemonteerd worden.



Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd vrijst.

Horecapand
met zaal, vrij v. brouwerij,

niet in woonoord. Br.o.nr. B-
-0445, L.D. Postbus 2610 ,

6401 DP Heerlen.
Te huur gevraagd GARAGE
voor Old-Timer. Dringend!.
Tel. 045-219629.
Jong werkend stel zoekt met
spoed WOONRUIMTE om-
geving centrum Weert, max.
hr.pr. ’ 1.200,- mcl. Tel.
04920-14366, na 19.00 uur.
Jongevrouw 22 jr. zoekt AP-
PARTEMENT plm. ’550,-
-all-in. Tel. 045-219392. ■
Jong gezin, 2 kind., zoekt m.
spoed, WONING, 2/3 slpk.,
plm. ’550,- p.mnd. Tel.
045-465771.
Ik zoek dringend WOON-
RUIMTE, in de mijnstreek.
Tel. 045-461361/325752.

J. vrouw zkt. appartement te
SITTARD of Brunssum. bel.

’ 1.000,-. Br.o.nr. B-0439,
LD. Postbus 2610, 6401 DP
Heerlen.
Te huur gevraagd WOON-
HUIS, huur tot ’550,-. Tel.
045-218485
2 Mannen zoeken landelijk
gelegen WOONHUIS tot

’ 1.000,- p/mnd., va. 1 april.
Tel. 045-453921.
Te huur gevr. NIEUWEN-
HAGEN/Schaesberg grote
flat, drie slaapkamers. Huur
tot plm. ’600,-. Inl. na
18.00 uur 045-317614.
Te h. gevr. WOONHUIS met
gar. of gr. schuur, 3 slpkmrs.
omg. Hrl./H'broek/V'daal,
event. overname geen be-
zwaar. Tel. 045-219704.
Jong stel zoekt per 1-3-92
zelfst. WOONRUIMTE te
Maastricht, max. ’7OO,- mc-
l. Tel. 05905-92059.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur 1-2 persoons
APPARTEMENT in centrum
Brunssum (Lindeplein),
’7OO,- p. mnd. Inl. 03240-
-29037 (na 19.00 uur).
BEEK, Oranjesingel. Geheel
gerenoveerd luxe 4-kamer
appartement, per 1-3-92,
huurpr. ’835,- per mnd.
excl. Borg ’ 1.500,-. Inl. Ho-
tel Landgoed Schoutenhof
Epen, tel. 04455-2002 dhr.
Ruud Keyenberg.
Te huur 1-pers. apparte-
ment in SITTARD. Tel. 046-
-528486 b.g.g. 581182.
APPARTEMENT te huur
voor 4 maanden in Valken-
burg. Tel. 04406-16439.
Te huur APPARTEMENT te
Geleen: 2 slpkmrs. aanb.
keuk. grote woonk. ’ 800,-
-p.mnd. Tel. 046-740626.
GRATIS inwoning voor
zorgzame dame, midd. leef-
tijd bij ouder echtpaar. Br.o.
nr. B-0456 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Te huur aangeb. APPAR-
TEMENTEN in centr. Sittard
Br.o.nr. B-0453, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Woning per 1 mei te aanv.,
gelegen te AMSTENRADE,
best. uit. parterre, 2 kamers,
serre, keuken, bijkeuken,
toilet, kelder. 1e verd. 3 slp-
kmrs en badk., grote zolder
met mansarde. Voortuintje
en grote achtertuin. Het ge-
heel voorz. van kunststof
kozijnen met dubb. glas, c.v.
warm water voorz. (huurgei-
zer). Br.o.nr. B-0459 L.D.,
Pb. 2610, 6401 DC, Heerlen
Te h. per 15-3-92, drive-inn
woning te HEERLEN,
Caumerbood, met tuin,
garage, gas, cv., woonk. 25m2, eetk./keuken, 3 slaapk.,
badk., toilet, ’BOO,- p.mnd.
excl. Br.o.nr. B-0188 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen.
Centrum WIJLRE, kleine
luxe woning zonder tuin, met
dakterras. 04451-1758.

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE "*Kies 20 jaar, rentevast 8,8% met gemeente garantie.

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypotheekservice
Schin op Geul

huis met garage en grote tuin, open keuken, goede isolatie,
2 slaapkamers, 2e toilet, vaste trap naar zolder, cv., prijs

’ 169.000,-k.k. Aanv. direct. Info: 043-610660 of 612099.

Huizen gezocht!
Wij beloven u geen fortuinlijke winstmogelijkheden, maar
verkopen sinds 1982 in het gehele grensgebied tegen

reëele prijzen.
Ons succes van meer dan 700 verkochte panden is daar-
door gewaarborgd, doordat wij ons zeer aktief en met veel

inzet met de verkoop van elk pand bemoeien.Als u uw huis zonder enige problemen wilt verkopen, dan
belt u ons op.

Immobiliën van Lier-
Radermacher GmbH
Tel. 09-49-2407-3017 van 9.00 tot 13.00 uur.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
DENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

Wilt U uw huis verkopen
Wij zoeken voor onze Duitse klanten vrijstaande en

halfvrijstaande huizen in het grensgebied.
IMMOBILIËN DÜSTERWALD.

Tel. 045-351254.

ÜBACHSBERG
Te koop café met frituur, zaal en kegelbaan, priis n.o.t.kTel. 045-751239.

Te koop of te huur
IN CENTRUM SITTARD

Bedrijfspand, bestaande uit woonhuis met tuin (eventueel
met zwembad), kantoor, 4 garages, opslagruimte en werk-

plaats, opslagterrein. Totaal grondoppervlak 2.000m2
Tel. 09-49.85542548.

Grensland Immobiliën
Zoekt

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving.
Geen verkoop, geen kosten. Bln. van ma. t/m zat. 9-20 uur.

Tel. 045-453106 of 428345
Landgraaf

Te k. groot woonhuis, ca. 200m2, grote tuin met een bijbe-
horende bedrijfshal, 200m2. Vr.pr. ’ 500.000,- k.k.

Eygelshoven
Gerenov. herenhuis, luxe uitv. 220m2, grote tuin en garage

Prijs ’ 348.000 - k kGRENSLAND IMMOBILIËN. Bln. van'ma. t/m zat. 9-20 uur
Tel. 045-453106/428345.

Heerlen, Heerlerheide
Riante halfvrijst. woningen met royale tuinen. Doorzon-woonk. ca. 32 m2, mcl. open keuken. Bijkeuken. Gar. 1everd. 3 slaapk. ca. 13, 10 en 6 m2, alsmede badk. met dou-che (mogelijkh. voor ligbad en 2e toilet). Bergzolder, prijs’159.996,- v.o.n. (excl. éénmalige rijksbijdrage van

’ 5.000,-). Netto maandlast vanaf ca. ’ 700,- op basis vanLoonVast Hypotheek (rekeninghoudend met fiscaal voor-deel en 100% financiering). 10090070
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045 - 71 22 55

Tj LimburgsDagblad ■ ■ ■

f woonpiccolo s
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

| Te koop gevraagd:
i voor bemiddeling zoeken wij dringend div. woningen:

Maastricht (omg.) div. bung./landhuizen tot ’ 600.000,- k.k.
Sittard-Limbricht-Munstergeleen tot ’ 250.000,- k.k.

i Meerssen (omg.) div. woningen tot ’350.000,- k.k.
Woning/boerderij, geschikt voor het houden van paarden■ tot ca. ’ 400.000,-.

Beek-Neerbeek-Elsloo en Stem tot ’ 250.000,-
Grevenbicht-Born tot ’ 200.000,-.

Geleen (half)vrijstaand tot ’ 250.000,-.
Omg. Geleen bungalow/landhuis tot ’ 400.000,-.

Mak. kantoor Janssen, 046-335840
na 17.30 uur 046-339072.

**** Spaarhypotheek - 8,9% ****
Hypotheekcentrum Limburg

g 045 -74 16 16
Hoensbroek beleggingspand
Vraagprijs ’ 160.000,- k.k.

Beleggingspand verhuur van kamers en kantoorruimte, op
500 m2eigen grond, met achteringang (mogelijkheid tot
garage(s) en een huuropbrengst van bruto ’ 24.000,- per
jaar. Het object verkeert in een zeer goede staat.

INFORMATIE: N.V.M. MAKELAAR
STEENS / DE LA HAVE / WALD / DOGGE 045-223434.

Schinveld, Pres. Rooseveltstr. 7
ruim halfvrijst. woonh. metc.v. en keld., ruime tuin,

gr. woonk. 3 slpks., zolder m. vaste trap, vr.pr. 'f 108.000,-.
Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum, Pr. Hendrikln. 47
vrijst. woonh. met garage en kelder, woonkm., keuken,

bijkeuk., 4 slpks., badkm, met ligbad, zolder m. vaste trap,
c.v. Opp.: 558 m2. Vraagprijs ’ 176.000,- k.k.

Van Oppen B.V. |
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder. i

Te koop in het plan RODE PUT te SIMPELVELD ~ 'bouwkavels geschikt voor de bouw van vrijstaande huizen, j
Perceeloppervlaktes van 265 m2tot 540 m2.

Prijzen vanaf ’ 53.000,- v.o.n. (10091082). !
Inl. Stienstra Makelaardij B.V. j

Tel. 045-712255 I

Bungalow
WIJLRE; vrijstaand, i.z.g.st.,
opp. 720 m2, uitst. geïsol.,
living 56 m2, luxe keuken,

alle app., 3 slpks., luxe bad-
kamer, kelder, garage, veel
extra's. Pr.n.o.t.k. Uitbrei-

ding mog. Tel. 04459-2239.
Te k. vrijstaande
Bungalow
op 1e stand te
Hulsberg

’ 298.000,- k.k. direct te
aanv. Inl. 04406-16773.

Vrije tijd
huisjes in bung.park Gem-
menich (6 km van Vaals).

Woonk. open hrd., 2 slaapk.,
vide, vrijst. ’ 45.000,-. Per-
manente bewoning mogel.
Pr. beleggging. Drie stuks

’ 125.000,-k.k.

Makko Gulpen
NVM-makelaar, Rijksweg
67, Gulpen. 04450-2182.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobiliën, tel. 045-414015
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Huizen te koop gevraagd.
Geen makelaarskosten.
Vrijblijvende prijsopgave.
WIJMAN & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Te k. BOUWKAVEL a/d
Heesbergstraat te Heerlen
opp. 822 m2. Voor info
V.O.C. 045-740900, Grou-
wels/Daelmans 043-254565
Te k. BOUWKAVELS in BP.
Vrusschemig (aan de Zand-
weg) in Heerlen. Opp. vanaf
746 m2. Prijzen vanaf

’ 108.000,- v.o.n. Inl. V.O.C
045-740900. Grouwels/
Daelmans 043-254565
BOUWTERREIN te k. a.d.
Ned.grens in België, groot
1500 m2, unieke ligging, 10

km. van M'tricht. 8r.0.n.r.
B-0321, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Te koop gevr. halfvr. of al-
leenst. HUIS m. 4 slaapk.,
gar., zolder, evt. kelder,
omg. Oost Zd. Limburg. Pr.
tot ’ 275.000,- of te koop
gevr. bouwgrond. Tel. 0949-
-2451633579 na 18.00 uur
0949-245145794.
Te k. BANHOLT, Bergstr.
bouwperceel 1.100m2. met
bouwverg. 04457-1907.

Mooi vrijst. woonhuis, uitst.
onderh. en afgewerkt, rustig
gelegen aan de rand van
HEERLEN-Landgraaf, bwj.
'78. lnd.: hal, woonk. met
openhaard 32 m2, luxe witte
keuken met compl. install., 3
slaapk. met parketvloer,
1 met vaste wastafel, bet.
badk. met ligbad, douche en
2e toilet, grote besl. zolder,
garage met berging, huis
geh. voorzien van rolluiken,
deels electr. Hete lucht ver-
warm., tuin, terras gedëelt.
overdekt. Vr.pr. ’199.000,-
-k.k. Inl. 045-724541.
HEERLERHEIDE, Kampstr.
98. Te k. goed onderh. half-
vrijst. woning, terras en tuin,
schuur, c.v. gas, kelder. Ind:
hal, toilet, woonk. (30 m2),
keuk. (12 m2), ged. geïsol.
en roll. 1e verd: 3 slpk., badk
met ligb., vaste trap naar
zolder en 4e slaapk. Dakiso-
latie. Vr.pr. ’ 139.000,-. Tel.
045-210629
HOENSBROEK, Opbraak-
straat 26. Modern split-level
woonhuis met carport en
fraai aangelegde tuin. Ind.
hal, toilet, eetkamer/keuken
met nieuwe inrichting,
woonkamer, studeer/hobby-
kamer, 3 slpkmrs en badka-
mer. Het gehele pand is ge-
ïsoleerd en verkeert in een
prima staat van onderhoud.
Vraagprijs ’ 158.000,- k.k.
Inl. van Oost Assurantiën V.
0.F., Juliana Bernhardlaan
8, Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
772 SPAUBEEK. Bungalow
met grote garage, tuin (perc.
920 m2), living 51 m2met
schuifpui n. patio, woonkeu-
ken, 2 evt. 3 slaapk., mooie
badkmr. Vr.pr. ’ 365.000,-
-k.k. Mak.kant. Rob Dassen,
046-375757.
SWEIKHUIZEN/Bergstr. 101
geleg. in landel. plaatsje
Sweikhuizen, halfvrijst. boe-
renwoonh. met brede oprit,
stal (mogelijk, tot garage)
alles hardh. kozijnen, ge-
deeltel. dubb. gl. 3 slpkmrs.
zolder, kelder, c.v. Zien is
kopen! ’ 129.000,- k.k. Tel.
046-742550. Jos Storms,
Geleen.
Bouwgrond STEVENS-
WEERT: Nog vier exclusie-
ve bouwkavels te koop in
Stevensweert, aansluitend
aan diverse watersportcen-
tra in Midden-Limburg. Ka-
veloppervlakte 750m2 voor
een prijs van ’ 65.000,- k.k.
Inl. Janssen b,.v. Makelaar-
dij o.g. 043-213791.

HEERLEN/Zomerstr.2, Half-
vrijst. karakter herenhuis
met veel ruimte, 150 m2
kantoorruimte. Woonh. 3
slpk, zolder (vaste tr.), kel-
der, grote woonk. 40 m2,
ruime eetkeuk. ’ 149.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
HEERLEN/ Zomerstr. 47,
(nabij centr) Karakter heren-
huis op prima ligging met
vrije achterom, zonnig tuin-
tje, lnd.: ruime 55m2 woonk.
met openhaardpartij (uit-
bouwkamer) aanbouwk. (ei-
ken) met volled. inbouwapp.
kelder, centr. vw. 3 slpk,
badk., ligb., 4e slpk op zol-
der (vaste tr.) Keurig pand

’ 159.000,-k.k. 046-742550
Jos Storms o.g. Geleen.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging,
lnd.; 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.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
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.
EYSDEN. Vrijst. woonhuis
met magazijnruimte, inh.
plm. 2200 m3, voor meerde-
re doeleinden geschikt. O.
a.: mogelijkheid tot verbou-
wing 2 k 3 woonhuizen c.g.
div. appartementen of
woonhuis met kantoorruimte
c.g. opslagruimte. Gelegen
in centrum prijs op aanvraag
Inl. 04409-1329/2232/3697. ,
Te koop in GELEEN. Hoek- ,
huis met tuin, kelder, ruime i
woonkamer plm. 30 m2, :
keuken 12 m2, badkamer .
met ligbad, 3 slaapkamers,
zolder, gedeeltelijk kunst. !kozijnen, dubb. beglazing,
cv., gas, nieuwe electra,
waterleiding en riolering. Het Ipand moet u beslist van bin- j
nen zien! Vraagprijs ;

’ 115.000,- Tel 046-752122 *HEERLEN, Drieschstr. App. |
met eigen gar., 2 slpks., lift, |
groot balkon, met gebr. van ■groot dakterras, ’95.000,- (
k.k. Tel. 045-723993. "

PUTH/ Beatrixstr. 18, half-
vrijst. woonh.. met mogel. tot
garage, tuin rondom, 3 slp-
krs, zolder, kelder c.v. aan-
bouwkeuken. Koopje

’ 107.000,-k.k. 046-742550
Jos Storms o.g. Geleen.
Stuk grond gezocht plm.
400m2 omg. ROERMOND/
Maaseik. Liefst liggend aan
de Maas. 09-4924064300.

Wij bouwen uw ekologisch
DROOMHUIS in prefab en
geheel traditioneel. Bouw-
prijzen: sleutelklaar vanaf

’ 200.000,- (excl. grond).
Wemar Bauunternehmung
GmbH, tel 0949-245165485
fax:o949-245165286
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte te huur
in hartje Kerkrade

4Oom hal, toiletruimtes, 100mmagazijnruimte, adm.ruimte
100mbinnenhof, 500mparkeerpl., geschikt o.a. voor: alle
soorten detailhandel, horecagelegenheden, sportcentra,
snoockerhal, restauratie, zaalverhuur enz. vele mogelijkh.

Opmerking: achterstallig onderhoud.
Tel, ml. 045-321810 na 18.00 uur 045-325674.

Rekem-Lanaken (B)
Zeer mooi handelspand met bovengelegen appartement.
Voll. onderkelderd, ruim, goed onderhouden, commerc.
ligging, opp. handelsruimte .240 m2, opp. app. 180 m2.

Nu slagerij, kan voor alle zakelijke en beroepsdoeleinden
dienen. Bwj. 1980, kleine tuin en grote terrassen.

Inl. 18.00-20.00 uur 0932-11714421.
Te koop of te huur gevraagd

zakenpand voor
Horeca

op goede locatie.
Tel. 045-321177.
Te huur centrum
Meerssen

goed onderhouden
representatieve

kantoorruimte
Opp. ca. 100 m2,

’ 1.250,- excl. per maand.
Tel. 043-649282;

na 17.00 uur 043-610084.
Industrieterrein Sittard
Noord BEDRIJFSHALLEN
te huur vanaf 250 m2. Tel.
046-522626 of 514441
Te huur KERKRADE-W
winkelruimte geschikt voor
evt. praktijk of kantoor. Tel.
045-412822.
Te huur LOODS plm. 100m2
te Schaesberg. Huur ’ 400,-
-per mnd. Tel. 045-724399.
Te huur LOODS/opslag, plm
125 m2, geheel verwarmd te
Landgraaf. Tel. 045-424426

Te h. OPSLAGRUIMTE
200m2 te Schinveld, huurpr.
n.o.t.k. Echterbaan 1;
Schinveld. Tel. 045-259248.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046-

-523306/06-52127603
METSELWERK, nieuwbouw
evt. verbouw. Compl. ploeg
ervaren vaklui, kan op korte
termijn nog werk aanvaar-
den. Door geh. Z-Limburg. 'Bel na 18.00 U. 043-219277
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Te k. kunststof KOZIJNEN
merk Kumeij maten 150x75
cm en 160x130cm met glas,
ook kantelramen, stekker- -dozen en inbouw TL-bakken
Tel. 04498-58945.

Te k. zware MOTOR^Stihl 064, 1 jaar oud; >
zaag 380 Volt bladlengte
mtr. Tel. 045-243181. ___
Gebruikte VORKH]*
TRUCKS: Linde Hl5, 4
kg. hefverm., 3m. hefh- »
ruilmotor, ’ 11.900,-; T.
Ta FGIS, 1.500 kg. heft*
4m. hefh. LPG, ’12.0»
Komatsu FGI4, 1.400'
hefverm. 3m. hefh. benz
’9.500,-; Komatsu f_
2.500 kg. hefverm. 3m. I*
diesel, ’29.000,-; Kom 3
F825, 2.500 kg. heft*
3m. hefh. batten &,,.
’27.500,-; elektrisö
handpallettruck, 1.600 'hefverm. batt. en

’ 8.500,-; elektr. hanoP
lettruck, 1.500 kg. heft*
batt. en lader, ’ 2.900,--v ''handpallettrucks "’500,-. Frissen b.v. di*rj
intern transport Val_e***"t
Tel. 04406-40338, na 1-" 1

uur: 04746-3006. j C

In/om Cetuin,^
DOMPELPOMPEN "L
kelders en vijvers, 7.000'
per uur, 220 V, ’ 225,*-'
Knops, Rijksweg Zuid h
Sittard. Tel. 046-512718^
TUINFRASEN en tracj^
maaiers nergens l
ger. Inl. tel. 04754-867f5> e_ — a

VOORJAARSfAANBIEDINOI]
Piccolo'sen t
reuzepiccolo's
plaatsen kan nunóS^voordeliger!

Voorpiccolo's gelat L
2x plaatsen,. !_. X betalen en
voorreuzepiccolo's _*
3x plaatsen, _?X betom
(m.u. v. enkelerubriek 6"-^

BELNUO4S'7Wk___ _ \
_^|;

ALS U WILTKIEZEN UIT 3 *
VERSPREIDMOMENTEN PER WEE*. "WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN II

NEMEN METMINDER... ''b«iSjutU »is tflïiiÈii ïsoettiil *"«' tl
Korden! tr,

SPÏKAI.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

I Geen kosten
Lanaken (B)

te koop mooie bungalow
prijs ’ 550.000,-.

Tel. 09-3211714135.

Bullingen (B)
Huis te koop met 4 slaapka-
mers, keuken, living, badka-
mer en douche, centr. verw.,
kl. tuin, 3 km van Butgen-
bach Worriken (België). Tel.- 09-32.80642612.

Te koop

Gevraagd

' Vrijst. woonhuis, landhuis of. boerderijtje, bij voorkeur niet
in de stad. Tel. 04450-1784.

Service-flat
4 krs., 2 badk., 2 toiletten,
zitbalc, lift, prachtig vrij uit-
zicht. Spoedig leeg. Rand
Vaals, vr.pr. ’ 245.000,-

Makko Gulpen
NVM-makelaar, Rijksweg
67, Gulpen, 04450-2182.

Heerlen
Coriovallumstr. 3

woon-/bedrijfspand met c.v.
gelegen in het centrum van. Heerlen, tegenover
K.v.Koophandel, Bibliotheek
en Stadhuis, lnd.: sout.: 2
kelders. Beg.gr.: royale en-
tree, grote werkruimte ca. 65m2, 2 kamers, keuken en
patio. 1e Verd.: 5 kamers en
badkamer. 2e Verd.: via
vaste trap, 2 kamers en vlie-
ring. Aanv. direkt. Opp. 159m2. Prijs ’ 395.000,- k.k.

.*.,* CH
aquino r J"-1

Tel. 045-715566

Heerlen
Schandelerstr. 59

Woonhuis met cv., garage
en kleine patiotuin. lnd.: hal,
woonk., keuken met appa-
ratuur, garage met werkput.
1e Verd.: 3 slpks., badk. met
klein ligbad, toilet en v.w. 2e
Verd.: via vaste trap, 4e
slpk., c.v. ruimte en berg-
ruimte. Prijs ’ 135.000,- k.k.

. tij
Tel. 045-715566

Te k. gevraagd in of om cen-
trum SITTARD, kl. woonhuis
met geen of weinig tuin of
appartement tot ’ 100.000,-
Tel. 046-519588.
MUNSTERGELEEN woon-
huis te koop. Nabij centrum.
Voor diverse doeleinden ge-
schikt. Voorzien van diverse
kamers, kelder, zolder en
c.v. Kleine achtertuin.
Vraagprijs ’ 145.000,- k.k.
Bel voor afspraak of meer
informatie 04404-2484 na
20.00 uur of in het weekend.

WEGENS SUCCES
GEPROLONGEERD!

\^M- Akke mot BBtn*-—"" i ~__ 3 m^mmA9Mfma_J
Tussen Heerlen, Schaesberg en Tenvinselen Ruim van indeling (3 slaapkamers) met berging of
ontwikkelt zich in snel tempo een nieuw stadsdeel. garage, een flinke zolder en leuk van architectuur.
Modern van opzet, gevarieerd van architectuur en De woningen staan op brede en diepe kavels, dus
met alle voorzieningen in de buurt. Plan Akkerhof genoeg tuin voor en achter. De koopprijzen zijn
maakt deel uit van deze stadswijk. "Heerlerbaan", ’ 169.230,- v.o.n. Bovendien geeft het rijk u
tase 1 van dit plan, was al snel totaal verkocht. belastingvrij ’ 5000,- subsidie. Hen loonvast-
Daafom gaan we nu starten met de verkoop van hypotheek is mogelijk. Rente 8,3%. /gEfc^x
Akkerhof II met twee-onder-een-kap woningen in i'_j__li.'i'i ■ Ide VSHI. klasse Kr zijn zelfs een paar vrijstaande Voor alle verdere informatie:
woningen bij. Aquina Makelaardij R.V.

Ruys de Beerenbroucklaan 28___________________ 6411 til. Heerlen_ Wilma Telefoon 045715566

_____-sw____J L____M-I___. MXI lai 'k ben geïnteresseerd in Plan Akkerhof Heerlen. ___■__■■
Wi_\_______\_mm_t V (' Stuur mij uw documentatie over de woningen.

ALmHRhI Kh______________l_____ l) '"-'' m') voor vrijblijvende afspraak. ___\^r

\Jfommmmu9mm^ Naam: i
Straat: - fl^.^**Q^k
Postcode: _____________F
Woonplaats:

Telefoon:

SITTARD, Odasingel. Tus-
sengeb. woonhuis. Kelder,
beg.gr., entree, hal met trap
naar verd., toilet, woonk.
met erker, keuken. 1e verd.
3 slpkmrs, badk. Zolder/ber-
ging, vr.pr. ’96.000,- k.k.
Tel. 045-416828.
NEERHAREN-Lanaken
Heirbaan 39 (Belg. Limb.)
Landhuis met prachtige tuin
op 16 are, rustige ligging pr.
Bfrs. 5.000.000. Tel. 09-32.
11.715394.

NIEUWSTADT: rust. en vrij
gel. halfvrijst. seniorenbun-
galow met veel privacy, pr.n.
o.t.k. Inr. eigen woning mog.
Tel. 04498-56525.
Te k. ELSLOO perf. afgew.
vrijst. bungalow, bwj. 1989,
vr.pr. ’ 249.000,- k.k. Inl. tijd
kanturen: Tel. 046-376036.
Te k. ELSLOO halfvrijst.
woonh. met gar. en tuin, 3
slpkmrs. vr.pr. ’ 167.500,-
-k.k. Inlichtingen tijdens kant.
uren: Tel. 046-376036.

583 ELSLOO. Vrijst. semi-
bungalow, woonk. met
schuifpui naar terras en tuin,
luxe witte keuken, badka-
mer, 2 slaapk. en mogelijkh.
v. 3e en 4e slaapk. Vr.pr.

’ 249.000,- k.k. Mak.kant.
Rob Dassen, 046-375757.

Wij zoeken met spoed ge-
meub. WOONRUIMTE voor
'n engels gezin in Roermond
of directe omgeving. Info:
8.8.8. 020-6264737.

Te koop gevraagd goed on-
derhouden WOONHUIS,
prijs plusm. ’ 225.000,-.
Liefst Brunssum en omge-
ving. Tel. 045-215296.
SITTARD: Frans Halsstraat
9, te k. halfvrijst. woonhuis
met gar. en tuin en c.v.
woonk. keuken, toilet, hal, 3
slpkmrs. badk. zolder-hob-
byruimte te bereiken via
vaste trap, vr.pr. ’ 135.000,-
-k.k. 046-519141 of 045-
-798079 toestel 409.

Kunststof kozijnen, div. oc-
casion ramen en deuren,
isoglas. EUROPLAST tel.
043-632925.
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

--mm-y-,1
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Direct nabij het winkelcentrum "Op de Kamp" worden d° S
aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 V.S.-woningen in diverse"
pesgebouwd (vrijstaand en vrijstaand geschakeld).

- prijzen vanaf / 225.000,-v.o.n. tot ’ 270.000,-v.o.n.
(excl. renteverlies)

- perceelsopp. vanaf 270 m 2tot 630 m 2- alle woningen worden optimaal geïsoleerd
- badkamer met o.a. ligbad, toilet *- hardhouten kozijnen 5,

Inlichtingen verkoop: i

_______PV.

RIKSEN i
Edisonstraat 9, 6372 AK Landgraaf, Telefoon (045) 31 62 2 *

B RUI JTER6
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht he#VjV 6411 AT heerlen -van grunsvenplein 12- tel 045-713 W

"iwerur*
ramen + deuren

pBS^ I
iliij li 'm

' üÜ 'imMy( m*,..,

■J_--M-__MH_I adv
,
es ■!Md_-d_l:P____3

Gangelt (Selfkant) in onze Akerstraat-N. 128
Quellstrafle 40 showrooms Tel. 045-224581

Tel. 09-49245460t6 snowrooms
en Q46-374739

KRINCS
Bouwen of renoveren op zn best! ____\

_U ALARM _JÊ_m(, 06-11*m
ALS ELKESECONDE TELT

Maak er verstandig gebruik van.

Limburgs
■OTGEXIDSSIIUMI-
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Stooktabel week:
van zondag: 2 februari t/m zaterdag: 8 februari 1992

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 25 ’ 14,25 442
900 28 ’ 15,96 498

1000 32 ’ 18,24 554
1100 35 ’ 19,95 612
1200 38 ’ 21,66 665
1300 41 ’ 23,37 722
1400 45 ’ 25,65 780
1500 48 ’ 27,36 835
1600 51 ’ 29,07 891
1700 54 ’ 30,78 950
1800 57 ’ 32,49 1005
1900 61 ’ 34,77 1062
2000 64 ’ 36,48 1119
2200 70 ’ 39,90 1230
2400 77 ’ 43,89 1342
2600 83 ’ 47,31 1456
2800 90 ’ 51,30 1568
3000 96 ’ 54,72 168*0
3300 106 ’ 60,42 1849
3600 115 ’ 65,55 2019
3900 125 ’ 71,25 2186
4200 135 ’ 76,95 2356
4600 148 ’ 84,36 2582
5000 161 ’ 91,77 2814
5500 177 ’100,89 3089
6000 193 ’llO,Ol 3371
6500 209 ’119,13 3651

Tip: Maak goed gebruikvan gratis energie: laat het zonnetje naar binnen
schijnen

k-k sPrekers, een strijkje en een jubileumboek dat ze
,V ch- niet lezen. Zo mocht het niet worden," zegt adjunct-
acteur J- Habets van de Koninklijke Maatschappij tot
eyordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Ar-

yutecten BNA. Het 150-jarig jubileum van de BNA, dat
i^ jaar wordt gevierd, moest iets aparts worden, en daar-
tti werd gekozen voor een architectuur-manifestatieer 150 jaar Nederlandse bouwkunst.

Al zaaien onder
glas of plastic

Hypotheekrente 11 februari 1992
Een rustige week op het rentefront. Zowel de hypotheekrentetarieven
als de kapitaalmarkttarieven zijn nauwelijks in beweging. Alhoewel
er nog steeds voldoende ruimte is voor een verlaging van de hypo-
theekrentetarieven noteerden wij geen wijzigingen.

Zowel geluid als muziek vormen
een essentieel onderdeel van
'Archimago' en hebben inhoudelijk
met de projecties te maken, zegt
Van Loon geheimzinnig.De muziek
is modern, maar is volgens de kun-
stenares niet 'in één la te stoppen.

bouwkunst, te beginnen bij Cuy-
pers, de architect van onder meer
het Centraal Station in Amsterdam
en het Rijksmuseum. Het publiek is
een onderdeel van de presentatie,
maar dan in passievevorm.

Tijdens de imaginaire tentoonstel-
ling zullen geen verstaanbare tek-
sten of woorden tot de bezoeker
worden gericht, zoals dat op een
doorsnee jubileumviering betaamt.
Wel worden teksten en ook dia's ge-
projecteerd. De keuze van de dia's
is nog niet gemaakt, verzucht Van
Loon. „We zijn nu met tweeduizend
dia's aan het vechten om een beeld
te geven dat representatief is voor
de bouwkunst. Een enorme klus."

Zelf metselen met stenen
in soorten én maten

aBfeh?amfestatie* d^ op 27, 28 en
_. R a an ln de Beurs van Berlage■ ei(f.t^ sterdam plaatsvindt, is geti-
| aai cnimago' en is alles behalve
*ran' Vertelt kunstenares Barbara

' '°or-.°°n- die verantwoordelijk is
1 ünair 6t pr°Ject* Het wordt een ima-- iwar. 6 tentoonstelling. Een drie

leeld 6r durende voorstelling van
°esc_ geluid en beweging, die de
inder°UWer eenvoudigweg moet
*oor aan* Van Loon werd speciaal

jjhsti. proJeet door het Berlage
_nt a

m Amsterdam als gastdo-
,erkaangetrokken om ideeën uit teen voor de manifestatie.

'Oorr?elnemers aan het project zijn
[6tl] "a l̂eliJk afkomstig uit Grie-

-oCdenCden voorts uit Nederland,
®leel ,!l Kroatië en Slovenië. „Voor-
Swerfr. an is dat hun ki Jk zeer
_/etin-fSe_.d is'" aldus VanLoon* »Ze
r°oro ,blJvoorbeeld niet bepaalde

-**" "* _itt en die wiJ Nederlanders
Jtel an' Zo neb ik een enorme he-

-oni ai? de Nederlandse sociale- Oaar <f uw* Vreselijk, vind ik dat,
teel a )ui';enlanders denken daar
'an h s over* Die huisjes, met
ft he/6 ri° de daken, allemaal netjes
'eliilc* **c*** vuiden zij zeker in ver-
*'gen ]

g met datfene wat in hun
1v°rdt and aan sociaie woningbouw
X!cho_ , neergezet, staaltjes van

)en z?* d-En ach' misschien heb-
y e daar ook wel gelijk-in."

dat "t^P*1-* van elk nieuw project

!-t ei. i
*os moet staan van alles

o ns[ al. eerder is gedaan. Een ten-
ijjsteUing over 150 jaar bouw-
tov 'ï'oet daarom niet bestaan uit
'xx ' maquettes en bouwtekenin-
e' ant dat wordt altijd gedaan.
et OeP was het daar in het begin
ielr,cc eens, dus daar hebben we
ls >Tat discussie over gehad," al-Van Loon.

De nog winters geheten februari-
maand is soms zo vriendelijk om
vorstvrij te wezen. Dan kun je als
eigenaar van een moes/fruittuin al
weer de handen uit de mouwen ste-
ken.

plastic een tijdje open zetten). Daar-
door wordt het jonge gewas ook een
beetje 'gehard. Vraag in het tuin-
centrum wel naar rassen die ge-
schikt zijn voor deze vroege teelt.

DOOR FRANS WEGMAN
ledere doe-het-zelver komt op
een keer wel eens voor een met-
selklus te staan. Een muurtje in
de tuin, een bloembak op het
balkon of een scheidingswand
van schoon metselwerk binnens-
huis. Daarbij zijnvóór alles met-
selstenen nodig. Ruwweg gezegd
heb je de keus tussen baksteen,
kalkzandsteen en betonsteen.
Binnen deze drie groepen be-
staat weer verschil in eigen-
schappen, soorten en formaten.

Eind deze maand kan sla onder glas
geplant of gezaaid worden. Vroeg
groenten kweken kan ook onder
plastic-tunnels.
Zit het weer een beetje mee, laat de
plantjes dan even luchten (glas of

In de tuin moet je wel een platte
bak met glasramen hebben om al zo
vroeg in de tijd te gaan zaaien.
Houd ook een aantal rietmatten
achter de hand om de bak tegen
toch nog plotseling invallende vorst
te beschermen. Eind februari kan
er, bij afwezigheid van vorst, al spi-
nazie gezaaid worden. En ook het
radijszaad kan de grond in.

muisgrijs, antraciet, crème en
geel.
Betonsteen wordt door de doe-
het-zelver vaak toegepast in de
tuin ofvoor kleine bouwsels. De-
ze steen is in hoge mate weerbe-
stendig, ruw van uiterlijk en
lichtgrijs van kleur. Een bouwsel
van enige omvang heeft een ste-
vige fundering nodig.
Betonstenen zijn er in:

Waalformaat:
21 x 10 x 8,3 cm
Modulair formaat:
19 x 9 x 9 cm.

Daarnaast zijn er nog betonblok-
ken in andere formaten die ech-
ter voor de dhz-metselaar min-
der interessant zijn omdat ze zo
zwaar zijn dat je ze niet zonder
speciale (hijs)apparatuur kunt
verwerken.
Duroxblokken hebben een groot
thermisch-isolerend vermogen.
Dank zij hun grote afmeting
werk je er sneller mee dan met
baksteen of kalkzandsteen. Het
zijn zogeheten 'gasbetonblok-
ken', er zit veel lucht in en daar-
om hebben ze een betrekkelijk
laag gewicht. Je kunt ze zagen
(maar wel met een hardpoint-
handzaag, beter nog met de zeer
grofgetande hardpoint gasbeton-
zaag) en jekunt erin boren, spij-
keren of schroeven.
De verkrijgbare formaten zijn:

50 x 25 x 7 cm,. 50 x 25 x 8 cm, en
50 x 25 x 10 cm.

Van 'metselen' kun je bij durox-
blokken eigenlijk niet spreken:
ze moeten met de speciale bijge-
leverde lijm verbonden worden.
Ze zijn overigens alleen voor
binnenwerk geschikt.

Laat de uitgroeiende plantjes niet tever doorschieten.Zet ze in een koel,
maar licht vertrek, waar ze afhar-
den. Eind maart of in die buurtkun
je dan buiten uitplanten.

overzicht hypotheekrente

Tuinbonen kunnen best enkele gra-
den vorst verdragen en tegen het
eind van deze maand kunnen ze
dan ook op lichte grond gezaaid
worden.-Dan houd je, als alles goed
gaat, vroeg uit te zetten plantjes
over. Hetzelfde geldtvoor doperwt-
jes. Maar als je de nawinter niet zo
vertrouwt, kweek dan eetbare ge-
wassen op de vensterbank. Yog-
hurtbekertjes zijn daarvoor heel
geschikt. Vul ze met goede grond.
Stop in elk bekertje twee tuinbo-
nen, zon 5 cm diep.

jnc j
e Jubileumbijeenkomst is het

*an n*-iJk om de complete historie
"eer te Nederlandse bouwkunst
-"aa-r. Seven. Voor volledigheid is
-s p nlet gekozen. „Het wordt
,J<W mozaïek," aldus Van Loon.

de drie kwartier durende
k- r"rmance wordt aan de hand van

' _eht teerde beelden een over-

" gegeven van de Nederlandse

Baksteen is een steensoort die
zowel binnen als buiten gebruikt
kan worden. Ze wordt tegen-
woordig geproduceerd in een
viertal formaten die in de jaren
zeventig in de norm NEN 2489
vastgelegd werden. Dat zijn:

kalkzandsteen al een zeer oud
bouwmateriaal. Bij de bouw van
Salomo's tempel in Jeruzalem
werd al een steensoort gebruikt
die uit dezelfde bestanddelen
was opgebouwd. Dit mengsel'
werd toen langdurig aan de bui-
tenlucht blootgesteld, zodat het
verhardde door de inwerking
van koolzuur uit de atmosfeer.
Kalkzandsteen is goedkoper dan
baksteen, maar het heeft een niet
zo levendig uiterlijk. Het wordt
geleverd als steen en als blok, in
diverse formaten:
In steen:
Waalformaat:
21,4 x 10,2 x 5,5 cm
Amstelformaat*.
21,4 x 10,2 x 7,2 cm
Maasformaat:
21,-4 x 10,2 x 8,2 cm.
In blok:
Halfsteensblok:
32,7 x 10,2 x 24 cm
Driekwartblok:
32,7 x 14,7 x 24 cm
Steensblok:
32,7 x 21,4 x 24 cm
Anderhalfsblok:
21,4 x 32,7 x 24 cm.

Gevelstenen

21,5 x 10 x 5,7 cm
21,5 x 10 x 9 cm
19 x 14 x 9 cm
Van Fimonstenen
21 x 10 x 5,7 cm
21 x 10 x 9 cm.

De formaten van Porisostenen
zijn:

Bakstenen zijn in van boven
naar onder aflopende hardheid
te verdelen in klinker, hard-
grauw, boerengrauw en rood.
Klinkers zijn het hardst, rode
steen het zachtst. Zachte stenen
nemen sneller vocht op dan har-
de, harde stenen kunnen daaren-
tegen sneller afbreken en zijn
sterker geluid-weerkaatsend.

Binnenmuursteen
Ook van baksteen zijn de Fimon-
en Porisostenen, maar ze hebben
een wat devakman noemt 'lichte
scherf. Vanwege hun poreus-
heid zijn ze alleen toepasbaar
voor lichte, niet-dragende bin-
nenmuren.

Waalformaat: 21 x 10 x 5 cm
Vechtformaat: 21 x 10 x 4 cm
Dikformaat: 21 x 10 x 6,5 cm
Modulair formaat: 23 x 10 x
5,7 cm

Voor buitenwerk zijn er ook spe-
ciale gevelstenen in de kleuren
edelwit, paars, appelbloesem,

Bloembollentips
iolu ,

* koon nirissen zi**n het Jaarrond
ls net gevolg van ver-

tet. ,ae temperatuurbehandelin-
e ftie^t tljdstippen en cultivars.

'er> eet i
soorten worden in kas-

'a^all«_eed- Ongeveer 80 procent
-en w_.lSSen zi**n blauw* maar ge-
!. Ze kv of een combinatie van
otïibdn ren Zijn er ook*J>etWawer de irissen in een vaas

'aarbii kjes gipskruiden gebruik
11 het _,v°oral snijbloemenvoedsel

l water.

Maak de keuken
kinderveiliger

Het staat elke steenfabriek vrij
om daarnaast bakstenen van an-
dere afmetingen te maken. Voor
restauratie van historische ge-
bouwen wordt bijvoorbeeld nog
de zogeheten 'kloostermop' ge-
bakken, een steen van het in de
middeleeuwen gangbare formaat
27 x 13 x 9 cm.

Kalkzandsteen is niet gebakken,
maar 'gekookt. De vereiste ver-
harding van de ingrediënten (ge-
bluste kalk, zand en water) vindt
plaats in een 'autoclaaf, een
soort reuzensnelkookpan, waar-
in door inwerking van stoom
onder hoge druk een chemische
verbinding ontstaat. In feite is

rentepercentages
rente afsl. opgave nwrbij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. inpet. constant
Naam bank . 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86
ABN.AMRO arm. hyp. vartabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,79
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 3,69
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,50
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,51 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3,73
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 3,72
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6,20 5,03
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4,92
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
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 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,65
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 3,61
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,18 3,62
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-jarigeleeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij eenaantal instellingen enigszins af.

'.Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

*en WplJf,(*a* de keuken niet meer was dan
en de af' °m eten te bereiden, te koken

hS te doen> was <-"*" vertrek vrijwel
"^genw het d°mein van de huisvrouw.

nSstuk
°rdig is de keuken vaak een ver-

gasten h VaJl de huiskamer. Je ontvangt er
0feiS(__ kinderen doen er hun huiswerk,
endere«r "in sPeelhoekje op.

in, keuken, dat vergt extra zorg-
t *-' de inrichting. De statistiekenIkenn i

circa 80 Procent van alle huise-
rich in }f w **es met het J°nge kroost doet
*°okni_re

t
euken voor. Een hete pan van de

slot ekken, een mes uit de la halen,
>°& ü_-T.?JeiCnoonmaakmiddel (lijkt immersoi„ f ,e) Pikken, handjes branden aan
Schakel k°okplaat, of spelenderwijs in-
Keik tr omdat de knoppen binnen hand-
* _1(_ Jn.
at de^nhrS realiseren zich ook nog teweinig

PerÜe_. V , van Potles met kruiden en spe-ent he kleuters gevaarlijk kan zijn. Je
-lrag i. 6riYel op wiJzen, maar veilig ge-
brom Ve kleintJes moeilijk aan te leren.

J^aatreii t Je ln een J°nS gezin maar beter
_olïien A6n "emen om ongelukken te voor-
.eUrs i_ t^P re onlangs gehouden Meubel--3e 'kir,t- Keul,en heeft keukenfabrikant Alno-underveihge keuken' bij de kop geno-

Een huidige trend in de keuken is ook de
toepassing van halfhoge kasten; op dressoir-
hoogte noemde men dat vroeger. Die zijn
ook heel praktisch en veilig voor kinderen
die in de keuken rondlopen. Je kunt er een
hete schaal uit de oven op zetten, of de pud-
ding laten afkoelen zonder dat de kleintjes er
hun vingers in steken.

Magneetsluiting
Om te verhinderen dat laden en deuren
waarachter een vooral voor kinderen gevaar-
lijke inhoud schuil gaat zomaar geopend
kunnen worden, zijn ze vaak voorzien van
een magneetsluiting.

Er is nog een andere mogelijkheid: bedie-
ning in een afzonderlijk schakelpaneelonder
een boyenkastje of tegen de niswand boven
het werkblad. Overigens kan het aanbeve-
ling verdienen de oven op (volwassen) werk-
hoogte in te bouwen. Spelen met de knop-
pen of vingertjes branden aan de hete
ovendeur is dan onmogelijk. Er zijn welis-
waar zulke dikke ovendeuren dat de buiten-
temperatuur niet zo hoog oploopt dat je je
eraan kunt branden, maar daarmee zijn over
het algemeen alleen de duurdere apparaten
uitgerust.

gen een per abuis open gelaten boyenkastje?
Een opklapdeur, in plaats van een draaiende,
ruimt dit probleem uit de weg.
Alno heeft aan nog veel méér gedacht. Om
een glaskeramis'che kookplaat, waarop pan-
nen gemakkelijk verschoven kunnen wor-
den, is een stevig en niet te laag geplaatst
draadrek van roestvaststaai aangebracht.
Daardoor kan een kind geen pan met koken-
de inhoud over zich heen krijgen. De bedie-
ningsknoppen van de kookplaat zit niet aan
de voorkant van het werkblad, maar op de
bovenkant van de plaat.

" Kinderen krijgen de met een magneet beveiligde deurenen laden niet
open. Verder heeft dekeuken afgeronde hoeken.

Nietscherp
he'd i, y. ?,s tap op de weg naar meer veilig-
afgeronH lez_.en voor keukenmeubilair met
valiei-_ (softe) kanten en hoeken. Daarvond _-

me_.zo gauw een buil of een gapende
Pij met r nP°k het afsluiten van een kasten-Sd N. ♦~

opeß kasten verhoogt de veilig-Wt er **a u
voor de kinderen, want wieer zyn hoofd niet een keer gestoten te-

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Tentoonstelling bij jubileumBond van Architecten

Manifestatie 150 jaar
Nederlandse Bouwkunst

" ledere
doe-het-zelver
komt wel een keer
voor een
metselklus te
staan. Het is dan
van belang om te
weten welke
soorten stenen er
zijn.

Foto:
GER DIJKSTRA
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ook in 1992:
éérst naar de NVM-makelaar

1 januari werd het Nieuw Burgerlijk Wetboek van De NVM-koopakte werd al in juni 1991 voor zover
kracht. Het geeft dekoper van een huis meer mogelijk en per 1 januari 1992 geheel in
zekerheid en legt bij de verkoper meer plichten. overeenstemming gebracht met denieuwe
Deze moet dekoper meer informatie geven en kan wetgeving. De NVM-makelaar is dus uitgerust om
worden aangesproken wanneer blijkt dat hij dat niet de koop en verkoop van uw huis deskundig vast te
voldoende heeft gedaan. Wordt het kopen of leggen in de NVM-koopakte. Uw NVM-makelaar
verkopen van een huis een kwestie voor juristen? heeft een folder voor u ter beschikking en geeft u
Natuurlijk niet. Het kopen van een huis doe je niet graag nadere informatie. Ga eens langs!
elke dag. Daarom is het verstandig een deskundige Met <n NVM-makelaarkoop je zonder zorgen
in te schakelen. De NVM-makelaar weet er van alles >i^__
van. Elke NVM-makelaar is speciaal opgeleid om de JË Ëfe_______.
nieuwe regels van koop en verkoop te leren kennen. M Wk

_a_._ __W__W■gHr jm____f

£*\ 1. Aquina Heerlen 045-715566

DeZe (Q) NVM-makelaarS ï L^naers Heerlen oSSm?
4. Van dePas Heerlen 045-741616weiken aan de veikoop van i "£** 5Sk BSSSJ

IL.. L,,,:« I 7. Simons Landgraaf 045-318182UW nUIS ï 8. Emens Voerendaal 045-752142

Pickee,V_uiHu_slfitAktief!|
EYGELSHOVEN: premie A-woning. In aanbouw. Muren en
dak geïsoleerd. Ged. dubb. begl. lnd. o.a. woonkamer,keuken ftggri
(dicht), 3 slpk., badkamer (met ligbad). Zolder. Koopprijs _-

’ 133.900,- v.o.n. excl. renteverlies. Netto maandlast ca.

’ 640,- per maand. _____r____LJ
HEERLEN-HEERLERHEIDE: | SCHAESBERG: Uitstekend on-
rustieke ruime woning met cv.- wH__l derhouden woonhuis met gas-
gas, berging en tuin. Oak geïso- __ W c.v. en tuin. Bouwjaar 1982. Ge-Bleerd, rolluiken, goed onderh., ]K_K nee' geïsoleerd, ged. dubbele
achterom bereikbaar. Ind. o.a. || begl. lnd. o.a. ruime woonka-
kelder, royale hal. woonkamer J____HN|____Bil mer, keuken, bijkeuken/berging,
(ca. 52 rr.) met eiken parket- 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs ’ 145.000,-k.k.
vloer, openhaardpartij, tuindeu- ~
ren naar overdekt terras en
goed aangelegde tuin. Eetkeu- ___«-. k...3--___,
ken, compl. ingericht. 1e verd.:

drie slpk., zolderruimte. Prijs ’ IslMÊk.'"^6'" * |f| j l^Sf"0 Vrijs^rld
HEERLEN-NOORD: woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. Goed woonhuis met gas-c.v.. ga-
onderhouden. Geheel geïsoleerd, ged. rolluiken. Ged. dub. begl. SiHi ra 9e en lu'n' Rus,9 en Wij"
Bouwjaar ca. 1986. Ind. o.a. woonk., keuken, 3slpk., badk. met vend goed gelegen. Ind.
2e toilet en zolder. Prijs ’ 119.000,-k.k. _____IN______________Bl o.a. royale hal. L-vormige

woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs
■ 1 ’ 225.000,-k.k.

HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Ge- * I
middelde huuropbrengst ca. ’11.520,- per jaar. Vraagprijs:

’ 105.000,-k.k. I

!T7I HOENSBROEK: vrijstaand Wt?W\ fil-1

_W_ garage, hobby- en c.v.-ruim- ___I__ÈÉ __K____É Huh

(ca. 50 m 2), keuken met Iv- ________________________________________
xe keukeninst. met compl. app., bijkeuken 1e verd.:. 4 royale I __aH**l___ np_ru OVER WORMS:
slpk., badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs ’ 415.000,- _o^miï\^^**m- mim vrijstaand woonhuiskk- I _W^' met gas-c.v., garage en gro-

■_w__W\ *"*"- _, te tuin. Goed onderh. Het
JL HOENSBROEK: ruim haltvrij- :&% Jm -4____M__K_J_ pand is geheel °nderke|-

_9 ■_______-____&!___ s,aand woonhuis met gas-c.v., RJH derd (ook van buitenaf be-
lt _"■*;■ garage en tuin. Gelegen aan de SIJ \^___________\ reikbaar). lnd.: royale hal,

rand van het centrum. Bouwjaar lili I| w°°nk- met parketvloer,
■BKe,'. 1981- Goed onderhouden, ge- ___________~M~~'^~~»!5*-- open haard eetkeuken, bij-

ïsoleerd. Ind. o.a. entree, hal, keuken, 4 slpk., badkamer en zolder. Koopprijs ’315.000,-

-; —- slpk', badkamer. 2e verd.: vaste llfl___ll/CI D A ___l fl ____ _ü
trap. Grote hobbyruimte (4e slpk.). Zolderruimte. Vraagprijs: UU IM__% __*" I mr ÊX VÊ If■ IH

KERKRAOE-SPEKHOLZERHEIDE: woonhuis met gas-c.v, ber- IwIE I WUUNIiUIIVI I C
ging en tuin. lnd. o.a. provisiekelder, woonkamer, keuken, 3 slpk., HEERLEN-GLASPALEIS: TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2.
badkamer. Zolder. Vraagprijs ’ 129.000,- k.k. Huurprijs ’ 2800,- per maand exclusief BTW.

HEERLEN - SCHELSBERG: Vrijstaand woonhuis met kan-
KERKRAOE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging, toor/winkelruimte. Ook geheel als woonruimte te gebruiken.
gelegen op de 1e verdieping. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken, slpk. lnd. o.a. winkel/kantoorruimte, garage, bergruimte 1e verd.:
met balkon en badkamer. Prijs ’ 99.500,- k.k. woonk., keuken met compl. keukeninstal., grote tuin met

hobby-ruimte (ook als woonkamer te gebruiken). 2e verd.: 3
slpks., badk. met o.a. ligbad en douche. Zolderruimte. Vraag-

"v*«_ prijs: ’295.000,- k.k.
KERKRADE - WEST - Spekholzerheide:
Centrum. Winkel met woonruimte, gas-c.v. en tuin. Goed on-

__D_mn_ co._l-1.11 tcduci derhouden. Geïsoleerd. Ind. o.a. winkel ca. 40 m 2.Kantoor- |nl Hn»__n'_ m_t n_r__«- .„ ruimte ca. 13m 2, werkruimte ca. 13 m 2.Woning: woonkamer,.?,fn r~_ n9o,i HL9 hoT inH ruime eetkeJken-kamer, wasruimte, twee slaapkamers, ruime
oa prolisitkewer woonk9 et badkame- met oa- en douche' Priis: ' "500?Xkk'
ken 4 stok badklm-. vaste tfao KERKRADE-CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR winkel
naar zoferi"bSS-k.k.' "< "^""*f- S*"* ,oile! en 9as"cv* "aal Ca' |1 ' 105 m 2. Huurprijs ’ 1165,- per maand.

«__: % i_P»__- KERKRADE-WEST - TERWINSE- ___ _ --__ ____ _- ,-,-- - ,
■U|Mfl 1 LEN: rustig en blijvend goed gele- Dl 11*1 | CDD_m lA]_mM

PnPj ■ gen semibungalow met gas-c.v., DUU II Ii _____-__■ __■■ I■■ ____■-_
____! garage, tuinkamer en tuin. Goed . , ■■M| ■ onderh., dub. begl. Ind. o.a. provi- HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 m . Vrij-
m siekelder, hobbyruimte. Beg. staand woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-/praktijkruim-

WÊm Wm^mWiwSßßS^ grond: ruime woonkamer ca. 55 te. Vraagprijs ’ 109.000,-k.k.
m 2; open haard, keuken met compl. keukeninstal., tuinkamer, 2 KERKRADE - BOUWTERREIN: perceelsoppervlakte 433 m 2.
slpk., badkamermet o.a. ligbad en douche. 1everd.: 1 slpk., berg- Pnjs ’45.000,- k.k.
zolder Prijs ’ 298 500 - k k SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-

kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend

_____-_- -~—. ' -ifffir"' ~ 1 van ca' 587 m2tot 972 m2'Pr'izen vana' f 102.725,-v.o.n.

J*f%. _f_l r^jß Taxaties,
_Bj__. makelaardij 0.g.,

B |^___| hypothec-k-adviescentrale.

W__t___* _f lul Maandag tot en met vrijdag
Hk________B ________!Pfl_ vam 8.30 tot 17.30 uur.

Ook 's zaterdags
geopend van

mmmmmmmmmmWÊkmmmmWÊHIÊÊKKKSFTZ . , TIT.IÏW. 9.00 tot 15.00 uur.
KLIMMEN: prachtig gelegen* vrijstaand landhuis met gas-c.v.,
2 garages (inpandig): zwembad en grote, goed aangelegde En verder volgens afspraak.
(totaal 2.091 m 2). Ind. o.a. sout: 2 garages, berg-, wijn- en i I__ ■
provisieruimte. Part.: royale hal, L-vormige woonk. met open Heerlenseweg 22, I ___ I
haard (± 50 m 2), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruimten. 1e 6371 HS, postbus 31193, I lil I
verd.: drie slpks . badk . zolderruimte Pri|S op aanvraag 6370 AD Landgraaf. I NVM ■ B^

NIEUWENHAGEN: Ruim woonhuis met gas-c.v., berging en tuin _T ICKK-W ITl__kf__l______ltt__ii I_IV
(achterom bereikbaar). Ind. o.a. 2 kelderruimten, woonkamer, eet- ■■■uw---" _—j _rw
kamer, ruime keuken met compl. keukeninst. met app., badkamer, B-H_P__Hl_B_B_l___p_p__l I
werkkamer (slpk.) 1everd.: 3 slpk., douche-ruimte 2e verd.: vaste Ii". I B_V L " L ' LI I
trap. Grote zolderruimte. Prijs ’ 169000,- k.k. I_^_2_____________M

_S_\ PAUL |15/ SIMONS I
MAKELAARDIJ B.VI y_W ASSURANTIËNTAXATIESv HYPOTHEKENHNANCIËN. I

I EUROPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WGRMS I
I Heerlen-Centrum
I Groot en degelijk gebouwd (vooroorlogs), tus- II senl. woonh. met c.v. en tuin. Ind. 0.a.: kamer- I
I ensuite, eetkeuken, bijkeuk., 3 slaapk., badk., I
I zolder (via vaste trap) en kelder. Prijs ’ 118.000,- II k.k.

I Heerlen-VrankI Modern halfvrijst. woonh. met garage en tuin in II een jonge woonwijk. Ind. 0.a.: ruime woonk., I
H open keuk., 3 slaapk., badk. en ruime hobbyzol- II der (via vaste trap) met diverse mogelijkheden. I
I Vr.pr. ’ 159.000,- k:k.

I Schinveld
I Halfvrijst. woonh. met garage, veranda, tuinka- II mer en mooie tuin. Ind. 0.a.: gezellige L-woonk. HI met open haard, luxe keuken, bijkeuk., 2 slaapk., I
I prachtige badk., 3e slaapk. op zolder en kelder. I
I pand is smaakvol uitgebreid en verbeterd, prijs II ’ 166.000,-k.k.

I Schaesberg
I Jong en goed on- ■

H 3 slaapks., ruime badk. en zolder. Vr.pr. I■ ’ 168.000,-k.k.

H Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u.

\ § 045-3181821
Nieuwstadt, Markt 15
Uitstekend onderh. vml. boerenwoonh. met APARTE
WOONUNIT, schuur en binnenplaats. Ind. 0.a.: kelder,
woonk., eetkamer, aanb.keuken, 3 slpk., badk. v.v. ligbad,
2e toilet, bidet, v.w., zolder. WOONUNIT: woonkVkeuken
met kitchenette, badk. met douche, toilet, v.w. Praktisch
geheel v.v. kunstst. kozijn, met dubb. glas.
Koopprijs: ’ 295.000- k.k.
Nadere informatie: Makelaarskantoor Ruber: 04498-51900.

|iii!iiiiiiüu_yiiiiiiiiiiii_iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiui«iiiii|

woonkamer ca. 46 __\
S m 2, bijkeuken met douche + berging en tuin. 1e ss
s verd: 4 slaapkamers. 2e verd.: zolderruimte te berei- SS

*"= ken via vaste trap. Aanvaarding direkt.

s_E tuin. 1everd.: 4 slaapkamers + badkamer. Aanvaar- 5
:=i ding in overleg.

| BEDRIJFSPANDEN |

s__S woonkamer, 2 slaapkamers en badkamer. 2e verd.: 5
_____: zolder te bereiken viavaste trap. Aanvaarding direkt. E

Te huur
= HEERLEN SS
__= (In de Cramer) ==_____: .„^Brr-iil ...L._üiij____

Bedrijfsruimte

Pm? fflÉl_| ruimte 21.00x31.00 =■ilfe = ca. 650 m 2; 3 E
I kantoren + kantine Es en toilet, buitenter-

-5 rein ca. 400 m 2; 1 overheadpoort 4.00x4.00; vrije SS
s hoogte ca. 4.20 mtr. Aanvaarding direkt.

ÜÜ " Makelaar o.g. " Taxaties= " Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardy W _|

SS U.| Hoolstraat 42, Voerendaal■ bii ■H___B__HH__i |
= NVM Met een NVM-makelaar sss
I LMAK^*-^ARJ koop je zonder zorgen, sss

IlllllllllliUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
te huur BEDRIJFSHAL I

te Heerlen
Oppervlakte 50 m bij 30 m, gelegen
nabij aansluiting autoweg Heerlen-
Noord en bij industrieterrein
DE KOUMEN

BEMO B.V. I
Wijngaardsweg 61
6433 KA HOENSBROEK
(gem. Heerlen)
tel. 045-238802

£_--*_
_^PAULI___

I SUSTEREN (Heide)
I Eckbergweg 15: zeer landelijk gelegenvrijstaand boe-I renwoonhuis met schuur en stallen. Goed onderhou-I den, met weiland, totaal ca. 1 ha. Buitenkansje voorI liefhebbers van landelijk wonen.I Prijs ’ 257.000,- k.k.

I BRUNSSUM-TREEBEEKI Satellietstraat 10: keurige vrijstaande woning, bwj. '86!I met garage en mooie tuin, rustige ligging, L-vorm.I woonk., halfopen keuken, 3 slaapk., moderne badk.,
I vaste trap naar zolder met aparte hobbyruimte.I Prijs ’ 157.000,-k.k.

I URMONDI Pastoor Losenstraat 4: mooie halfvrijst. woning (bwj.I 78) met tuin en garage, woonkamer met open keuken,
I gehele b.g. lichtgrijze tegelvloer. Verd.: 3 slaapk.,I compl. badk., vaste trap zolder, optimaal geïsoleerd.I Koopprijs ’ 159.000-k.k.

I GELEENI Venbeek 4: patiobungalow, keurig onderhouden, rui-I me woonkamer met open haard, open keuken metI compl. aanbouwk., badk. met ligbad, toilet, berging, 2
I slaapk., waarvan 1 op etage, hobbyruimte, c.v.I Prijs ’ 139.000,-k.k.

I GELEENI Kanariestraat 1: sfeervolle vrijstaande semi-bungalowI met royale tuin op een perfecte ligging nabij centrum,
I bwj. '69. L-vorm. woonk., ruime keuken, badk., kelder.I Verd.: 3 slaapk., bergruimte.
I Koopprijs ’ 218.000,- k.k.

I GREVENBICHTI Steenweg 15: vrijstaande woning met 4 slaapkamers,I op rustige ligging, met tuin en grote garage.I Prijs ’ 189.000,-k.k.

I BINGELRADEI Geerstraat 2: monumentale Limburgse carréboerderijI (beschermd monument), met rustieke binnenplaats.I Schuur, stallen en tuin (perceel 2400 m 2), schitterendI object voor de liefhebber.
I ’ 430.000 - k.k.

I PUTH-SCHINNEN - NIEUWBOUW
I Binnenkort zal worden gestart met de bouw van 3I fraaie, eigentijdse , vrijstaande landhuizen op eenI mooie lokatie in het bouwplan „Achter Einder Coolhof",
I percelen tot ca. 440 m 2.I Prijzen vanaf ’ 265.000,- v.o.n.

I BRUNSSUM
I Rumpenerstraat 17: ruim winkelpand in centrum, bo-I venwoning, garages, voor- en achterinrit, tuin, winkel,
I ca. 130 m 2.I Vraagprijs ’ 365.000,-. Huurpr. winkel ’ 2400,- p.I mnd.

I BORN
I Haaskoul 4 (industrieterrein 'Sluisweg'). Perfect vrij-
I staand landhuis met ca. 100 m 2bedrijfs-.opslagruimteI en terrein, totaal ca. 1200 m 2, bwj. 1978. Ind. 0.a.:
I woonk. ca. 50 m 2, luxe keuken, kantoor, kelders, 4
I slaapk., luxe badk.
I Prijs ’ 315.000,-k.k.

BEMIDDELING 0.G.-HYPOTHEKEN
RINGWEG 59, 6141 LM LIMBRICHT

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAAL RENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaargegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht (_ei4

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Beek, Veldekelaan 6
Woonh. met gas-c.v., en kleine tuin. Ind. 0.a.: kelder,
gesloten keuken, woon k. (8.25x3.80), overdekt ter-
ras, 4 slpks., douche, gr. zolder (vliezotrap), nieuwe
c.v.
Koopprijs ’ 118.000,-k.k.
Beek, Veldekelaan 8
Geh. gerenoveerd woonh. met c.v. en kleine tuin. ln<*
0.a.: kelder, woonk. (8.20x3.80), luxe keuken.Jslpks., nieuwe douche, hobbyzolder met dakkapBl :
(vliezotrap).
Koopprijs ’ 128.000,-k.k.
Beek, Veldekelaan 12
Goed onderh. woonhuis met cv., achterom, prov.kej
der, ruime woonk., gesl. keuken, overdekt terras,
slaapks., nieuwe douche, grote verw. bergzolder (""

dakkapel.
Koopprijs ’ 125.000,- k.k.
Einighausen, Herreveld 3
Vrijst. ruim nieuw landhuis m. gar. en gr. tuin, luxe an"-
en mr., met woonk. met open haard, (mogelijkh. K>
L-vorm), kant.-studeerk., woon-eetk. met eiken mr. w
app. bijkeuk., 3 slpks. op verd., compl. badk. op ver"'
en douche op part.
Koopprijs ’ 329.000,- k.k.
Geleen, Anjelierstraat
(Unieke ligging in winkelcentrum), halfvrijst. woonn
met gas-c.v., garage en tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, <■'
woonk., flinke keuken, douche en 5 slpk.
Prijs ’ 168.000-k.k.
.Geleen, Dr. Nolenslaan 52 ..
Op zeer goede woonstand nabij centrum half*/r.sl
woonh. met gas-c.v., garage, berging en grote tuin-
Ind. 0.a.: 2 kelders, woonk., keuken, 4 slpk., badkame
en 2e toilet.
Vraagprijs ’ 228.000,- k.k.
Geleen, Dr. Nolenslaan 62
Ruim halfvrijst. herenhuis met 2 garages en grote tuin-
Bwjr. 1950, perceelopp. 503 m 2. Ind. 0.a.: 2 kelders,
flinke, hal, woonk. (11x4.50x3.50), keuken en bijkeu-
ken. 1e verd.: 3 slpk., badk., apart toilet. Vaste tra"
naar 2e verd. met 2 slpk. en berging.
Vraagprijs ’ 265.000- k.k.
Geleen, Danikerstraat 17 ,
Vrijstaand woonhuis met cv., tuin, bwjr. 1960, met
keld. en berging in sout., ruime woonk., keuken, W
keuk., tuink. (5x3 m), op verd. 4 slpks. en doucn8'
zolder m. vliezotrap.
Koopprijs ’ 180.000,- k.k.
Rothem-Meerssen, Aan de Gapert 25 IVrijstaand, royaal wopnhuis met vrij uitzicht, aangB'
gr. tuin. Ind. 0.a.: 3ruime kelders, gr. hal m. leist.vloe ■ruime woonk. m. parketvl. en open h., gesl. woon-ee'*1
m. eiken mr. en alle app., ged. overd. terras, op ver
3 ruime slpks., compl. badk., zolder.
Koopprijs ’ 310.000,- k.k.
Spaubeek, Eikenlaan
Uitstekend geïsoleerdgroot halfvrijst. woonh. met flin
ke garage en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer ca. 50 m 2n*
open haard. Ingerichte keuken. 4 slpk., badk. metl-S
bad, douche en toilet. Vaste trap naar grote zo»8'
Vraagprijs ’ 228.000,- k.k.
Urmond, Kloosterstraat
Vrijst. split-levelwoonhuis met gas-c.v., garage en d&
terras. Bwjr. ca. 1978 (geen tuin, wel dakterra
6x3.25). Ind. 0.a.: L-woonk., 4 slpks. en grote keukei1
Koopprijs ’ 155.000,-k.k.

_M_______________HH______HHH________-_^
""""'

I\jTw^ te koop
GELEEN, Spaubeeklaan 30 GELEEN: Wenckenbachstraat 23

Rustig gel. ruime tussenwoning m.

D . , 7T SUSTEREN. Gildenlaan 4 __Itffl!lWin?BPerfect onderhouden vrijstaand he- Rustj , halfvrijst. woonhuis m.renhuis met praktijkruimten r. gara- n 2Qnni .ge, div kelders, en tuin op t zuiden. y
nd .yha| L.^ woonk

y
euken

**mmmmmmmmmmmm***~***mm

Oppervl. 653 m 2. |ndU hal, woonk. Verd .3. s| k bgdk m(j bad
L2Tkeuken TIS? app 4 en 2*toil? ■v«* trap nj 2older' a!" SPAUBEEK, Soppestraet 2moa, Keu_en m- a'e y-' .7 waar 4e slaapk. Deg. isolatie en r0-
1.439 000-k k ' 'Uiken- Vrprij^ / 159°00*-kk* ft ___
GELEEN: A. Printhagenstr. 13-15 „_., ___~ . „ J» _U_fl| I3 GELEEN: Mansstraat 59 Jj,... Bt__—;*_

Aan promenade gel. winkel/woon- __»____■" L-vorm. woonkamer met open haaf*
huis met achtertuin en veel moge- en schuifpui, gr. leefkeuken, bijke^'
lijkheden. Aanvaarding direct. Vr. fl _Wf!m- ken, 3r. slaapk., 2 badk. Ged. is°la^

■____■ 3P Aan rand van natuurgebied gel. OUD-GELEEN
m___ riant vrijst. landhuis omgeven door Marcellienstraat 1

ca. 2300 m 2parktuin. Bwj. 77. lnd.: Representatieve kantoorruimte
I souterrain m. o.a. dubb. garage, te huur in winkelkern en in nabij-

royale hal met vide, woonk. ±52 heid van NS-station. Begane
In rustige woonwijk gel. halfvrijst. m 2 open haard en tegelvloer, kan- grond ca. 85 m 2 vloeroppervj;
woonhuis m. cv., garage, kelder en toor c.g. speelk. ±25 m 2,5 slaapk., Verd.: ca. 100 m 2, verdeeld in j-
tuin op 'f zuiden, lnd.: hal, woonk., badk. m. ligbad, douche, 2e toilet ruimten. Aanvaarding direci-
serre, keuken m. app. Verd.: 3 etc, afgewerkte zolderkamer. Deg. Huurprijs in overleg,
slaapk., douche m. 2e toilet. Zolder. isolatie. Vr.prijs ’ 575.000- k.k. I
Vr.prijs ’ 149.000,-k.k.

-fSMV-ARINUS KRIJNTJES
Wwm L onroerend goed b.v.
II I _______ Kummenaedestraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 046-751544^



Akkoord Vecai en RTL4
over radiocontract

Rol voor tv-sterren bij familiezender RTL4lopen al vanaf julivorig jaar. Omdat
beide partijen het op dat moment princi-
pieel oneens waren over de vraag ofRTL4
moest betalen, werden deze onderhande-
lingen in de ijskast gezet in afwachting
van een modelovereenkomst voor het te-
levisiesignaal. In dat laatste contract werd
bepaald dat RTL 4moest betalen voor
doorgifte van het tv-signaal. Nu gaat dat
dus ook gebeuren voor de radio. RTL 4
biedt 'snelle beslissers', kabelexploitan-
ten dus die snel een contract met de zen-
der afsluiten, zelfs acht cent per aanslui-
ting per jaar.
Volgens een woordvoerder van RTL 4is
het station momenteel in zon 1,2 miljoen
huishoudens te ontvangen. Het station
verwacht- door de modelovereenkomst
echter een snellegroei in het aantal luiste-
raars. De programmering van het station
zal pas worden aangepast als RTL4een
radio-manager heeft gevonden.De onderhandelingen tussen Vecai en

RTL 4heeft steeds gesteld pas met uit-
breiding van de programmering te willen
starten als er voldoende kabelaansluitin-
gen zijn om zon uitbreiding te kunnen
rechtvaardigen. Op den duur moet RTL-
4-Radio een familiezender worden, waar-
bij de bekende tv-sterren ook een rol krij-
gen toebedeeld.

lexploitanten een contract met RTL4,
maar onderhandelt namens alle leden
over een 'modelovereenkomst', die ver-
volgens met een positief advies aan de
exploitanten wordt voorgelegd. Die kun-
nen dan zelf besluiten of ze gebruik ma-
ken van de overeenkomst, of liever zelf
met het station onderhandelen om bij-
voorbeeld een hogere vergoeding te be-
dingen.

«ILVERSUM - De koepelorganisatie
[ W kabelexPloitanten Vecai en RTL4zijn
iee ifens geworden over een modelover-
[ rf nkomstvoor de doorgifte van het radio-
-1 via de kabel. Volgens een Vecai-
' ijiuordvoerder betaalt RTL4'de gebruike-
j tat^e ve,rëoeding voor commerciële radios-
" De°nS een stuiver Per abonnee per jaar.

ja
e r"°delovereenkomst geldt voor driej-Jiar.RTL4zendt al vanaf juni 1991 het ra-. "'osignaal uit via de Astra-satelliet. Scho-«aoezitters kunnen het station, dat

! "°menteel lichte muziek uitzendt, ont-ngen. Enkele kabelexploitanten geven
Idg signaal van het station nu al door, on-
Vo"" het ontbreken van contracten.1. 00.rts is de zender te beluisteren via het
stat

lgnaal van RTL4°P momenten dat dat
'n« i°n Seen tv-programma aanbiedt., e vecai sluit zelf niet namens de kabe-

De voorzitter van de Raad van
Beheer van Nozema, A.W.W. van
den Bos, en de bedrijfsdirecteur
van PTT Telecom, A.J. Driesen,
hebben hiertoe een intentiever-
klaring getekend. In mei moeten
de voorstellen voor een definitie-
ve besluitvorming gereed zijn.

Van onze rtv-redactie

e]Ï^VERSUM/HEERLEN - Er komt op zeer korte termijn
Van interim-manager DÜ Veronica. Dat heeft; het bestuur
nic tZe °-nroeP besloten. De problemen binnen de Vero-
ha^rïh Z^n de afëelopen dagen zo hoog opgelopen dat
bic t

V*n*-* Van OU(^e structuur niet meer mogelijk
_ii Veronica-directeur R°D Out zou voorlopig op een
dn ?*°°r moeten worden gezet, maar het is zeker wel de be-°eung dat hij voor het bedrijf behouden blijft.

" Joop Daalmeijer
...onder druk..." Rob Out

'speciaal adviseurschap " VOO-voorzitter Van der Reijden
...'commercieel gaan...

Foto's: GPD en KIPPA

Rob Out voorlopig op zijspoor Omroep wordt doorgelicht Komst interim-manager

Grote problemen bij Veronica Hoewel het in eerste instantie
gaat om een intentieverklaring,
is de overname volgens een
woordvoerder van de Nozema ei-
genlijk al besloten. „Tijdens ge-
sprekken met de PTT rees de
vraag waarom wij de uitvoeren-
de werkzaamheden niet zelf de-
den. Dat maakt de coördinatie
makkelijker en misschien ko-
men we zelfs goedkoper uit. Op
het moment zijn we alleen nog
maar bezig uit te zoeken hoe we
dat dan in moeten vullen," aldus
de woordvoerder.

Nozema is de zendermaatschap-
pij die alle Nederlandse radio- en
televisieprogramma's via de et-
her uitzendt. Ook programma's
van de Wereldomroep worden
via deze maatschappij verspreid.

De ongeveer honderd PTT-
medewerkers die de werkzaam-
heden nu uitvoeren, kunnen bij
de Nozema in dienst treden. Vol-
gens de woordvoerder is echter
nog niet aan hen gevraagd of zij
dat ook willen. „Als de werkne-
mers niet voor ons komen wer-
ken, gaan de plannen wellicht
niet door. Wij hebben de kennis
nodig die zij in huis hebben."

Medewerkers

’Ik kreeg een prop in m'n keel toen ik het terugzag’

Strafzaken Max Moszkowicz
goed voor tv-serie bij NOS

DOOR ALE VAN DIJK

" Ria Marks in de hoofdrol van de tweede 'Recht voor zijn
Raab '-aflevering met als titel 'Laat qeluk'.

Foto: NOB/NOS

Van onze rtv-redactie

r_; ~TlKloon van 't Loon komt woensdag-«ddag als Mister Balloni in actie.

Begin deze week verstuurden
Veronica-stafleden Harding, Van
Doorn, Herselman en Van der
Veen een brief, gericht aan voor-
zitter Van derReijden, waarin zij
zeggen zich niet te kunnen voor-
stellen dat Out uit zijn positie
wordt ontheven. Pikant detail is,
dat de brief niet werd onderte-
kend door televisie-directeur
Joop Daalmeijer. De brief werd
ook in de kantine van Veronica
opgehangen.

Het schrijven resulteerde in een
bestuursvergadering, waarin
werd besloten tot de benoeming
van een interim-manager. Het
bestuur sprak in dievergadering
duidelijk uit dat de problemen in
de directie niet alleen zijn toe te
schrijven aan Rob Out. Ook tele-
visie-directeur Joop Daalmeijer
zou niet naar behoren functione-
ren.

Saneren
ge.e rim-manager zal worden
KP]\_oFd door net adviesbureau
Om i ' dat op verzoek van Rob
het ri en^ele weken bezig is met
tic

a°°rlichten van de organisa-
nOfiVan Veronica. Onduidelijk iss Wanneer de interim-mana-
Outaan zal treden. Volgens Rob
der Za? de benoeming van een
S]e ?el_ke, externe manager
zal K .'yoor korte tijd' zijn. „Hij
neerkijken wat er intern gesa-
W moet worden. Het bete-rt op dit moment niets voor"HJn positie."

ciaai wordt aan een een 'spe-
Wa_ adviseurschap' voor Out,
dern*aan m°gelijk de titel 'presi-
niêt ~verbonden wordt. Maarei alleen de positie van Rob
00u 1:\°nderwerp van discussie.
Joonri16 van televisie-directeur
de. .. Uaalmeijer staat ernstig on-
roni De kiJkcijfers van Ve-
vari

a"Pr°gramma's zijn verre
Werd ISsant* Eind vorig -*aar
tüs efn hoog oplopende ruzie
lede n Daalmeijer en de andere
lerl» +

Van de directie op het al-datste moment gesust.

'Puin'
Het is de bedoeling dat de nog
aan te stellen interim-manager
'puin' zal ruimen bij het Veroni-
ca. Intussen moet aan de hand
van het door het adviesbureau
KPMG gevoerde onderzoek dui-
delijk worden hoe de nieuwe
structuur van Veronica er moet
komen uit te zien. De verwach-
ting is dat het rapport eind april
op tafel ligt.

t besluit een interim-manager
h6°ten°emen volgt op een aantal
WerHu* da*§en. Vorige week
_ir_e bIJ een ledenraadsvergade-
Sedi Vail Veronica een motie in-
dat n. die er °P neer kwam
nioti _ moest vertrekken. Die
sterv,

6 haalde het op een paarbtemmen na niet.

HILVERSUM/MAASTRICHT
„Ik kreeg een prop in m'n keel
bij het kijken naar mijn eigen
herinneringen. Ik zou er niets
aan weten te veranderen. Knap
gedaan," zei mr Max Moszko-
wicz nadat hij twee afleveringen
had bekeken van een drama-
serie, die op basis van een reeks
strafzaken is gemaakt.

diri-. men rondom Veronica-
langpußob °ut sPelen al wat
verwr. wordt onder meeraanuf ■ te weinig op het bedrijf
deelilF te zi Jn* °ok zijn aan-
tip n de affaire rond de oprich-
_ion y?.n het commerciële tv-sta-
een yer°nique wordt hem door
in da -f Van het Personeel niet
de <?* afgenomen. De heersen-
"Üend lng is dat hiJ geld ver"
HoeUy

zou hebben aan die ma-

van 22 februari, waarin onder
meer gesproken wordt over het
al dan niet commercieel worden
van Veronica. Bekend is dat Ve-
ronica-voorzitter Van der Reij-
den voorstander is van commer-
cieel gaan. Rob Out zou daar
vooralsnog minder haast mee
hebben.

De stemming onder het Vero-
nica-personeel is volgens inge-
wijden 'katterig'. Er overheerst
een gevoel van onzekerheid over
de toekomst. Wel is er grote
waardering voor het feit dat de
problemen nu krachtdadig wor-
den aangepakt. Belangrijk voor
de toekomst van Veronica is de
Verenigingsraadsvergadering

" Max Moszkowicz: ,^\ls je die Amerikaanse verfilmingen
van rechtszaken ziet, dan heeft dat niets met de werkelijk-
heid te maken." Foto: Frits Widdershoven

Wel _raadsvergadering sprak
denal. Wens uit dat Rob °ut in

t
lJe toekomst in een positie

"in 7 ;; ZOU moeten komen waar-|jbehn,n_Waardevoor net bedrijf'«Uden zou kunnen blijven.

De woordvoerder van Veronica
wil geen enkel commentaar
meer leveren op de gebeurtenis-
sen bij zijn club.

Moszkowicz: „Als je die Ameri-
kaanse verfilmingen van rechts-
zaken ziet, dan heeft dat niets
met de werkelijkheid te maken.
Deze serie laat precies zien hoe
het hier in Nederland toegaat.
En dat is op zichzelf al nuttig,
want de meeste Nederlanders
hebben daar geen idee van. Ik
zou het toejuichen als camera's
voortaan in de rechtszalen wer-
den toegelaten. Uiteraard met
toestemming van de verdachte."

Dinsdagavond 25 februari laat de
NOS via Nederland 3 de eerste
aflevering zien. De voorlopig
acht herinneringen van Moszko-
wicz worden getoond onder de
titel 'Recht voor zn Raab'.

„Ik heb thuis nog pakken dos-
siers, dié ik nog niet tot verhalen
bewerkt heb."

bovendien is het nog niet zeker
of Soeteman gelegenheid heeft
op korte termijn nog meer scena-
rio's te schrijven." Moszkowicz:Jo Mathijsen in actie als

Mister Balloni en D’r Kloon

De enige voorwaarde tot vertil-

Moszkowicz: „Soeteman is een
paar keer bij me geweest. Hij
heeft ook een paar keer bij straf-
zaken met me meegelopen. En
vervolgens herschreef hij mijn
verhalen zo in dialogen, dat ik
het via die teksten al weer hele-
maal voor me zag gebeuren toen
ik ze las."

middels in drie boeken zijn ge-
bundeld.
Aanvankelijk wilde de TROS de
boeiendste verhalen in tv-drama
omzetten. Er waren plannen om
de verhalen in samenwerking
met de BBC en BRT als een in-
ternationale co-produktie te ver-
filmen. Maar dat plan ging niet
door omdat het benodigde bud-
get niet door de TROS kon wor-
den vrijgemaakt.
De NOS schakelde scenario-
schrijver Gerard Soeteman in,
die ooit met de tv-serie Floris

zijn tv-debuut maakte en vervol-
gens voor negen populaire Ne-
derlandse speelfilms scenario's
schreef.

HEERLEN -
Woensdag treedt
hij op als Mister
Balloni en veertien
dagen later (4
maart) alsDr
Kloon van 't Loon.
In het Heerlense
winkelcentrum't
Loon worden de
kinderen in de
middaguren ge-
tracteerd op pre-
sentjes en ballon-
nen. Zomaar een
aardigheidjena de
Valentijnsdag van
gisteren.Achter
Mister Balloni gaat
de bekende enter-
tainer Jo Mathijsen
uit Voerendaal
schuil. Mathijsen
kruipt al meer dan
dertig jaarhij inde
huid van diverse
personages om vol-
wassenen en kin-
deren te amuseren.
Vaak óók als Gus-
sini met leuke goo-
cheltrucjes.
Woensdagmiddag
is dat dus als Mis-
ter Balloni, dieaan
een karretje bal-
lonnen en cadeau-
tjes uitdeelt. Hele-
maal gratis.

Ruim zes jaar geleden vroeg de
toenmalige hoofdredacteur van
het dagbladDe Telegraaf aan de
beroemdste strafpleiter van Ne-
derland zijn ervaringen op pa-
pier te zetten. Sindsdien schreef
mr Max Moszkovicz in totaal
met behulp van zijn dossiers
zon 150 'herinneringen aan de
mens achter de misdaad', die in-

HEERLEN - Zowel Lee Towers
als Bart '8.0.0.5.' de Graaf, die
een duet op de plaat zingen, zijn
vandaag te gast in de Zaterdag-
avondshow vanaf 20.40 uur op
RTL4. Presentatrice Sandra Ree-
mer praat met Lee Towers over
diens'carrière, waarbij de zanger
ook zijn actuele nummers 'Baret-
tas Theme' en 'Ik wou dat voor
éénkeer in m'n leven' laat horen.

Lee en Bart in Sandra's Zaterdagavondshow

Moskowicz: „Dat veto bleek niet
nodig toen ze André van den
Heuvel er voor uitkozen. Hij
speelt die rol zo goed, dat ik er
een paar tips voor komende
strafzaken aan heb overgehou-
den."

ming was vervolgens van de
kant van Moszkowicz, dat hij
zijn veto kon uitspreken als hij
de acteur, die de rol van advo-
caat (en dus van Moszkowicz)
zou spelen, niet goed genoeg
vond.

Rients Slippens: „De afleverin-
gen passen precies in de opzet
van onze Nederland 3-avonden
op dinsdag. We willen elke week
op die avonden oorspronkelijk
Nederlands tv-toneel laten zien."

Moszkowicz tot de hoofdrols-
peelster: „U bent precies de juf-
frouw, met wie ik in mijn advo-
caten-werkelijkheid ook te doen
heb gehad. Een beetje truttig,
ongelofelijk."

De tweede aflevering laat zien
hoe een ongetrouwde vrouw van
veel geld wordt beroofd dooreen
onbetrouwbaar huwelijksbemid-
delingsbureau en hoe ze wraak
neemt.

In het eerste verhaal, dat de kij-
kers te zien krijgen, verdedigt
mr Raab een Griekse restaurant-
houder, dievan moord wordt be-
schuldigd. Eerst zien we hoe het
in het restaurant toegaat voordat
het tot een conflict met twee in-
dringers komt. Pas tijdens de
rechtszaak zien we mr Raab in
actie: „De acrobatische demon-
stratie, die hij als pleiter in de
rechtszaal geeft, heeft zich in
werkelijkheid bijna precies zo af-
gespeeld," zegt Moszkowicz.

Moord

„Recht voor zn Raab", vanaf 25
februari acht dinsdagavonden
lang, Nederland 3, 20.25 uur tot
20.55 uur, NOS.

Lang niet in elk verhaal speelt
Van den Heuvel als strafpleiter
een hoofdrol. In sommige verha-
len zijn verdachten of slachtof-
fers van een misdaad de belang-
rijkste figuren. In elk verhaal
spelen weer andere actrices ,en
acteurs de hoofdrollen.

Een bijzonderheidvan de serie is
ook, dat producent Linden Film
BV de afleveringen door ver-
schillenderegisseurs liet maken:
„In overleg met de NOS hebben
we kansen willen scheppen voor
jongtalent. Het is een proeftuin
voor aanstormende dramaregis-
seurs."
Op grond daarvan en na kennis-
neming van de scenario's werd
de serie - elke aflevering kost
ongeveer drie ton, een relatief
laag bedrag in vergelijking met
andere Nederlandstalige series -
financieel ondersteund door het
Stimuleringsfonds Nederlandse
Culturele Omroepprodukties.
Rients Slippens, hoofd tv-drama
NOS: „De kwaliteit is zo uitzon-
derlijk goed, dat we graag meer
dan acht afleveringen willen ma-
ken. Maar daar moeten we eerst
een budget voor vrij maken en" Lee Towers en Bart (8.0.0.5) de Graaf vertellen over

hunduet op de plaat. Foto: Ariola

Verder treden op Henk Wijn-
gaard ('lk ben liever alleen'),
Frank Boeijen ('Ze geeft om
mij'), Pater Moeskroen ('Hela ho-
la') cm De Familie Krol ('AI
around my haf). Voorts brengen
Lennaard Landman, Vader
Abraham, De Hollanders, Sus 5
en Franky Boy een carnavals-
medley en wordt ook aandacht
besteed aan de uitreiking van de
Zilveren en Gouden Harpen.

Zaterdag 15 februari 1992 €41

Nozema doet
onderhoud
aan zenders

nu zelf
HILVERSUM - De Nederlandse
Omroep Zendermaatschappij
(Nozema) is van plan vanaf 1 ja-
nuari 1993 alle uitvoerende
werkzaamheden met betrekking
tot de omroepzenders in eigen
handen te nemen. Momenteel
wordt het werk uitgevoerd door
PTT Telecom.

Van onze rtv-redactie

Limburgs dagblad show
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3VASTGOED^
____{ jffllflimMP HEERLEN, DE VRANK
*" "'§ Nieuwbouw bedrijvencomplex (opzicht-___ _J „„„„«am tuffpffk iom<>) "l eX diverse bedrijfsruimtes van-m_a BRUN^M-.REEBEEK af 400 m 2en kantoren vanaf 60 m 2W-*% Winkelruimte ± 120 m 2langs drukke |eet afgewerkt Eigen parkeerplaat-
hm NuTh'STd) unssum ° sen- nuurPriizen°paanvraaB*

Huurprijs/ 1750,- p/mnd. - HOENSBROEK, DE KOUMEN
___S c_ i ceu m iksuiep 7inn Bedrijfshal ca. 1160 m 2met nieuw-

_77 ■'" .KSW"-nzul? ~ . bouwkantorenca.27om2(turn-key)en___ J Winkelruimte ca. 10 m 2compleet afge- buitenterretn ca. mw_. Hoogte7mpm werkt met o.a. pantry, toilet en achterin- en 0 a 2 docksj,e,terSi mmn, ver-r gang. Korte huur ook mogelijk. Huur- warming etc «antoonndeijng naar m_*$ pnis/1135,-p/mnd. (nieuwbouw). Hwirpfljs hai’ 6305,-p/ -"yi GELEEN, MARKT *'-'j nind. kantoor ’ 100.-tot’ 140,-f_/m*
__4_\ Winkel/kantoor ca. 200 m 2met bedrijfs-' P/iaar-

** ruimte ra. 4^m2 met detailfiandelbe- HOEnsbROEK, PASSAftTWES-A stemming. Totaal begjrond ca. 300 Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko)pM m 2. Vraagprijs ’ 695.000.-k.k voor vele dreinden gescftikt opca.
GELEEN MAURTTSLAAK ' 5700 m 2grondoppervlakte (evt. uitte

mM Winkeirmmte___owroo_ica.32sm2 breftten tot ca. 8000 m 2). Vraaöprijs

* Jt beg. grond en 275m 2op verdieping als- ’4_ ..uöu,-.
me^ 2 verhuurde a^artementett HOENSMtOEK, JEUGRUBBENWEG{*~Ur?f"Tri Vr, '"^ Bedrijfsruimte met showroom ca. 1340

m 2. Voorzien van receptie, diverse kan-
HEERLEN CENTRUM 'oorruimtes, kantine, wasruimte, maga-
Wtntelntimte ca. 70 m* aan voetgan- *$" «Ipoorten en buitenterreirr Huur-
gersdomein. Compleet afgewerkt. Huur- Priis / mo-- P/mnd <evt*te ko°P)*
prijs ’ 1700.-p/mnd KERKRADE, DENTGENBACH
HOENSBROEK MARKT Bedrijfsruimte ca. 1500 m 2nieuwbouw
Winkelruimte ca. éÖO m 2met royale me! kant°re" «■ 764 m** '"deelbaar in
parkeervoorzieningen. Huurprijs un!ts' bedrijfsklaar opgeleverd. Hoogte
fl3 400 - o/mnd halca* 6,S meter* HuurPr|ls °P aan"

vraag.

ÏKTo'mWoSSning. MEERS-EISLOO, KLOOSTERSTRAAT
Compleet afgewerkt. Huurprijs winkel Semibungalow met bedrijfsruimte totaal
f 1500 - wonino f 700 - ca* 600 m en twee 8arageboxen. Even-’ iouu. , woning ’ /uu, . tuee| te huur Koopprjjs f 295.000,-
SITTAAO, STEENWEG k.k.
Lunchroom/petit restaurant inclusief in- crrT.Dn UAUnci cotp/iat
ventaris, met boyenwoning. Koopprijs JÏÏ^_!_ffT"r...
op aanvraag, eventueel te huur. Bedrijfsobiekt bestaande uit bedrijfshal

v " ca. 240 mz, loods ca. 115 mz, kantoor
STEIN, HEERSTRAAT-ZUID ca. 37 m 2en royaal woonhuis met op
Winkel/kantoorruimte ca. 250 m2. Evt. de begane grond o.a. keuken, bijkeu-
met boyenwoning (huur ’ 600,- p/mnd) ken, woonkamer met open haard, slaap-
en drie garageboxen. Huurprijs kantoor/ kamer + badkamer en op de verdieping
winkelruimte ’ 2500,- p/mnd. 3 slaapkamers met douche. Koopprijs

op aanvraag.
l_f_JJHM__a__ | STEIN, NIJVERHEIDSWEG

Bedrijfshal ca. 720 m 2,hoogte 3,70 m.
enceu PEHT-mu Perceelgrootte ca. 1500 m 2. Vraagprijs6ELEEN, CENTRUM ’ 425 000 - k kRepresentatieve kantoorruimte ca. 330 '
m 2verdeeld over 3 verdiepingen in vrij-
staand herenhuis. Huurprijs ’ 2400,-
-p/mnd. ______________________-_________________»____«_____

MAASTRICHT, TECHNOPORT - EUROPE I. .1WfIIBWW!-l .31 _____!
(AIRPORT)
3470 m 2kantoorruimte op uitstekende v_IJ BESCHIKKEN OVER DIVERSE
zichtlokatie aan de A2, waarvan nog be- BELE66INGSOBJEKTEN IN
schikbaar ca. 1600 m 2.Zeer hoog af- COMMERCIEEL ONROEREND GOED
werkingsniveau, ruime parkeermogelijk- VANAF / 200.000,-.
heden. In units vanaf 200 m 2. Huurprijs

’ 205,- p/m2 p/jaar.
MAASTRICHT, AIRPORT (NIEUWBOUW)
540 m 2kantoorruimte geheel gebruiks- _-_____________■klaar opgeleverd. Ook in gedeeltente
huur. Huurprijs op aanvraag.

-._. _ _..-__ miei 1 !■________________■ - winkelruimten (te koop of te huur)
laai ll_>-_iU-_y-H__l__i vansotot 1500m2in geheel Limburg

ten behoeve van landelijke winkelke-
GELEEN, KRAWINKEL ZUID tens
In nieuwbouw bedrijvencomplex - be- _ winkels op A-1 -lokatie vanaf 60 m 2in
drijfsruimtes ca. 360 m m2metkanto- de plaatsen Maastricht, Heerlen,
ren - kantoorunits vanaf ca. 40 m 2; Roermond, Geleen en Sittard;
Eigen parkeerplaatsen. Compleet afge-
werkt. Huurprijzen op aanvraag. - Bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2.

\__3l__
V&HVASTGOED

Hulterweg 28, 6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

Exploitatie aangeboden van
koffieshop-eetcafé Metropole

gelegen op de Markt te Kerkrade.
Kandidaten dienen te beschikken over goede referenties,
vakdiploma's en kapitaal.
Voor verdere info: DE KLEINE HORIZON,
postbus 177, 6290 AD Vaals.

I WIE HEEFT DE TOUWTJES 3|IN HANDEN VAN UW p\ j j^f| HYPOTHEEK? jJ j |i (rp> i ||j4l
! r f J vél
I Het kiezen van de juistehypotheek is voor velen een ingewikkelde zaak. Er zijn immers

enorm veel mogelijkheden enaanbieders van hypotheken:I - de verkopend makelaar. Zijn doel is het huis verkopen. Een hypotheek via hem dient
dus de verkoper en helaas vaak niet de koper.

I - de banken en andere geldverstrekkers zullen u natuurlijk vertellen dat hun hypotheek
de beste is. Dat werkt dus niet!!

| Neem geen risico en kies moeiteloos bij De Hypotheek Adviseur.I Hij bemiddelt in hypotheken met alle banken, kent dus de plussen en minnen van de 500
I hypotheekvarianten. Hij is onafhankelijk: helpt u bij de aankoop, de hypotheekkeuze en. regelt vervolgens de hele afhandeling perfect.I Dus: wilt u zelf de touwtjes in handen nemen van uw hypotheek, bel dan nu voor een
I afspraak.

De Hypotheek Adviseur
I m mm _^k Uw partner als het om een hypotheek gaat.

* HEERLEN Akerstraat 21 045-715354

B"~^ tj MAASTRICHT Vrijthof 33 043-252254

Sinds 1938

GEMEENTE GULPEN
Vrijstaande bungalow met
inpandige dubbele garage
op een zéér groot perceel
grond van 3.160 m 2. Ind.
o.a. garage-berging, woon-
eetkamer, keuken, 5 slaap-
kamers, twee badkamers,
zeer grote hobbyruimte.
Goed afwerkingsniveau.
Centrale ligging in het mer-
gelland op 15 autominuten
van Heerlen en Maastricht.
Vraagprijs ’ 435.000,-

-___ *~T&ï.r._^**" ■

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.

TE KOOP
HEERLEN
HORECAPAND met zeer
goede winstmogelijkheden.
Momenteel in gebruik als
traiteursbedrijf met petit-
restaurant. Indeling 0.a.:
kelder-berging met koelcel.
Begane grond: afhaalruim-
te, open bedrijfskeuken,
trappenhuis en bergkast.
Verdieping: restaurant-
ruimte, dames- en heren-
toilet. Zolder: kantoorka-
mer, berging en cv.-ruim-
te. Vraagprijs Incl. de
totale Inventaris

’ 169.000,-k.k.

TE HUUR OF TE KOOP
GEMEENTE HEERLEN
Vrijstaande villa met gara-
ge en parkeerplaatsen. In
gebruik als zéér represen-
tatief kantoorpand met een
woonappartement op de
2e verdieping. Na enkele
ingrepen ook geschikt ais
woonhuis met praktijk. In-
houd ca. 1.500 m . Goed
afwerkingsniveau. Vraag-
prijs ’ 395.000,- k.k. Huur-
prijs ’ 45.000,- per jaar.

Meer dan
50 jaar vertrouwd

met vastgoed »«_

VAESRADE
Vaesrade 89. Vrijst. villa, cv.,
garage, gr. tuin, L-woonk. (63
m 2), gr. woonkeuk., aan-
bouwk., bijkeuk., 3 slpks., rian-
te badk. 2e verd.: zitslk.,
(Bx4), hobbyruimte, berging,
vaste trap. Bwjr. 76. Inh.: 1180
m3. Opp.: 1125 m 2.
Vraagprijs ’ 385.000,-.
NUTH
De Weverstr. 12. Hartje cen-
trum. Uitermate degel. geb.
bijz. royaal woonh., c.v., gara-
ge (2 auto's), beh. zonnige
tuin. Beg.grond: hobbyruimte
ca. 35 nr, apart kantoor, toilet.
1e verd.: woonk. (44 m 2),
woonkeuk., prachtige aan-
bouwk., dakterras. 2e verd.: 4
slpks., badk. Inh. 850 m 3!!
Koopprijs ’ 245.000,-.
DEZE WONING MOET U VAN
BINNEN GEZIEN HEBBEN!!!

N.M.W. QUADEN & ZN.
makelaardij onr. goed

Gelrestr. 4
Munstergeleen

046-519644
Lid NVM -6302

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

Susteren, Munsterweg

*****—*—*:"______. __
Luxe vrijst. landh. met diverse extra's. Inh. 900 m 3. Ind.
met groot souterrain met o.a. slaapk, en douche, grote
L-vorm. woonk., luxe aanbouwkeuken, 2 grote slaapk.,
luxe badkamer met apart toilet. Het pand heeft o.a. een
buitenberging en een carport, inbraakalarm, energiezui-
nige vloerverwarming, complete isolatie enz.
Vraagprijs ’ 425.000,- k.k.

n
_ VANdERLooÜMbuRqm MAkeUAßdij BV

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur. zaterdag 10.00-13.00 uur.

SITTARD, Rijksweg Zuid 38, tel. 046-522323.

A^*\W B_P -B-t-"^ Herkent u ditbeeldmerk van De Hypotheker, dan is dat een
.11 B^B Jm I I \__ goed teken. U weet dan dat ute maken heeft met een_ _ _ _ ongebonden hypotheekadviseur, die al evenmin betrokken is

Wêêê Bm ■■ B\B ***') "*■*"* aan~ en verkoop van onroerend goed.
■■ '■■^■," l H Wèl is De Hypotheker aangesloten bij De Hypothekers

0
Associatie, detoonaangevende organisatie van onafhankelijke
hypotheekadviseurs in Nederland. Dat stelt hem in staat
zaken te doen met alle banken en hypotheekinstellingen.

Gratis zoekt hij met u uit welke van de meer dan 500
hypotheekvarianten het beste bij u past en bij wie u het

voordeligst uit bent. Daarna regelt hij kosteloos de hele zaak j
van A tot Z.

Wilt u dus tijd, zorgen en geld besparen, let dan op ons j,
beeldmerk; een kenmerk van objectiviteit en zekerheid.

VOOR EEN HYPOTHEEK GA JE NAAR DE HYPOTHEKER'
De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454.
De Hypotheker Maastricht, Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252.

Premie-A-woningen in Bocholtz
ln het bestemmingsplan heeft verder o.m. een woonkamer,

"Kerkeveld" in Bocholtz worden op open keuken en berging. Op de ver-
een leuke lokatie 2 series van 12 half- dieping zijn 3 slaapkamers en een
vrijstaande premie-A-woningen ge- badkamer met douche en vaste was-
bouwd. Al direct bij het in verkoop tafel. De zolder is te bereiken via een
komen, werden 10 woningen vliezotrap.
verkocht.

Koopprijs ’. 134.420— v.o.n.
De woningen hebben een vriende- Rijksbijdrage max. ’. 41.000,— totaal,

lijke verschijningsvorm met de entree volgens premie A-regeling,
aan dezijgevel. De begane grond Voor inlichtingen:

I B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045-713746

WINTERACTIE U kunt ons vinden op het
industrieterrein De Horse''
Thermiekstraat 6,

■3fo \ (tegenover de MAKRO).

"Jlt- !rr ÊÈfe*. Upr__infi__i,<_

mkmi'J _«-■*- J^s Nu k°Pen is
__i^a__»"____sw*fe _________ f u| GRATIS

~-~J!. ! ex°_| 18/T. .
Geldt ook voor reeds

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid j "TT- H I
huizenaanbod in elke prijsklasse in gSgei.v^j-jj og* |
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- SSgZcSnGrotendeel S gerenoveerd. ■ LANDGRAAF

ms rus .H ■
ding is slechts een beperkt aantal OPp.ca.i.oöo_.. ■ 5^.: I
genoemd. Vindt u het huis van uw A_ I te?berfing* Grote,livi,ng 32
f . -, /j__Y - m*. Aparte eetkeuken metkeuze niet 01 zoekt vin een andere f_f\\ s

"* ■ kunstst insta" 2 slaaPk Badk
__. " o ■__/_* 1 /Jr L_»S__ s ._. ■ met douche en toilet. Zolder.regio ! Maak uw wensen aan ons fjM\jbk i 'iMÉÊft W G- metro"

BOCHOLTZ H HEERLEN H :M 1 ______! KSZÏ^^^-.lJi I I§§
In jonge wijk gel. vrijst. woon- Molenberg. Centraal gel. tus-l IranSl BH I \ | \ y /|l^ mfhuis met gar. L-vorm. woonk. senwoning met tuin en achter-1 HJHi BHt Ag_MlMMß__i__l__i:'y:-*«<_^^|
en ged. openkeuken tot. ca. 40 om. Kelder. Woonk. ca. 23 ml 1 üi_______l __È_L_____§_______ I 11m 2. 3 slaapk. Badk. met dou- Gesl. keuken. 2 slaapk. Badk. 1 PPtliSll_lP*PPp ■
che. Vaste trap naar ruime zol- Ruime zolderk. Grotendeels 1 mi gP^P 5̂*8^

.^. H M
der. Opt. isol. Uitst. onderhou- alum. koz. en dubb. begl. 53i_S_
den. Opp. ca. 342 m:. Bwjr. Prijs ’ 97.500,-k.k. 5970 * ■"rf*!!*> ■ ■19g7 I ——————mmm——mmmmm
Prijs ’ 227.000,- k.k. 5915 HEERLEN H I PrIJS *f "7-500'"kk' 6052

Centrum. Luxe stadsapparte- I 6064 __\HEERLEN H ment met eigen parkeerpl. en I ... f 225 000,-k.k. . ■ OIRSBEEK 'H
Heerlerheide. Royaal woon- berging. Lift. Royale entree. ______■ Gerenoveerd boerenwoonhuis
huis met balkons. Gar. Tuin. Z- Woonk. Open keuken met luxe I ,___—______________________! I (rijksmonument) met binnenpl.
vorm. woonk. Keuken. 4 comb. Groot, zonnig gel. bal- |__^ME.H H^____^^^^^****^ Gar. Royale woonk. met ged.
slaapk. Bet. badk. Hobbyk. kon. 1 slaapk. Badk. met ligb. '■■""■"■■■^^^^^^ i AMnrRiAP H open keuken ca. 46 m 2. Wask.
Zolderberging. Ged. roll. Geh. gestoffeerd. c\. k -7-7 . ai,2 s|aapk. met mogelijkh. voor

Prijs ’ 169.000,-k.k: 6082 Schaesberg. Uitst. onderhou, 3e en 4e slaapk. Luxe badk.__ HOENSBROEK' H den woonhuis met turnen gar met i igb. Goede mat. afwer-
HEERLEN H Nabij centrum, luxe afgewerkt L.-.vin8 «; 34 P1*. Keuken met king. Goed onderhouden,

.l^^^^^^.^v Goed onderhouden sout. halfvrijst. woonhuis met tuin. eiken install. 3 slaapk badk.
woning met tuin. Grote inpand. Berging. Kelder. L-vorm. met douche. Hobbyzolder ca.

.J| lÉ| gar. mit bergruimte ca. 35 m. woonk. Aparte luxe eetkeuken 36 m-. Geh. met dubb. begl.
M Ruime hal. le verd.: Woonk. met compl. install. 3 slaapk. ij^^lji!,,.

Prijs ’ 142.000.-k.k. 6018 HOENSBROEK H KERKRADE H f J ■filïijtll $$W"*^^Z>#t

woning' met t°u.n.eGar. Ruime Prsf in.OOO-kT' %085 Prijs ’ 145.000,-k.k. 5998 Prijs ’ 229.000,- k.k.
"

6040
nul. vv oonK. met open keuKen ______________________________________-___^^—______________ — .tot. ca. 48 m. 3 grote slaapk. LANDGRAAF H LANDGRAAF HBadk* met ligb. en 2e toilet |k Nieuwenhagen. Centraal gel. Übach over Worms. Luxe OIRSBEEK H
Prijs ’ 132.500,-k.k. 6011 -z . *^. appartement op le verd. appartement op le verd. met Gesch. woonhuis met carport.

______»___ * 'W Berging op part. Royale hal. kelder. Luxe afgewerkte living Berging. Diepe tuin. Woonk.
HFRRI FM II Üf Living ca. 25 m 2. Dichte keu- ca. 26 nr. Keuken met compl. Open keuken met luxe install.
u v k _i , - 11L>«_■-"- ken met witte, luxe install. 2 install. 2 slaapk. met balkon. 3 slaapk. Moderne badk.
?.t "^>n. yf n W-TT B£ s'aapk. __uxe badk. met dou- Badk. met douche. Dakterras Bergzolder.
_n"uite AS kèSkeï B_' 1 «■■ che. Balkon. Bwjr. 1987. ca. 26 m 2met prachtig uitzicht. Prijs ’ 139.000,-k.k. 6092
keuken 3 shiaok Badk Zolder/ Bl 1 M°geliJkh. voor overdraagbare Div bergingen. Geh. met
4p .I..__ P E > rijkssubsidie. Perfekt onder- hardh. koz. en ged. met dubb.
-H,.f.-.0(_) kk 6077 nouden* beê'* SCHINVELD Hi-rijsj ij_.uuu,-k.k. Ou// prijs f 135000 .. kk 6076 Prijs/ 125.000 -k.k. 6091 Prijs ’ 89.000,--k.k. 5930 Landelijk gel. vrijst. woonhuis.- , Grote gar. met werkpl. Kelder.

LANDGRAAF H LANDGRAAF H Royale woonk. met openhaard
HEERLEN H HOENSBROEK H Schaesberg. Royaal halfvrijst. Schaesberg. Nabij centrum gel. en parketvl. Gesl. eetk. met
Schandelen. Nabij centrum gel. Centrum. Royaal halfvrijst. woonhuis met tuin en dubb. woonhuis met gar. Tuin ca. 25 aanrechtcomb. Bijkeuken en
appartement met parkeermoge- woonhuis met tuin. Gar. gar. Living ca. 40 m 2met plav. m. diep. Living ca. .31 m 2. serre. 3 slaapk. Badk. met zitb.
lijkh. Berging. le verd.: Woonk. Keuken. 3 slaapk. vl. Exclusieve keuken met alle Aparte keuken met compl. Grote zolder met 4e slaapk. en
Woonk. met open keuken en Badk. met douche en 2e toilet. app. 3 royale slaapk. Luxe install. 4 royale slaapk. Badk. div. bergingen. Goed onder-
royaal balkon. Grote slaapk. Vaste trap naar zolder. Opt. badk. Grotendeels dubb. begl. met douche en toilet. Bergzol- houden. Opp. ca. 2.000 m 2.Badk. met douche. isol. en roll. Luxe afgewerkt. der. Bwjr. 1939.
Prijs ’ 69.000,-k.k. 6015 Prijs ’ 159.000,-k.k. 6069 Prijs ’ 246.500-k.k. 6000 Prijs ’ 149.000,-k.k. 6054 . Prijs ’ 280.000,- k.k. 5825

fTIEMCTDA v"ri"lithti^" i 1 I
ml rlMm.■ Bk JM II: kantoor Heerlen, , Gaarne vrijhuivend informatie over wonilg ■Jl LIUk)- Il___*._> Tel.: 045-712255* Inr CJ__—i _____ _■__■ mw ■ ■ ______■ __i ___f ■ ■ ■_■ ___~-.,. §~== = == Kruisstraat 56, I Naam- §1—— ——— —— 6411 BW Heerlen .aam, ~,«,. ~„.-...„.......,,„ , 2_»

___=___=___= MAKELAARDIJ B.V. ~ ,' ~ I Straat: „ _. „
Kantoor Maastricht, PmMÊio/nluat^ t
Tel.: 043-252933* | jros-cout/|)i__ji.s _..
Wycker Brugstraat 50, . Il''«J*W»i: .„.„ „„ „ „ o
6221 ED Maastricht. I ■"'-"-■"^"i"- | WA

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, lln ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Zaterdag van 9.00-18:00 uur. . Tel.: 0949-241-407540 . Stienstra Makelaardij BV, HP
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. 51 qq /\ ken



België/RTBF 1

07.00 ATP Tennis. 08.00 Ski-verslag.
09.00 Golf. 10.00 Auto- en motorsport.
10.30 Basketbal. 11.00 Voetbaltoer-
nooi: Argentinië - Ecuador. 12.00
World sports special. 12.30 Basketbal.
14.00 Atletiek. 15.00 Golf. 17.00 ATP
Tennis mannen. 18.00 IJsracen uit
Serre Chevalier. 19.00 World sports
special. 19.30 Voetballen: Brazilië -
Colombia en Ecuador - Bolivia, samen-
vattingen. 21.30 Golf. 22.30 Mat-
chroom pro boksen. 00.30 Basketbal.
03.00 IJshockey: Los Angeles - Pitts-
burgh. 05.00 Boksen. 06.30-07.00
World sports special.

RAI UNO
10.00 Interwallonie. 10.30 Nederlands.
11.00 Cursus Spaans. 11.30 Beroe-
penvoorlichting. 11.35 Filmmagazine.
11.50 Clips a la une. 12.00 Vidéothè-
que. 13.00 Journaal. 13.10 Europees
nieuwsprogramma. 13.45 Captive
hearts, Amerikaanse komedie uit 1987.
15.20 Ecran témoin, discussie. 16.40
Filmmagazine. 17.30 Nouba nouba.
17.55 Félix, jeugdmagazine. 18.25 Cu-
linair magazine. 18.40 Télétourisme.
19.30 Journaal. 20.05 Tuiniermagazi-
ne. 20.45 Breakfast Club, komedie uit
1984. 22.20 Verkeerstips. 22.30 Sport-
magazine. 23.25-23.50 Laatste
nieuws.

06.55 Ochtendprogramma's. 14.00
Prisma. 14.30 TGS. sabato sport.
14.30 Genova. atietica. 16.15 Sette
giorni al parlamento. 16.45 Disney
club. 18.00TGI flash. 18.05 Estrazioni
del lotto. 18.10 Piu' sani piu' belli.
19.30 Parole e vita. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.25 TG/uno
sport. 20.40 Niente sesso siamo ingle-
si. 23.00 TGI - linea notte. 23.15 Spe-
ciale tgl. 00.00 TGI notte - che tempo
fa. 00.30 Sabato club. 02.20 Nachtpro-
gramma's.België/Télé21

17.05 De tocht. (The journey).
17.55 Journaal.
18.00 Tik Tak.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland.
19.20 Joker- en lottotrekking. Paar-

denkoersen.
19.30 Journaal.
20.00 RIP. Vlaamse comedyserie.

Afl.7: Ajuinen. De doodvan een Waal
lijkt een buitenkansje voor de begra-
fenisonderneming Vingerhoets: Willie
is namelijk dol op autorijden.

20.30 Penthouse. Amerikaanse tv-
film over een psychiatrische patiënt,
die weet te ontsnappen.

22.05 Night court. Comedyserie.
22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 Lone Wolf McQuade. (Eenza-

me wolf McQuade), Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Steve Carver.
Met Chuck Norris, David Carradine,
Barbara Carrera e.a. Texas Ranger
McQuade onderzoekt de verdwijning
van een konvooi legerauto's. Samen
met zijn hulpje, een stagiair, valt hij in
handen van de gangsters. Er zit een
verrader in zijn omgeving.

01.05-01.10 Coda. In a mellow tone,
van Duke Ellington.

10.30-12.00 Het slimme kanaal. Met
om 10.30 Vak-werk; 11.00 Bijbenen;
11.30 Sprechen Sic Deutsch?, Afl.6:
Was bringt der Onkel mit?

15.10 ■ The prince and the pauper.
Amerikaanse speelfilm uit 1937 van
William Keighley. Met Errol Flynn, Bil-
ly Mauch, Bobby Mauch e.a. Dubbel-
gangersfilm over een schelm en
bedelaar en een prins die van plaats
verwisselen.

Eurosport13.00 Emission politique. 13.30Katho-
liek programma. 14.00 Théatre wallon.
15.00 Tennis. 18.30 Vrouwelijke gede-
tineerden in de gevangenis. 19.30
Journaal. 20.00 Tennis. 23.00 Beurs-
berichten. 23.05-24.00 James Brown,
muziekspecial.België/TV 2

"8-00 Studio Trappelzak. Kleuterma-Qazine.
"8-20 Naar Timboektoe. FavorietePrentenboeken van kleuters.
«Ö.29 De kampioen. Kinderserie.«B-S5 Het zakmes. Afl.6: 3x3 = 9.Mees heeft het opgegeven. Hij zal"et prachtige zakmes wel nooit aani im terug kunnen geven.
us-07-09.30 De Ko de Boswachter-show.

"00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.
£35 Health & Beauty. Cursus. Afl.4.
°*°8 Hollands decor. Wandeling of"etstocht n.a.v. een boek. Afl.: Arn-hem.
"18 Heb ik iets gemist? Hoogte-

Punten van AVRO programma's."°5 Disneyclub. Kindermagazine
et gasten, kindersterren, en de

1r nScue Ran9ers en de Ducktales.
18 oo Bo99|e- Woordspel.
°*z8 AVRO Sportpanorama. Sport-

lBm.a9azine.*a 8 De hoogste versnelling. Auto-
"3o Growing pains. Comedyserie.

te ï. F'Sn *Dait 0p een vroe 9e och-®pa wordt Jason verrast door zoon"ke, die in zijn plaats het ontbijt
2n «» klaargemaakt.
_o_)2 (""+TT) Journaal.■*5 Shoot to Ki II. Amerikaansespeelfilm uit 1987 van Roger Spottis-
"°ode. Met: Sidney Poitier, Torn Be-rger, Kirstie Alley e.a. De steenrij-
*6 diamantair Berger berooft zijn'9en zaak, maar wordt betrapt door
nmJ?olitie* FB|-agent Warren Stantin
"n,aekt al gauw dat Berger de dia-manten nodig heeft als losgeld voor

23,n gekidnapte vrouw....
Karel. Talkshow.

*"5 ■ Raging buil. Amerikaanse
uit 1980 van Martin Scorce-ri-L 1: Robert De Niro' Cath V M°-'arty, Joe Pesci e.a. Jack la Motta is.=n agressief bokser die het daar-

r°.,in de ring ver schopt. Maar zijn
arnère verwoest tegelijkertijd zijn

01 .ce;leven*'^S-01.20 "" Journaal.

00.37 Natuurmoment. Afl.: Dassen in
het Bovenste Bos bij Epen. (herh.).

00.47-00.52 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Met Witteman. (herh.).
16.00 "" Journaal.
16.05 Museumschatten. Indonesi-

sche beeldhouwkunst, (herh.).
16.14 Mijn eigen huis. Jeugdserie.
16.26 Bobbie en Onyx. Tekenfilmse-

rie.
16.43 De kleine wijzer. Kennis-quiz.
17.08 Het meisje uit het jaar 3000.

(The girl from tomorrow), jeugdserie.
17.33 Man over de vloer (Man about

the house), Engelse comedyserie.
Afl.: Afzender onbekend. Chrissy
heeft een stille bewonderaar, maar
Mrs. Roper denkt dat de anonieme
liefdesbetuigingen voor haar zijn.
(herh.).

18.00 "" Journaal.
18.19 Kassa! Consumentenmagazi-

ne.
18.57 Lingo. Woordspel.
19.20 Jules unlimited. Serie over

nieuwe techniek en avontuur.
19.50 Flying doctors. Australische

serie. Afl.: De wet van Murphy. Vie
voelt zich schuldig als hij de 8-jarige
Fiona aanrijdt. Guy maakt zich echter
meer zorgen om haar moeder, die
over hoofdpijn en duizeligheidklaagt.

20.40 (TT) Oppassen!!! Comedyse-
rie. Afl.: Voor de kat zn viool. De
opa's maken zich zorgen over het
huwelijk van Simone en Victor.

21.09 Sonja op zaterdag. Talkshow.
22.04 Achter het nieuws.
22.38 Twee voor twaalf. Quiz.
23.21 (TT) De wereld van Boudewijn

Büch. Serie reisreportages over de
Indische Oceaan. Vandaag: West-
Australië (2). Presentatie: Boudewijn
Büch.

23.56 Alien nation. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Dodelijke kunst. George
en Matthew proberen een oude doos,
een Tenctonees kunstwerk, op te
sporen. Wanneer een ander de doos
echter vindt en openmaakt, wordt hij
door een enorme lichtbundel op slag
gedood.

23.25 Samenvatting van de dag. Uit-
gebreide samenvatting van ijshoc-
keywedstrijd USA-Polen en aandacht
voor ander sportnieuws.

00.00 Japan na 1945. Voorlichtings-
programma.

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

23.05 NOS Laat. Met Den Haag van-
daag.

09.30 Olympische Winterspelen
1992. Studio Hilversum, met o.a. een
terugblik op de vorige dag.

10.00 Bobslee 2 mans.
10.30 Cross Country. 15 km heren

achtervolging.
11.15 Bobslee 2 mans. Tweede

manche.
12.00 "" Journaal.
12.08 Skiën, afdaling dames.
13.30 Bobslee 2 mans.
13.45 IJshockey. Italië - Duitsland.
14.25 Schaatsen. 500 m heren.
15.35 IJshockey. Italië - Duitsland.
15.58 Cross country. 10km dames.
16.23 IJshockey. Finland - Zweden.
18.00 Olympische Winterspelen

(vervolg). In de pauze ca. 18.15
Jeugdjournaal & Sesamstraat. Afle-
vering van vanavond 'Verliefd. Me-
neer Aart is verliefd tot over zijn oren.
Maar op wie?

19.00 Winter bij de NOS. Hoogtepun-
ten van de dag.

19.49 Trekking van de lottogetallen.
20.00 "" Journaal.
20.25 Kunstrijden. Vrije kuur heren.
20.50 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, kunst en wetenschap.
Presentatie: Maartje van Weegen.

21.05 Kunstrijden. Vervolg van de
vrije kuur heren. Tussendoor beelden
van de ijshockeywedstrijd Amerika -Polen.

22.30 Studio Moutiers. Sfeerreporta-
ges, interviews en achtergronden bij
de Olympische Winterspelen. Met
o.a. belevenissen van de Nederland-
se deelnemers. Presentatie: Kees
Jansma en Mart Smeets.

22.50 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

TV5

12.00 Klassiek concert. RTL-orkest'.
12.45 Airport '77, Amerikaanse

speelfilm uit 1977.
14.35 Eurocops. Politieserie.
15.30 Lenny. Comedy-serie.
15.55 Miniplaybackshow. (Herh.).
17.00 Een eigen huis...een plek on-
der de zon. Doe-het-zelf programma.

17.30 Tineke. Gevarieerd weekend-
magazine met Tineke de Nooy met
Elles Berger en Barry Hughes als
kookgasten. (Om 18.00 Zes uur
nieuws).

19.30 Avondnieuws.
19.55 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
20.40 Zaterdagavondshow.
21.40 Hunter. Amerikaanse serie.
22.30 Playboy late night.
23.20 Laatste nieuws.
23.35 Jagged Edge. Amerikaanse

speelfilm uit 1985. Regie: Richard
Marquand. Een beroemdheid uit San
Francisco wordt vermoord en haar
man, Jack Forrester, is de hoofdver-
dachte.

01.25 The tomb of Ligeia. Ameri-
kaans/Engelse speelfilm uit 1985
naar het gelijknamige boek van Ed-
gar Allen Poe. Regie: Roger Corman.
Verden Feil wil zijn overleden vrouw
Ligeia begraven op een begraaf-
plaats in een Engels plattelandsdorp-
je. De plaatselijke bevolking protes-
teert fel tegen de ceremonie omdat
de overledene geen christen was.
Feil beweert dat zijn vrouw niet zal
rusten voordat ze begraven is. Vanaf
dat moment wordt het plaatsje geteis-
terd door onverklaarbare, mysterieu-
ze gebeurtenissen. Intussen valt Feil
voor de charmes van Rowena Treva-
nion die samen met haar vader in
een gotische abdij woont. Nadat de
twee hun liefde hebben bezegeld met
een huwelijk verandert hun leven in
een grote nachtmerrie. Rolverdeling:
Verden Feil: Vincent Price. Lady Ro-
wena: Elizabeth Sepherd. Christo-
pher Gough: John Westbrook. Lord
Trevanion: Derek Francis e.a.

02.45 Nachtprogramma.

07.00 Ochtendprogramma's.
08.00 Telekids.

14.30-17.00 Tennis. Live reportage
Belgian Indoor Championship.

20.00 Saint-Amour. Literair program-
ma. Thema: liefde en begeerte.

21.00-22.30 Tennis. Live reportage,
tweede halve finale van het Belgian
Indoor Championship.

06.00 Aujourd'hui les jeux. 06.30 Ro-
delen, 1e en 2e manche heren. 07.00
Aujourd'hui les jeux. 07.30 Schans-
springen. 08.00 Aujourd'hui les jeux.
08.30 Ijshockey. 08.50 Bobsleeën.
09.50 Cross country, 15 km heren te
Les Saisies. 11.30 Bobslee, vervolg.
12.00Alpine skiën. Aansl.: Cross coun-
try, 10 km dames. 13.30 Alpine skiën
afdaling dames. 13.45 La ruee vers
lor. 14.00 Ijshockey: Duitsland-ltalië.
15.30 Alpine skiën. 16.30 Ijshockey:
Zweden-Finland. Aansl.: Cross country
en Hardrijden op de schaats 500 m he-
ren. 19.00 La ruee vers lor. 19.30
Kunstrijden op de schaats. Aansl.: Ijs-
hockey: USA-Polen. 23.00 la ruee vers
lor. 00.00 Cross country. 00.30 La
ruee vers lor. 01.00 Ijshockey. 02.00
La ruee vers lor. 03.00 Ijshockey.
05.00 Kunstrijden op de schaats.

07.00 Ochtendprogramma. 14.00 Di-
van, Henri Chapier in gesprek met
Benoite Groult. 14.30 Au plaisir de
dieu, serie. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash
varicelle. 16.45 Génies en herbe, spel-
programma. 17.15 Jongerenmagazine.
17.45 Clips Radio 21. 18.15 Kijkers
ontmoeten TVS. 18.30 Nieuws. 19.00
Automagazine. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Maritiem magazine. 21.00
Nieuws. 21.30 Au plaisir de Dieu, serie.
23.00 Nieuws. 23.20 Literair magazine.
00.30-01.00 Ramdam, cultureel maga-
zine. Super Channel
BBC 1

BBC 2

CNN

" 'Musik liegt in der Luft'
met o.a. Nicole. (Duitsland 2
- 20.15 uur).

06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
The mix. 08.00 ITN nieuws. 08.30 The
mix. 09.30 All mixed up. 14.00 Sport
met kickboksen. 15.50 Supersports
news. 16.00 World sports special.
16.30 Video travel guides. 17.00
Youthquake global. 17.30 Wanted.
18.30 Travel magazine. 19.00 Video-
fashion. 19.30 Eastern Europe reports.
20.00 A long way home, film. 22.00
News. 22.30 Film Europe. 23.00 Hang
loose. 23.30 Absolutely live. 00.30 Su-
persports news. 00.40 The mix all
night.

MTV EuropeSat1

08.00 Open university. 08.25 Nieuws.
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35
Wiz bang. 08.45 The Jetsons. 09.05
Eggs 'n Baker. 09.35 Thundercats.
10.00 Going live! 11.30 Grandstand,
sportprogramma. 18.10 Nieuws. 18.25
Stay tooned! Tekenfilms. 18.50 Big
break, spelletje. 19.20 Noel's house
party. 20.10 The Paul Daniels magie
show. 20.55 Moon and son, serie.
21.50 Nieuws. 22.10 That's life!, satire.
22.50 Olympics '92. 00.00 Pursuit,
Amerikaanse speelfilm uit 1972. Een
extremistische miljonair steelt een do-
delijk zenuwgas en breekt in in de re-
geringscomputer. Zijn plannen worden
duidelijk wanneer hij verschijnt op een
conventie waar ook de president zal
spreken. 02.10-02.15 Weerbericht.

09.45 Gymnastik im Alltag. 10.00 This
week, nieuws in het Engels. 10.15 Ac-
tualités, nieuws in het Frans. 10.30
Cursus Frans. 11.00 Engels. 11.30 Les
in informatica. Voorlichtimng over het
cursusprogramma. 12.15 Unterwegs
mit James Cook, serie. 13.00 Geschie-
denis. 13.30 Cursus wiskunde. 14.00
Vor 330 Jahre. Documentaire over het
ontstaan van het potlood, nu 330 jaar
geleden . 14.15 West 3 aktuell. 14.20
Weekoverzicht. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Bergbeklimmen. 17.45 Culinair
magazine over de Hongaarse keuken.
Puszta-gerechten. 18.00 Aktuelie Minu-
te. 18.01 Voedingstips. Vandaag over
het bereiden van aardappelen en wat
je er allemaal mee kunt doen. 18.30
Die Sendung mit der Maus. 19.00 Ak-
tuelie Stunde, regionaal magazine met
om 19.30 sport. 20.00 Dierenprogram-
ma. 20.30 Ballett und...wir. Serie over
balletuitvoeringen op muziek van Beet-
hoven, Hugues Le Bars. Voorts: India-
se en Japanse folklore. Enscenering:
Maurice Béjart 22.15 Mittelmeer 2000.
Serie over schadelijke stoffen rond de
Middellandse Zee in grote rivieren als
de Po, Rhöne en Ebro. 22.45 Wort-
wechsel. Discussieprogramma. 23.30
Kontra Band Prag 0.1.v. Milan Svobo-
da. 00.30 Laatste nieuws.

08.00 Awake on the wildside. 11.00
The big picture. 11.30 US Top 20 video
countdown. 13.30XPO. 14.00The pul-
se. 14.30Ray Cokes. 17.00 Yo! Raps.
18.00 Week in rock. 18.30 The big pic-
ture. 19.00 European top 20. 21.00
Saturday night live. 22.00 Partyzone.
01.00 Kristiane Backer. 03.00-08.00
Night videos.Duitsland 3 SWF

084c v.„
Alh ■ O'-mP's°he Winterspiele
e Dertville. Olympia live reportages
Stu'r.terViews vanuit deARD-Olympia

08 kc
_

"a pobsleeën. 1e en 2erun twee-
Og jansbob vanuit La Plagne.

k '° Noordse ski combinatie. 15, °ross country voor mannen vanuit
12.0 aiSieS'

' ° Skiën. Afdaling voor vrouwen
iasiuitMeribel*"*5 IJshockey. Italië - Duitsland
na s MeribeL

km "v*oordse ski combinatie. 10
uit iCr°ss country voor vrouwen van-

'42<; Saisies' samenvatting.
,1 5 Hardrijden op de schaats. 500

16 _V°°r vrouwen vanuit Albertville.
17 ._

IJsnockey- Finland - Zweden.
l7*j|o Tagesschau.

■55 Sportschau.

19 ___ Hier und Heute- Actualiteiten,
ïtino Verstehen Sic Spass?
2
«QO (TT) Tagesschau.
A-k XVI* Olympische Winterspiele
SchVille" Met: KunstriJden op de
h naats: kuur voor mannen vanuit Al-"ertvil|e; IJshockey: Verenigde Sta-
II

yan Amerika - Polen, samenvat-

-23 on a9esthemen-Telegramm.
23 nü t* Trekking van de lotto.
23'0l tagesthemen.
23.30 Das Wort zum Sonnta9*■ vi "" Mary_ Amusementspro-
vlO on__a met Georg preusse.

s'" Magnum Heat. Amerikaanse
Mm _!m uit 1972 van Roberl Cv|P*
h

ei. Robert Culp, Bill Cosby, Rosa-twL wh ca* B°99s en Hickey z'Jn
ODri aetectives inLos Angeles die de
gracht krijgen een zekere Mary Ja-
bliik-f vinden- Eenmaal op haar spoor, W 2e in het bezit van 400.000 dol-

0i en' afkonistig van een bankoverval.
°1 53 1 9esschau-

kaa Netz der Abwehr. Ameri-
H dnse speelfilm uit 1969 van Arthur
Da«/adel' De Amerikaanse majoor
Fran_° n 'aat zich ti-dens W0"in
Duit droPPen- Zijn missie is een

O33n !l Oeneraal te ontvoeren.033^^a9esschau.
.„' "03-40 Zuschauen - Entspan-
R

n - Nachdenken. Winterbilder: lm"ottauer Filz.

08.00 Nachbarn in Europa. Magazi-
ne in het Grieks, Italiaans en Portu-
gees.

09.00 Heute.
09.03 EURO. Europees magazine,

(herh.).
09.45 "" Let's move (10). Fitness

met Gaby Just.
10.00 Heute.
10.03 Die Reportage.
10.35 Toeristische tips.
11.00 Heute.
11.03 Christoph Columbus. (Christo-

pher Columbus), Engelse speelfilm
uit 1948 van David MacDonald. Met:
Fredric March, Florence Eldridge,
Francis L Sullivan e.a.

12.45 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.30 "" Der heisse Draht zum ZDF.
Kijkers kiezen muzikale fragmenten.

14.15 FM. Thema: wonen.
14.55 Ich bin ich. Serie.
15.20 Das doppelte Lottchen.

Speelfilm uit 1950. Twee sprekend
op elkaar lijkende meisjes ontmoeten
elkaar in een vakantieoord.

17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 ...bittet zur Tisch. Tafel- en

eetgewoontenvan Marika Kilius.
17.55 Die fliegenden arzte. Serie.
19.00 Heute.
19.20 (TT) Mit Leib und Seele. Met:

Günter Strack, Liesel Christ, Hanne-
lore Elsner e.a. Afl.: Der hoffnungslo-
se Fail.

20.15 "" Musik liegt in der Luft.
Met: Rex Gildo, Kastelruther Spat-
zen, Nicole, e.a.

22.00 Heute-journal. Aansl. Lotto-
trekking.

22.25 Die amourösen Abenteuer der
Moll Flanders (The amorous adven-
tures of Moll Flanders), Amerikaanse
speelfilm uit 1964 van Terence
Young naar de roman van Daniel De-
foe. Met: Kim Novak, Richard John-
son, Angela Lansbury e.a.

00.20 Heute.
00.25 SOKO 5113. Afl.: Die Spur führt

nach Sardinien.
01.15-03.20 Wiegenliedfür eine Lei-

che (Hush...hush, sweet Charlotte),
Amerikaanse speelfilm uit 1964.

07.40 Open University. 16.00 Mahab-
harat, serie in het Hindi. 16.40 ■ Secret
agent, speelfilm uit 1936 van Alfred
Hitchcock naar een verhaal van Some-
rset Maugham. Twee geheimagenten
doen zich voor als man en vrouw, wan-
neer zij de opdracht krijgen een vijan-
delijke spion om het leven te brengen
in Zwitserland. Met: John Gielgud, Ma-
deleine Carroll, Robert Young e.a.
18.05 The late show. 18.50 The survi-
vors guide to the NHS health reforms,
discussieprogramma, rond de door de
regering geplande hervormingen in de
gezondheidszorg. Met: Sarah Barclay
en Jonathan Dimbleby. 19.35 Nieuws.
19.50 Young musician of the year.
20.40 Fine cut, documentaire. 22.00
Filmmagazine. 22.50 Silverado, wes-
tern over vier helden, die in Silverado
hun fortuin proberen te vinden.
00.55-02.35 ■ Night of the demon En-
gelse speelfilm uit 1957. Een weten-
schapper is ervan overtuigd dat zijn

06.00 Tekenfilm.
06.20 Nozzles. Amerikaanse teken-

filmserie, (herh.).
06.45 Transformers. Amerikaanse sf-

tekenfilmserie.
07.10 Marehen aus aller Welt (Story-

book international), sprookje.
07.35 Piff und Herkules. Franse te-

kenfilmserie.
08.00 Konfetti. Kinderprogramma met

de tekenfilms Die Flintstone Kids, Yo-
gi Bar en Scooby Döo.

09.20 Klack. Spelshow.
10.05 Torn und Jerry Kids. Ameri-
kaanse tekenfilmserie.

10.35 Peter Pan. Amerikaanse teken-
filmserie.

11.00 Marvel Universum. Kinderpro-
gramma met tekenfilms.

12.35 Michel Vaillant. Amerikaanse
tekenfilmserie.

13.00 Teenage mutant hero turtles,
Amerikaanse tekenfilmserie.

13.30 Super Mario Brothers. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Alles unter Dampf/
Butch Mario und Luigi Kid. (herh.).

14.00 Daktari. Amerikaanse serie.
Afl.: Diamantenschmuggler.,(herh.).

14.55 Sheriff Lobo (The misadventu-
res of sheriff Lobo), Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Marmer dürfen
nackt tanzen.

15.55 BJ und der Bar. Amerikaanse
avonturenserie. Afl.: Der Probeauf-
trag.

16.55 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Inside Bunte.
18.15 Was kümmern uns die Kerle.
Afl.: Auf den Hund gekommen.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Full house. Afl.: Spiros Laden.
20.15 Verleihung des Ordens wider
den tierischen Ernst. Grote feestzit-
ting van de Carnavalsvereniging in
Aken met vele prominente gasten.

23.15 Hausfrauenreport. Duitse soft-
sexfilm uit 1971.

00.40 Die erotischen Traume einer
Frau. Erotische speelfilm uit 1980.

02.15 Mannermagazin. ■02.55 Hausfrauenreport. Herhaling
van 23.15 uur.

04.10 Das Gold von Neapel. (L'oro
di Napoli), Italiaanse film uit 1954 van
en met Vittorio de Sica en Sophia Lo-
ren. (herh.).

14.30 Telekolleg 11, cursus geschiede-
nis. Les 9. (herh.). 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Nimm's Dritte, met Gerard Rud-
dies. 17.30Alles Alltag, serie. Afl.6: Die
Kluft. (herh.). 18.00 Beim Wort genom-
men. 18.30 Das Südwest-Journal am
Samstag. 19.00 VIP-Tips, quiz. 19.30
Igel, flora- en faunamagazine. Presen-
tatie: Mario Schmiedicke. 20.15 II sig-
nor Bruschino, opera van Rossini. Uit-
gevoerd door het Radio Symfonie
Orkest Stuttgart 0.1.v. Gianluigi Gelmet-
ti met solisten. 21.45 Nieuws. 21.50
Grenzenlos, met Franca Magnani en
Gero von Böhm. Thema: Humor. 23.20
Schmidteinander, show met Harald
Schmidt. 00.20 Laatste nieuws. 00.22
Non-Stop-Fernsehen, programma-
informatie.

06.00 Quarbeet. Kinderprogramma.
06.05 Potatoe Head Kids. 06.25 My
Little Pony 06.50 Ollies total verrückte
Farm. 07.20 Thundercats. 07.55 Bat-
man. Herh. 08.25 Verliebt in eine He-
xe. Herh. 09.00 Zorro. 09.30 ■ Dick
und Doof. 10.00 Cagney & Lacey, se-
rie. 10.55 Abenteuer Tiere. 11.50
Glücksrad. Herh. 12.35 Wirtschaftsfo-
rum. 13.00 Sat 1 Bliek. 13.05 Zauber
der Berge. 13.35 Raumschiff Enterpri-
se. (NB: Mogelijk om 14.30 en 20.05
Tennis live: ATP tournooi in Brussel).
14.30 Mannerwirtschaft. Us-serie.
15.00 Sat 1 Bliek. 15.05 Tarzan, der
Gewaltige. Avonturenfilm. 16.45 Wun-
derbilder aus der Tierwelt. 17.15-
Klipp-klapp met Dieter Hallervor-
den.l7.4s Punkt, Punkt, Punkt. Woord-
spel. 18.15 Herz ist Trumpf. Spelpro-
gramma. 18.45Guten Abend, Deutsch-
land. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 ■ Der Falscher von
London. Misdaadfilm uit 1961. 22.00
Jux & Dallerei met Karl Dall. 23.00
Sexreport blutjunger Madehen. tische
film uit 1984. 0.30 Sat 1 Bliek. 0.35
Olympia-Club. 0.50 Erotische Phanta-
sien, sexfilm. 01.50 Sexreport. 03.15
Vorschau/Videotext.

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 week. 16.40 Style
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40 News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek.
20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10
Your money. 21.40 International cor-
respondents. 23.40 Newsmaker Satur-
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big
story. 03.10 Showbiz this week. 05.10
The Capital gang.

TV FILMS VIDEO
RTL4
en 6 n

port 77* ln die werd de
film r.a,- de andere vliegtuigrampen-
jack9edraaid. Pure exploitatie, met
da v mmon' James Stewart, Bren-
son accaro- Regie van Jerry Jame-

BRT1
lÖ.IO T_„

SDp u 'ne prince and the pauper.
ErroM ei

lfllm naar Mark Twain' met
een ' " ynn* Dubbelgangers: de één
2e pnns* de ander een schelm, en
een 6randeren voor de aardigheid
öoor vfnr Van roL ln 1937 gemaaktuor William Keighley

radio24.00 Hickey and Boggs. Actiefilm
over twee detectives die hun beste
tijd gehad hebben -en nu op zoek
moeten naar ene Mary Jane, die in
het bezit is van een forse som geld.
Met Robert Culp, Bill Cosby en Rosa-
lind Cash. Regie van Robert Culp. Uit
1972.

Duitsland 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 Aktua en 7.30 Nws.). 11.05
Kamerbreed. 12.05 Aktua ( 12.30
Nws. 12.55 Mededelingen t.b.v.
land en tuinbouw). 14.05 TROS
Aktua sport. 14.30 RadiOlympia.
15.30 Aktua sport (17.05 en 18.10
Aktua. 17.30 Nws.). 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. 1.02-7.00Niemandsland.

Radio 1

0.40 Altri desideri. Softporno van An-
drew White uit 1980. Vrouw is over-
spelige echtgenoot beu en vertrekt
naar een eiland waar ze het aanlegt
met een disotheekhouder. Met Nicol
Segaund.

RTL plus

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koflie.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 Country time. 19.04 Glas in
lood. 20.04 Uit het KRO archief.
21.04 The Bands. 22.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 2

1.15 Hush, hush, sweet Charlotte.
Niemendalletje over een skelet in de
kast. In 1965 gemaakt door Robert
aldrich, met Bette Davis, Olivia De
Havilland, Joseph Cotten.

Duitsland 2

Radio 3
6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip: 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 For those who like to
groove. 22.04 Rock City.
23.04-24.00 Liefdeslijn.

Nederland 1

thrinf hoot ,0 kill* Half geslaagde
Wft Van Roger Spottiswoode uit
renn__ met Sidney Poitier, Torn Be-OnhJ_.en Kirstey Al|ey* Poeier gaat in
rnonr-? er9zaam- bosgebied achter
9r°ePiee iaga;rSaan- 9ÜZelt een

" Kirstie Alley en Torn Berenger in 'Shoot to kill'. (Neder-
land 1 - 20.25 uur).

1.25Tomb of Ligeia. Horror van cult-
cineast Roger Corman uit 1965, met
Vincent Price, Elizabeth Shepherd.
Weduwnaar ontmoet overleden
vrouw. Nonsens, maar met schwung
gemaakt.

RTL4

23.35 Jagged Edge. Cult-film van Ri-
chard Marquand uit 1985, met Jeff
Bridges, Glenn Close, Peter Coyote.
Advocate wordt verliefd op uitgever
die ze verdedigt in een moordzaak.

RTL4

BRT1
23.20 Lone wolf McQuade. Stevige

23.05 Raging Buil. Over boksen en
loutering. Historische acteerprestatie
van Robert DeNiro als bokser Jake
LaMotta leverde hem een Oscar op.
DeNiro wordt steeds dikker en
amechtiger, maar speelt de sterren
van de hemel. Martin Scorcese te-
kende in ,1980 voor de regie. Briljant.

Nederland 1 actiefilm met Chuck Norris die het te-
gen wapensmokkelaars opneemt.
Ook met David Carradine en mooie
Barbara Carrera. Regie in 1983 van
Steve Carver.

1.53 Underground. Oorlogsfilm uit
1970 van Arthur Nadel. Amerikaans
geheim agent moet verrader bij Frans
verzet liquideren. Met Robert Goulet,
Daniele Gaubert.

Duitsland 1
Duitsland 2
Mon ei amorous adventures of
spe- it s- Lichte zedenkomedie,
lBrio 'n de slaaPkamers van het
ais ! eeuwse Engeland. Kim Novak
Ter-Tr- 61,-0es* ln 1965 gemaakt door'erence Young.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00 Kur-
hausconcert: Pianomuz. 12.00
Muziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.04 Veronica klassiek: Tsje-
chisch Kamerork. met sopraan,
tenor en bas. 14.37 Veronica
kamermuziek: Muz. voor cello en
piano. 15.16 Nieuwe platen. 16.00
Lang leve de opera. II corsaro.

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken
aan werk. 10.00 Onder de groene
linde. 10.15De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied alleen. .!
12.44 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30 Opo doro. 14.00 NCRV-
zaterdag sport. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.46 Postbus 51. Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25 Kayen rasja
(Er is hoop). 18.40 Hoda al-islam.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.14 EO Metterdaad hulp-
verlening. 21.15 Rellector. 21.35
Deze week. 22.00-23.00 Zaterdag-
avond-uur.

Radio 5

Omroep Limburg
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-

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.30 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

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws;
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter.
8.55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws.
9.05 Der Musikpaviljon (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. Fünt Uhr Tee (18.00
Nieuws). 19.00Auf ein Wort, aansl.
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Der
goldene Pierrot. Operette van Wal-
ter W. Goetze. 22.00 Nieuws.
22.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

6.00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end (6.30, 7.00, 7.30 nieuws, 7.45
In 't spionnetje). 8.00 Nieuws. 8.10
Ochtendkuren met Somers en Ver-
schuren. 10.00 Nieuws. 10.03 De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont. 11.30 Vlaamse top tien.
12.00 Radio twee top dertig (met
om 13.00 nieuws). 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.10 Fris
van Leiever. Aandacht voor enter-
tainment en vrije tijd met Kurt van
Eeghem. (18.00 nieuws). 20.00
Hartelijk. Wensen en verzoeken
van luisteraars (22.00 nieuws en
lotto). 23.30 Nachtradio (Nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

België/Radio 2

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio-Shop. Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif. Verzoekplaten. 15.00
Sport Shop. Voetbal en andere
sportevenementen. 18.00 Ameri-
can Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA. 21.00 Je t'aime.
24.00-6.00 Kuschelrock. De mooi-
ste lovesongs.

opera van Verdi. New Philharmo-
nia Orchestra en Ambrosian Sin-
gers 0.1.v. Lambarto Gardelli met
sol. 18.00 Nws. 18.04 Avondstem-
ming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-klas-
siek. 20.50 Ensemble '88. 22.00
Literair: Camera obscura. 23.00
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate.

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 20.00-23.00 La Travia-
ta. Reohtstreekse uitzending van
deze opéra van G.Verdi vanuit het
Theater aan het Vrijthof in Maas-
tricht m.m.v. het Limburgs Sym-
phonie Orkest, Koor Maastrichts
Conservatorium e.a. (In de pauze:
opnamen van John Bröcheler en
Jan Hupperts).

Tisch (12.15 agenda Ostkanton:
12.35 persoverzicht). 12.45 Ak-
tueel. 13.00 Hitparade. 16.00 Pro
en contra, jeugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine. 18.00
Uit de regio. 1810 BRF Aktuell.
18.35 Vrije Tribune, politiek forum.
18.45 Evangelium in unserer Zeit.
19.00 Saterday Night Rock Show
21.05-21.07 Uitslagen Belgische
lotto.
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"PpP:" SU Rl Jl ITFR^ JBl
yj_r* / ■**■ \\ _______________ »V__- >I\# 1 ___■__■ lw makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen _f

T_» knnn OBBICHT, Burg.v. Hinsbergstraat S SITTARD, Karolingenstraat SIC KUUp §H_M______i -_S%_ Luxe uitgevoerd, halfvrijst. woonh. met cv., garage
BEEK, Proosdijstraat S _^fH____t-j___ Percopp.: 340 m2. lnd. 0.a.: L-vorm. woonkr., keu-
Uitst. onderh. ruime vrijst. villa en appartement, JB_\ WSÊmm^ ken' 3 slaapkrs., badkr., vaste trap naar zolder.
garage, serre, tuin en royale werkkr., geschikt voor Jm wkm- Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 195.000,-k.k
dansruimte). Percopp.: 1.300 m2. Prijs op aan- Jm Wkm%. ___t SITTARD, Leyenbroekerweg Svraag. JÊÊ H___ mk Op eerste stand gel. vrijst. landhuis metkelders, ga-

HEERLEN, Drieschstraat s__S___P !__________ 1 -000 m- lnd': royale living, study, luxe keuken, bij-
Nabij centrumgoed gel. appartement met lift en ga- keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig,
rage.lnd.: souterrain: berging, garage. App.: hal, Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK, Eikenweg H ■________■___ AALBEEK, Nieuwenhuisstraat HGoed gel. halfvr. woonh. met cv., inpandige gara- Loods (verwarmd) opp. ca. 360 m2.ge, kantoor en tuin. lnd.: souterrain: garage, cv.- Huurpr.:/. 1.500,=per mnd.
met app., woonkr. 1e verd.: 3 slaapkrs, moderne Op goede stand gel., uitst.onderh. vrijst. landh. met mr« i
badkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo- cv., inp. garage, kelders en onder arch. aangel. tuin J_NÏGUWDOUW
trap. lnd.: kantoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, met veel privacy. Ind. 0.a.: L-vorm. living met open
kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 2 NIEUWBOUWWONINGEN Sonderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: /. 225.000,- k.k. slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte. Landhuizen te Echt.
.._—_.-_. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 370.000-k.k. Premie C-woningen te Geleen-Maastrichterbaan.HEERLEN, Landvoogdstraat H Landhuis tePuth-Schinnen.Goed gel. woonh. met cv., berging en tuin. lnd.: OBBICHT, Karel van Bronckhorstlaan S Premie A- en VS-woningen te Stramproy.Beg. gr.: entree, woonkr. met open keuken, berg- Op goede stand gel. uitst. onderh. vrijst. landh. met Appartementen te Berg aan de Maas.kast. 1everd.: overloop, 2 slaapkrs., badkr. met dou- cv., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. Documentatie op aanvraag.che en v.w., toilet, c.v.-njimte/berging. Aanv.: i.o. Percopp.: 420 n.2. Ind. 0.a.: living met open haard.Prijs: ’. 102.000,-k.k. luxe keuken met app., 4 royale slaapkrs., badkr. met -n 11ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. Vraag- Jt*OU.W__J_.VCIS
KERKRADE, De Locht H prijs: ’ 325.000,- k.k.
Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruim- BRUNSSUM Hten, cv.-gas. lnd.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara- SITTARD (KOLLEBERG), Dunckellaan S TE KOOP 7 prima gelegen bouwkavels voor parti-ge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. Op uitst. stand gel., vrijst. landh. met cv., inp. gara- culiere bouw in hetplanDe Hemelder.Percopp. vanruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi- ge, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en tuin met 330 m2tot 600 m2.let, woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr. opt. privacy. Percopp.: 918 m . Ind. 0.a.: royale Ii- Prijzen vanaff49.500- v.o.n.incl.B.T.W.
met ligb., douche en v.w. Vaste trap naar 2 slaapkrs. ving (+ 64 m 2) met open haard, eetkr., keuken, stu-en zolder. Aanv.: i.o. Prijs ’. 180.000,-k.k. dy, 5 slaapkrs., 2 badkrs., loggia, zolder. Aanv.: i.o. BOUWKAVELS S
~_.__. _„ Prijs op aanvraag. . Bouwkavels te koop te Amstenrade, Spaubeek enKERKRADE, Kokelestraat H Stramproy.
Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. SITTARD, Engelenkampstraat * S
lnd.: kelder, entree, toilet, woonkr., eetkr., keuken, Gerenoveerde flat met c.v. en berging, lnd.: hal, n ï """bijkeuken, doucheruimte. 1e verd.: 4 slaapkrs. 2e woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche. __> CI2IG
verd.: vaste trap naar zolder. Aanv.: i.o. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 94.000,— k.k. Aankoop ga-
Koopprijs: ’. 130.000,-k.k. rage mogelijk. MAASEIK, Sportlaan S

Uitst. gesitueerd zeer luxe appart. (± 2 jr. oud) metNUTH, Pastorijstraat H SITTARD, Irenelaan S garage, berging en groot terras. Opp.: 125 m2. lnd.:In hetcentrum rustig gel. appartement metc.v. lnd.: Op eerste stand gel. goed onderh. halfvrijst. heren- Hal, roy. living (50 m 2), mod. luxe keuken, 1hal,toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, moder- huis met cv., kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L- slaapkr., logeer-studeerkr., luxe badkr, waskeuken,ne keuken met balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe vorm. woonk., keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., berging. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag,
badkr.. Het geheel verkeert in prima staat van on- moderne badkr., v. trap zolder. Aanv. i.o. Vraagprijs
derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. ’ 259.000,- k.k. MORESNET HPrijs: ’. 160.000,-k.k. - In bungalowwijk prima gel. semi-bungalowmet in-
schaesberg, streeperstraat h «* «uw pand verkopen, bel dan Ma- EtS «_iffiS
Goed gel. woonh. met berging en tuin. lnd.: kelder. KelaarsKantOOr Kuijters VOOr eeiï Vrij- ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet Beg
beg. gr.: entree, 2 kamers, keuken, berging, douche- blijvendeafspraak. Er is veel Vraag naar gr.: ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o.h.
ruimte. 1everd.: overloop, 4 kamers, keuken, dou- panden Ml de prijsklasse tot f 250.000- ca- 42 m2' balkon, badkr. met ligb., v.w., slaapkr.
cheruimte met toilet. 2e verd.: vaste trap naar zol- ' Aanv ■i o Prijs* / 325 000 — k kder Aanv.: i.o. Prijs: ’. 98.000,-k.k.

S - Inlichtingen kantoor Sittard PB ■»_»

H - Inlichtingen kantoor Heerlen BF**^^| I

Hypotheken-Financieringen fk^ B>^ ■■_£
Taxaties-Verzekeringen USÜ I l^_^l!__^ I _!___■! I*^^

Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittardmaastricht heerlen
Wetto_-__g_sn9.oo-.18.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611Zaterdagen 10.00.1400uur 6411 AT heerlen-van grunsvenplein 12-tel 045-713746 I
É

I-_J Caumer-parkplan|>tiÉ __^

Wonen op topifi^pLlF

her en der tussen de huizen zullen ___________t______________l___________HH____ ■■ t l\Wfm
worden aangelegd. De 1 e fase heren- indeling type lil:
huizen, bestaande uit 3 verschillende Overdekte entree. De leefruimte mcl. keuken
types, zal binnenkort gerealiseerd b

n
e
n
d
trfg! 53 m) Do°! de u-wr"9e'ndelin9

_.__._.,____, r. -i ij ontstaat een eetruimte van ca. 15 m2en eenworden. Daarnaast kenmerken de zithoekgedeelte van ca. 28 ml De keuken ishuizen zich door ruimte, luxe en voorzien van het gemak van een bijkeuken/
fraaie witte gevels. berging. Garage inpandig bereikbaar ca. 15 m 2.De le verdieping telt 3 ruime slaapkamers resp.
y___m___m_^ «*■riifTn S groot ca. 16 m 2, IOm2en 8m , alsmede eenV| IrlyVl iCH apart toilet en een luxe badkamer, o.a. voorzienm9I IL I I _# I Iln van ligbad en douche. Vaste trap naar zolder ca._________ 23 m 2(mogelijkheid voor 2 extra kamers): Het___=___=______= WAKELAAftDIJ Bv merendeel van detuinen is op hetzuiden gelegen.
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* D-,*-__-, .«.'X.,. ~„„ s .ro /w.Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Wijzen Variëren Vanf Z52.000,~ V.O.n. tOt
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. f315.000 — V.O /.
Ook kantoren in Maastricht en Aken Perceelsoppervlaktes tot 480 m 2. 10091086_

tnfour m '
Neem voor meer informatie en/of documentatie contact met ons op.

Vaak verkopen wij huizen die de krant net
niet halen. Zoekt u een huis, laat u

vrijblijvend inschrijven.
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3
SWEYKHUIZEN

Kerkstraat 7. Ruim hvrst. woonhuis, pracht tuin. Vr.pr.
f 204.000,- k.k.

BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., luxe
oadk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2,bwj. '89. Pr. in overleg.
Event. inruil van patiobung. mogelijk.

KLIMMEN
rermaar 7. Panoramisch schitterend gel. vrijstaand ruim
landhuis. 4 ruime sik., totaal onderkelderd alwaar moge-
lijkh. voor kantoor/appartement. Dub. garage. Prijs op
aanvraag.

VIJLEN
Weideklokje 21. Vrijst. woonh. opp. 280 m 2, gr. woonk.,
V_-open aanb.keuk., 3 slpk., badk. ligb., vaste trap naar
zolder, bj. 1989, garage. Vr.pr. ’249.000,- k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./bij-
keuk., opp. 535 m2. Vr.pr. ’ 207.000,- k.k.

HEERLEN
Verzetstraat 16. Halfvrijst. perfect onderh. woonhuis, met
garage, in rust. buurt. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.
Ambachtstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5
slpk., grote woonk. m. parket. Vr.pr. ’ 179.000,-k.k.
Grasbroekerweg 71. Ruim tussengel. woonhuis met gro-
te tuin, 3/4 slpk., achterom bereikb. Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.
Kruisstraat 26. Ruim tussengel. woonhuis, met mooie
serre, tuin op zuid. Vr.pr. ’ 198.000,- k.k.
Gouverneurstraat 81. Halfvrijst. met 2 sik. Vr.pr.

’ 108.000,-k.k.
Pleiweg 25. Halfvrijst. woonhuis met inp. garage, 3 sik.
pracht tuin, inbouwhaard, parketvloeren, serre. Vr.pr.

’ 205.000,-k.k.

HOENSBROEK
Van Hövel tot Westererfhof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer
ruim landhuis met garage. Vr.pr. ’ 379.000,- k.k.
Kouvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 appartemen-
ten, huuropbr. ’ 24.000,-. Vr.pr. ’ 129.000,-.
St. Jozefstraat 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand
woonhuis met 5 slpk. U kunt er zo intrekken! Vr.pr.

’ 239.000,- k.k.
Oranjestraat 20. Halfvrijst. woonhuis met garage, grote
woonk., eiken aanb.keuk., 2/3 sik., badk., ligb., 2e toilet.
Vr.pr. ’ 114.000,-k.k.

NUTH
Moienveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. landhuis
op 1200 m 2grond, nabij centrum, bwj. 1990,4 ruime slpk.
Vr.pr. ’ 429.000,- k.k.

VOERENDAAL
Tenelenweg 83. Halfvrijst. woonhuis op 770 m 2grond, 5
slpk., woonk. 40 m 2, grote gesloten keuken.
Vr.pr.239.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Teheuxstr. 1. Nieuwbouw semi-bungalow, 3 slpk. Opl.
mei/juni. De bouw is halverwege. Vr.pr. ’ 238.000,-v.o.n.

KERKRADE
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000,-
-k.k.
Winselerhofstraat 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis,
woonk. 90 m 2, 3 ruime sik., geheel onderkelderd. Pr. op
aanvr.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
600/1800 m 2bedrijfsloods.
Heerlen-Cntr. Kantoorpand ’24.000,- p.j. Winkelpand
450 m 2’ 30.000,- p.j.

TE KOOP GEVRAAGD
Woonhuis, vrijstaand halfvrijstaand, 10/15 km Duitse
grens.

Wij hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin-
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij-
vend!
Ruys de Beerenbroucklaan, Heerlen VERKOCHT
Benzenraderweg, Heerlen VERKOCHT
Gerard Bruningstraat, Heerlen VERKOCHT
Laan van Hövel t. Westerflier, Heerlen VERKOCHT
Neerbraak, Landgraaf VERKOCHT
Keizerstraat, Landgraaf VERKOCHT
Porthoslaan, Maastricht VERKOCHT
Frohweinweg, Eys VERKOCHT
Martinusstraat, Vijlen VERKOCHT
Bosbergstraat, Kerkrade VERKOCHT
Reukenderweg, Nuth VERKOCHT
Rijksweg, Nijswiller VERKOCHT
Neerbekerstraat, Neerbeek VERKOCHT
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NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

HEERLEN:'Mooi halfvrijstaand woonhuis met garage!' _ r*
Ind. hal, ruime woonk. m. parketvl., dichte keuken m. "£■*, -„*
mod. mr, 3 slaapk., badk. m. bad en v.w. Bwj. 1973. Geh. fpiP^l*^ |L
pand is voorz. v. aluminium roll./kozijnen m. dubb. begl. -■ 4-Jj.j. H
Patio-tuin ±50m2 op zonkant. Aanv. direkt. M__ mmMVraagprijs: f 145.000,- k.k. .M
HEERLEN: 'Moderne semi-bungalow inrustige woon-

Ind. hal, L-vormige woonk. m. open keuken, berging, ga- ;_3__l___J____P J_rage, 2 ruime slaapk. badk. Geïsoleerd en dubb. Be- |JB Bra*"--.'''JsïÉilglaasd. Bwj. 1986. Aanv. in overleg. KUT-'-mI m*!Mog. Rijksbijdrage f 10.500.- BLJ_____W^^lt iiii°'
Vraagprijs: f 139.000,- k.k.
HEERLEN:'Leuke woningvoor starters in jongebuurt!' §
Ind. hal, woonk. m. open keuken, 2 slaapk. badk. bergin- 'M
gen. Geïsoleerd en ged. dubb. beglaasd. Bwjr. 1983.
Aanv. in overleg. ff 11Mogelijke Rijksbijdrage: f 7.500,-

HEERLEN: 'Grotendeels vrijstaand herenhuis met 1330 m2grond op loopafstand van
centrum!'
Ind. geheelonderkelderd, grote hal, woonk. (9.20x3.45/4.50) m. moderne sier open haard,
en parketvl., woon/eetk. m. moderne witte mr., tuinkamer (7.10x3.25) 3 slaapk., badk., zol-
der. Bwjr. 1930.Nieuwe c.v.ketel en nieuw dak. Dubb. begl. Uniek pandvoor tuinliefhebber!
Aanv. direkt. Vraagprijs: f 229.000,- *&_

HEERLEN: 'Herenhuis met garage, op loopafstand ,T—.? jvan centrum!' tjj
Ind. prov. kelder, woonk. (± 35 m 2), dichte keuken m. .^-f*"^!!""!mod. mr. ruime berging, 3 slaapk. badk. 2e verd. bereikb. "jl^j|^tl_^
via vaste trap m. mogelijkh. v. 4e slaapk. Bwjr. 1928. Ra- :Si
men/kozijnen ged. kunststof m. dubb. begl. en ged. roll. 3'
Vrij uitzicht a.d. voorzijde. Aanv. in overleg.
Vraagprijs: 1 139.500,- k.k. |j|

| HOENSBROEK: 'Karakteristieke tussengelegen |
Ind. kelder, woonk. (+ 27 m 2) tussenhal, woon/eetk. m.
compl. luxe mr., 4 slaapk., badk. Kleine binnenplaats.

Vraagprijs: f 85.000,- k.k. _ . ■
HOENSBROEK: 'Ruim, degelijk halfvri£tag_f_l woonhuis met flinke garage!'
Ind. hal, L-vormige woonk. <2__V_o\tQm\m& woon/eetkeuken, m. moderne mr. serre, 4
slaapk. badk. berging. Bwjr. l|S('lPërc. opp. 264 m 2c.v. ketel 1989.Diepe achtertuin.Aar-in overleg.
Vraagprijs f 149.500,- k.k.

MECHELEN: 'Representatief halfvrijstaand herenhuis i j

met diepe achtertuin grenzend a.d. Geul!' *
Ind. 3kelders, hal, 2 woonk. resp. 6.10x4.50 en 5.00x4.00, ,_, «. J_\
keuken, garage, badk., berging 4 slaapk., grote ber- >* m_\gruimte, zolder. Bwjr. 1933. Perc. opp. 490 m 2. Ged. roll. H^^flA.d. achterzijde panoramisch uitzicht op heuvelland-

MAASTRICHT: "Ruim, sfeervol, halfvrijstaand heren- _»____________«
huis nabij station!' . |£,
Ind. kelder, hal, woonk. m. open haard en parketvl., _, <
woon/eetkeuken (4.75x2.60) m. mod. mr. bijkeuken, dou-
cheruimte, 4 slaapk, badk. (3.60x2.15) m. ligb. en v.w. Zol- -s^^lfHder. Prima staat v. onderh. Aanv. i.o. lw"____j
Vraagprijs . 175.000,- k.k.
NUTH/CENTRUM: 'Stijlvol, vrijstaand han-ffihuis met garage en grote tuin!'
lnd.: kelder, hal, L-vormige woonl^-jriQjG"") m. allesbrander, woon/eetkeuken, bijkeuken'
gar. m. smeerput, berging,J-ra|S£7_adk. m. v.w. en 2e toilet, bwjr. 1934. Perc. opp. 4**9
m 2. Aanv. in overleg. *Vraagprijs f 235.000,- k.k.

LANDGRAAF/SCHAESBERG: 'Sfeervolle, gerenoveer- »
de halfvrijstaande z.g. 'mijnwerkerswoning'! M, > " --Ind. kelder, hal, ruime woonk. keuken, badk. berging, 3 \., »*frtJ-*I*****H&slaapk. Ramen/kozijnen ged. hardhout en ged. roll. Perc. H5~J_
opp. 270 m 2. Aanv. desgewenst op korte termijn. H_____ït__
Vraagprijs f 110.000,- k.k. Jffgf U

MAASTRICHT/WIJCK: BEEK/MARKT
Mooie bedrijfs-cq. kantoorruimte in direkte Reklame-techrtisch uitst. gel. winkel- c.g- !nabijheid gelegen van station en A.Z.M. kantoorruimte, totaal ± 230 m 2. Zeer rui-
Totaal 140 m 2, 3 eigen parkeerpl. Aanv. me parkeermogelijkh. In direkte nabijheid
l-7-'92. van vliegveld en autowegen. Aanv-
Huurprijs f 200,-/m 2, excl. b.t.w. 1-10-92.
en stook- en serv. kosten. Huurpr. f 215,-/m2 b.t.w. en stookk.
MAASTRICHT/WYCK: BEEK/MARKT
Representatieve kantoor/bedrijfsruimten Representatieve kantoarj*»mte ± 100 m2-
gelegen nabijheid 154 m 2, waarvan 74 m 2 Ruime parkeer^*wöifekte omgeving
gemeenschapelijk. 2 parkeerpl. Aanv. van vliegyilg*%JiWoweqen. Aanv. medio
1-8-1992. apr. ST^Huurprijs f 21.060,-p. jaarexcl. b.t.w. en Huurpr. f 16.000,- excl. b.t.w. en stook-
stook- en serv. kosten. en serv. kosten.

1fllllillltlllIlllIltllllllllfIlllliIIIilIllitlIIIItIlItllllllllllllllllllllllltltII«ll«lllllltlllllIiIllll-tllfllllltliltlllIlllllltllililiCI' IJI'J

Compleet Wonen
en bovendien

aantrekkelijke
Subsidie.

In Hoensbroek-Zuid op een locatie waar reeds
woningen met moderne architectuur gereali-
seerd zijn, worden op dit moment een aantal
halivrijstaande woningen gebouwd die zeer

compleet van uitvoering zijn.

De subsidieregeling, die op ditproject van
toepassing is, geeft ook hogere inkomens een

aantrekkelijke subsidie.

Belastbaar inkomen van eigenaar/ Contante waarde
bewoner jonger dan 65* H

van ’ 43.501,-- t/m ’ 46-500,-- ’ 32.500, - ■van/46.501,-t/m ’ 49.500,- 0,-- ■van ’ 49.501,- t/m ’ 52.500.- ’ 17.500,-

-van/55.001,-t/m ’ 58.500.- ’ 5.000.-

-* alsmede de voorwaarden volgens de I
pr**--: -' - " . ;.-"■'-*; ' fi'

Indeling:
L-vormige woonkamer ca. 30 m 2, mcl. open keuken. Garage/
berging ca. 17 m 2.De 1everdieping telt 3 slaapkamersresp.
groot ca. 13, 8 en 6 m 2, alsmede een royale badkamer met
douche en vw.

Technische details: ~ _
- spouw-, dak- en vloerisolatie- hardhoutenkozijnen
- dubbele beglazing "■■'
- woningscheidende muur in ankerloze 'Ém yjmspouw, waardoor evt. contactgeluid tot
een minimum wordt beperkt. -| WLJfoMÈ

Prijs/143.977,- vo.n. Dé netto maandlast bedraagt ’ 750.- uit-
gaandevan een subsidiebijdragevan/ 32.500,- (rekeninghou-
dend met fiscaal voordeel en 100% financiering). 10091056

Voor nadere inlichtingen nodigen wij u uit om
de informatieavond bij te wonen op woensdag

19 februari van 16.00 tot 20.00 uur in het
gemeenschapshuis "Der Biese Gatz".... .. ; ....... .

3l lil KA Tellfloo_o45 e7T2n2_5#.! _"'■■_■■■-_-■■■ ■■__ Maandag t/m vrijdag
_____: __Z_: ____Z geopend van 9 00 tot
________=_= MAKELAARDIJ B.V. 21.00 uur. Zaterdag

______-__= ' van 9.00tot-18.00 uur-

Ook kantoren in Maastricht en Aken *

Limburgs
WOD(ra__l_L__Ul-



Eurosport

13.00 Reflets, reportages. 14.00 James
Brown, muziekspecial. 15.00 Tennis.
17.55 Félix. 18.25Trio en mi bémol, de
Eric Rohmer, toneelstuk. 19.30 Jour-
naal, weerbericht en beursberichten.
20.00 ■ La mariée est trop belle, Fran-
se komedie uit 1956. 21.30 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.00 Francois Mitterrand, documen-
taireserie. 22.55 Week-end sportif.

België/Télé 21
07.00 ATP Tennis tour voor mannen.
08.00 Paardententoonstelling. 09.00
Pre-Olympisch voetbaltoernooi. 11.00
Watersport. 11.30 Matchroom pro bok-
sen. 13.30 Forte Snooker League.
16.00 Golf. 18.00 Pro skiën voor man-
nen. 18.30 Pilote. 19.00 German Lea-
gue basketbal. 20.30 Pre-Olympisch
voetbaltoernooi. 22.30 Golf. 23.30 For-
mule 1 Grand Prix films. 00.30 NBA
Basketbal.

Sportnet

10.30Terre et soleil. 11.00 Eucharistie-
viering. 12.00 Faire le point. 12.55
Weerbericht. 13.00 Nieuws. 13.20 La
rivière de nos amours, Amerikaanse
western uit 1955. 14.45 Tibet, la lon-
gue marché, documentaire. 15.40 Gé-
nies en herbe. 16.20 Nouba nouba.
17.25 Jeu des dictionnaires. 18.00
Autovision. 18.30 Week-end sportif.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Loterire, amusementsprogramma.
21.30 Pour l'amour de Joshua, Ameri-
kaanse tv-film. 23.05 Weerbericht en
laatste nieuws.

09.00 Samson. Gevarieerd kinderpro-
gramma.

10.00 Sunday Proms. Orgelmuziek.
11.00 De zevende dag. Praatcafé.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Een Connecticut Yankee aan

het hof van koning Arthur.
15.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa-

milieprogramma.
17.30 De Edison tweeling. Ameri-

kaanse jeugdreeks.
17.55 Journaal.
18.00 Tiktak.
18.05 Merlina. Jeugdreeks.
18.30 Meester, hij begint weer. Co-

medyserie.
19.00 De Cosby show. Amerikaanse

comedyserie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Alfa Papa Tango. Af1.12.
21.10 Mr. Bean. Humoristisch pro-

gramma.
21.35 Doctors at sea. Engelse serie.

Afl.: Wolf in scheepskledij.
22.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-

gen. Vandaag spelen Bernard Kreps
en Piet Depauw tegen Rik Van Des-
sel en Johnny Colson.

22.30 Vandaag en sport.
22.50 Ziggurat. Een ruimte voor kun-

sten. De zeven kunsten, wekelijks op
actuele wijze belicht. Vandaag: De
manuscripten van Alamire; Mannen
maken plannen, reportage over de
opnamen van de nieuwe film van
Mare Didden.

23.20-23.30 Coda. Plastische kun-
sten, uit de reeks 100 Meesterwer-
ken. Pyramus en Thisbe van Deutch
Nikolaus Manuel. Kunstmuseum Ba-
zel.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Studio Hilversum.
10.00 Bobsleeën. 2 mans en biathlon

4 x 7,5 km heren.
12.00 "" Journaal.
12.08 Skiën. Super G heren.
14.33 Skispringen.
15.33 IJshockey. Frankrijk - Noorwe-

gen.
15.55 Schaatsen.
18.30 Sesamstraat.
18.50 Hoogtepunten van de dag.

IJshockey Tsjechoslowakije-Zwitser-
land.

20.00 "" Journaal.
20.15 IJshockey. Canada-Sovjet

Unie.
22.30 Studio Moutiers.
22.48 "" Journaal.
22.56 Samenvatting van de dag. En

kunstrijden ijsdansen.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Classique.
13.45 Studio Rembrandt.
14.30 Columbo.
15.45 De Soundmixshow.
17.00 Match.
17.35 Full house. Amerikaanse serie.
18.00 Journaal.
18.25 Bios. Film- en videoprogram-

ma.
19.05 Jake & the Fatman. Ameri-

kaanse serie.
19.30 Journaal.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg.
20.00 Match: voetbal.
20.45 Freek de Jonge.
21.40 De reis van je leven. Quiz.
22.25 Ursul de Geer.
23.15 De vierde kamer.
00.20 Dallas. Amerikaanse serie.
01.10 Nachtprogramma.

07.30 Open university. 10.00 Olympics
'92. 10.55 Open university. 13.00
Olympic grandstand. 16.00 A distant
trumpet, Amerikaanse speelfilm uit
1964. 17.50 Animation noyv, tekenfilm.
18.00 Rugby special. 19.00 Olympics
Today. 19.35 The money programme,
economisch magazine. 20.15 The na-
tural world, natuurdocumentaire. 21.05
(TT) Goodbye comrades: The sceptics.
21.55 Trying times, serie. 22.25 Did
you sec...? 23.00 (TT) The object óf
beauty, tv-spel. 00.40 One from the
heart, Amerikaanse speelfilm uit 1982.

België/RTBF 1

1-00 Eucharistieviering. Vanuit de
momaskerk in Huizen.'"55 Aarde, mens en milieu. Jonge-renprogramma.

*-15-12.25 Voorlichtingsprogram-ma.
3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

*5-05 Health & Beauty. Cursus. Afl.4.Herh.
'"30 Het gezongen woord. Koor- ensamenzang vanuit Kloosterburen.

Ir'!.0 *" Journaal-"■o7 Hersens op hol. Serie over het
■■menselijk vernuft. Afl.10: Geld dat
stom is. Presentatie: Hans Böhm.
{"00 Kiekeboe. Kleutermagazine.
Vandaag: Verandering;
"10 Oren van je kop. Poppenserie.

jAjJjj Gewoon;
■20 Gezusters Kokkel. Jeugdserie.*°Pje thee overzee.
"40 De sprookjesstoel. Sprookjes
'an de gebroeders Grimm. Afl.7: Het

18 nPpere kleermakertje.
,;00 Boggle. Woordspel. Presenta-
J* Hans Schiffers.

■25 Nummer 28. Serie over zeven
l°ngeren voor het eerst op kamers in3 grote stad.
"35 Hotel Amor. Comedyserie. Afl.:
"*are liefde. Als jezelf nooit verliefd
~ent geweest, hoe kijk je dan aan te-
j.en de liefde van twee gebrekkig Ita-"aans sprekende hotelgasten? Herh."00 Perfect Strangers. Amerikaan-se comedyserie. Afl.: Smulpartij. Bal-
*' en Larry hebben met hun vriendin-nen een cateringbedrijf. Alles loopt

19ma*"27 (TT) Waku waku. Quiz over die-
_n nn met Rob Fruithof.<«.00 (""+TT) Journaal."'5 (TT) Vreemde praktijken. Co-J^-dyserie.■53 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenmagazine.■40 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.

~;20 The Chief. 6-delige Engelse po-
J*eserië. Afl.l.'5 A titre personnel. Praatpro-
(Jfa|nn.a.
""■OO-00.05 "" Journaal.

11.00 Reiziger in muziek. Live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma. Presentatie: Jack van Gel-
der.

12.45-13.40 "" De VARA matinee.
Het Radio Kamerorkest 0.1.v. Hans
Zender met Christian Zacharias, pia-
no speelt werken van Ravel en Mo-
zart.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul-

tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

18.35 Eerie. Indiana, 13-delige Ameri-
kaanse serie. Afl.4: The loosers.

19.00 The wonder years, Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Day one.

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag: People are strange
when you're a stranger, deel 3 van
een serie over verdraagzaamheid.

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic's Keek

op deweek. Actuele satire metKees
van Kooten en Wim de Bic.

20.37 Belevenissen. Serie portretten
met Peter van Ingen.

21.05 Let the blood run free. Austra-
lische comedy-serie. Afl.7.

21.30 (TT) De dienst. Documentaire
serie over de overheidsdiensten.
Afl.l: De Keuringsdienst van Waren.

22.30 For the greater good. Engelse
mini-serie. Afl.3: Minister. De minister
van Binnenlandse Zaken, Charles
Truman, ziet zich voor een groot aan-
tal problemen geplaatst: gevangenis-
bewaarders dreigen te staken. Zijn
pogingen om de crisis te bezweren
worden ondermijnd door zijn ambte-
naren en zijn collega's.

23.30-23.35 "" Journaal.

10.30 Winjin'pom. Engelse poppen-
serie.

09.45 Hoe zit dat en waarom. Ac-
tueel kindermagazine.

10.00 Mannetje & Mannetje.
10.10 Watt??! Wetenschappelijk ma-

gazine.

09.00 De grote dikke beer vertelt.
09.30 Bonk en Beer. 10-delige serie

naar het toneelstuk Trappelzak slaapt
uit.

" Martin Landau en Peter Falk in de tv-serie Columbo
(RTL4- 14.30 uur).

Nederland 1

RTL PlusDuitsland 3 WestDuitsland 2

SAT1

Duitsland 1
09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursusin-
formatie. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Ihre Hei-
mat - unsere Heimat. Programma voor
gastarbeiders. 12.00 Prof. dr. Volker
Gerhardt over: Lebensführung - Zur
Grundlegung der Moral. 12.45 Senen
statt Horen. 13.15 Piraten-Kunst. 13.40
West 3 aktuell. 13.45 Sonntagsge-
sprach. 14.00 Kultur-Geschichten.
14.15 Humanökologie. 15.20 ■ Die
Schenke zum Vollmond, Franse speel-
film uit 1948. 17.00 WDR-Treff. 18.00
Aktuelie Minute. 18.01 Die Kinder vom
Mühlental, jeugdserie. 18.30 Gott und
die Welt. 18.58 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelie Stunde. 20.00 Die.
Schweizermacher, tv-spel van Rolf
Lyssy. 21.30 West 3 aktuell. 21.35 Ich
stelle mich. 23.15 Die Karibik, docu-
mentaire serie. 00.00 Experiment Gra-
bowski, Haus des Lebens, experimen-
tele Duitse tekenfilm uit 1990. 00.21
Laatste nieuws.

06.00 Aujourd'hui les jeux. 06.30 Cross
country. 07.00 Aujourd'hui les jeux.
07.30' Alpine skiën. 08.00 Aujourd'hui
les jeux. 08.30 IJshockey. 08.50 Bob-
slee. 09.55 Biathlon heren. 12.00 Alpi-
ne skiën. 13.45La ruee vers lor. 16.00
Hardrijden op de schaats. 16.30 Alpine
skiën. 17.00 IJshockey. 19.00 La ruee
vers lor. 19.30 Kunstrijden op de
schaats. 23.00 La ruee vers lor. 00.00
Bobslee. 00.30 La ruee vers lor. 01.00
IJshockey. 02.00 La ruee vers lor.
03.00 IJshockey. 05.00 Alpine skiën.

" Presentatrice Ramona
Leiss. (Duitsland 2 - 19.30
uur).

RAI UND

06.30 The mix. 08.00 ITN nieuws.
08.30 The mix. 10.00 All mixed up.
11.00 The hour of power. 12.00 The
mix. 13.00 Die Welt von Morgen. 13.30
All mixed up. 14.50 Supersports news.
15.00 It is written with George Vander-
man. 15.30 Touristic magazine. 16.00
World sports special. 16.30 Hang loo-
se. 17.00 Youthquake global. 17.30
The world tomorrow. 18.00 Business
weekly. 18.30 E.R.F. 19.00 Videofas-
hion. 19.30 The last resort. 20.00 To
catch a king. 21.50 Supersports news.
22.00 BBC world news. 22.30 Absolu-
tely live. 23.30 Film Europe. 00.00 All
mixed up. 00.30 The mix all night.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.35 Cursus Frans. 07.55 Clin d'oeil.
08.00 Canadees nieuws. 08.20 Affi-
ches en Nieuwsflits. 08.30 Obsidienne.
09.00 Envoyé spécial. 10.00 Planète
musique. 11.00 Concert. 12.00
Nieuwsflits. 12.05 Objectif Europe.
12.30 Référence. 13.00 Nieuws. 13.10
L'école des fans. 14.00 Trente millions
d'amis. 14.30 Le cimetière des durs.
16.05 Nieuws. 16.15 Correspondan-
ces. 16.30 Autrement dit: Amitiés.
17.30 Tant que coulent les rivières.
18.30 Nieuws. 18.50 Weerbericht.
19.00 Le jeu des dictionnaires. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Sept sur sept.
21.00 Nieuws en Europees weerbe-
richt. 21.30 Peaux de vache, film van
Patricia Mazuy. 23.00 Nieuws. 23.30
Grand écran. 00.40 Courts métrages
et video.

MTV EuropeDuitsland 3 SWF
08.00 Awake on the wildside. 11.30
European top 20. 13.30 XPO. 14.00
The big picture. 14.30 Ray Cokes.
18.30 Week in rock. 19.00 US Top 20
video countdown. 21.00 120 Minutes.
23.00 XPO. 23.30 Headbanger's bali.
02.00 Kristiane Backer. 03.00 Night vi-
deos.

CNN

06.55 Europa, Europa. 07.45 II mondo
di quark 08.30 La randa dello zecchino.
10.00 linea verde magazine. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'uno.
13.30 Telegiomale. 14.00 Toto tv ra-
diocorriere. 14.15 Domenica in. 15.50
Notizie sportive. 16.00 Domenica in.
16.50 Notizie sportive. 17.00 Domenica
in. 18.05 TGI flash. 18.10 90 minuto.
18.40 Domenica in. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiomale. 20.25 Tgl
sport. 20.40 Un milione di miliardi.
22.20 La domenica sportiva. 23.00
TGI flash. 23.05 La domenica sportiva.
23.50 Zona cesarini. 00.30 TGI notte -che tempo fa. 01.00 Olimpiadi inverali.
02.00 II bergsaglio. Film. 03.30 I tre
cadetti. Film. 05.15 Casa caruzzelli.
05.40 Divertimenti. 06.00 Uomini in
guerra.

BBC 1

06.00 Quarbeet. 06.55 My little Pony.
07.25 Grisu, der kleine Drache. 08.00
Police Academy. 08.25 Batman. 09.00
Verliebt in eine Hexe. 09.30 Zorro.
10.00 ■ Dick und Doof. 10.30 Drops.
11.00 ■ Der Falscher von London,
Duitse misdaadfilm uit 1961. 12.40 Km-
o News. 12.55 So gesehen. 13.00
SAT 1 Bliek. 13.05 Bleib gesund. 13.35
Raumschiff Enterprise, Amerikaanse
sf-serie. 14.30 Mannerwirtschaft, Ame-
rikaanse familieserie. 15.00 SAT 1
Bliek. 15.05 Black - Der schwarze Blitz,
Canadese avonturenserie. 15.35 Dick
und Doof als Salontiroler. 17.00 SAT 1
Bliek. 17.05 Robin Hood, der Freiheits-
held, Engelse avonturenfilm. 18.45
SAT 1 Bliek. 18.50 SAT 1 Sportclub.
19.20 Glücksrad 20.05 WetterNews.
20.15 Die lustige Welt der Tiere, docu-
mentaire. 22.00 Talk im Turm, talk-
show. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.25 Olym-
pia-Club. 23.40 Die hemmungslosen
Sechs. Serie met sketches. 00.10 ■Dick und Doof. Herh. van 15.35 uur.
01.25 Vorschau/Videotekst.

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch.
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00 CNN World report.

07.45 Open universiteit. 09.55 Nieuws
en weerbericht. 10.00 Getting through.
Vandaag: Odette Hallows. 10.15 This
is the day. 10.45 Olympic grandstand.
13.00 Sec hear! 13.30 Country file.
13.55 Agrarisch weerbericht. 14.00
Nieuws. 15.00 (TT) EastEnders. 16.00
Match of the day. FA. Cup voetbal.
18.05 The clothes show. 18.30 (TT)05.15 Elf 99

06.00 Amerikaanse tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar. Kinderpro-

gramma.
09.30 Torn & Jerry Kids. Tekenfilms.
09.55 Kampfstern Galactica. Ameri-

kaanse sf-film uit 1979.
11.10 Kunst und Botschaft. Serie.
11.15 Die Woche. Talkshow.
12.05 Edelhart. Show.
12.30 Major Dad. Amerikaanse serie.
13.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse sf-serie.
13.30 Familie Munster. Amerikaanse

serie.
13.55 Ultraman. Amerikaanse serie.
14.25 Das Bibel Quiz. Spelprogram-

ma.
15.00 MusiCafe.
15.50 Brust oder Keule. Franse ko-

medie uit 1976.
17.45 Chefarzt Dr. Westphall. Ameri-

kaanse ziekenhuis-serie.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie keiner anderer.
Reisquiz.

20.15 Traumhochzeit. Romantische
huwelijksshow.

21.45 Spiegel tv.
22.30 Prime time - Spatausgabe. Re-

portage.
22.50 > Playboy late night show.
23.20 Liebesstunden - das neue

Playboymagazine.
23.50 Schloss Pompon Rouge. Co-

medy-serie.
00.15 Kanal 4 - Wellenlange. Muzi-

kaal magazine.
00.45 Jagdszenen aus Nieder-
bayern. Duitse speelfilm uit 1969 van
Peter Fleischmann.

02.10 Quartett im Bett. Duitse speel-
film uit 1967 van Ulrich Schamoni
metKarl Dall, Jurgen Barz e.a.. Swin-
ging sixties in Berlijn - muzikaal grap-
penmakerij met Insterburg & Co.

03.35 Der Paukenspieler. Duitse film
uit 1967 van Volker Schlöndorff met
Petra Esser, Heidelinde Weiss, Hel-
mutLohner, Helmut Qualtinger, Han-
si Kraus, Werner Hinz. Duitse tv-pre-
mière. Vier episodes over liefde en
noodlot verfilmd naar aanleiding van
een schilderij van Paul Klee.

04.55 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

J0 **- Disney Club. Gevarieerd kin-erprogramma.
"°0 Kurz-Geschichte(n). Docu-
'

,"."*■ (TT) Wir Deutschen. Documen-
serie.
Kopfball. Spelprogramma.■30 (TT) Die Sendung mit der

1?n Us* Kinderprogramma.
<00 "" Presseclub.

45 Tagesschau mi Wochenspie-

l3]° Weekoverzicht EINS PLUS.
.5 Jazz giants. Vandaag met deï'anisten Tommy Flanagan, Mc Coy

I'lner en Michel Camilo.
l 4 '*s Geheimeode F. Jeugdserie.■ ° Maid Marian and her Merry
lVleri.Engelse serie.

"35 Auf der Strasse leben.Portret
een Braziliaans straatkind.000 Tagesschau.

r*°s Die grosse und die kleine
yelt.Amerikaanse speelfilm uit 1956.

]jre Dochter van de ambassadeur.
45 Strassenbahnen der Welt.

ARD-Ratgeber.Reise.
■30 Bilder aus der Wissenschaft.

jg êtenschappelijk magazine.
Un a9esscnau-
-181 VVir über uns-
-1(U sP°rtschau.-,0 (TT) Lindenstrasse.Duitse se-

lo?9 Die Goldenel.
Weltspiegel.

Iq'?° Sportschau-Telegramm.
20n *3ro9ramma"overz'c'lt.
_01 Tagesschau.

.''s (TT) Tatort.Duitse misdaadse-

j 4̂ Tagesthemen-Telegramm.
45 Die Kriminalpolizei rat.Tips

2Ur, deP°litie*
Ï2_ Ku'turreport..
2_ ._

Ta9estbemen.■35 Der hassliche Deutsche: Gibt.s ihn wieder? Duitsland gezien
j3

°or de buurlanden.
Die besten Jahre.Serie vanO^ott Winant.qq'^o Tagesschau.

*- '|Ls"oo.2oZuschauen - Entspannen
uNachdenken. Afl.; Winterbilder amHartsee.

19.30 Die Knoff-hoff-Show. Met Ra-
mona Leiss. Met vandaag o.m. het
terugdringen van de stookkosten,
met behulp van lucifers electriciteit
opwekken en te zoeken naar de
grootste stroomverbruikers in huis.

20.15 ZDF-Olympia-Studio. Met
nieuws en uitslagen, gepresenteerd
door Dieter Kürten. Met: de Olympi-
sche Winterspelen: Ijsdansen: ver-
plichte kür, rechtstreeks verslag
vanuit Albertville; IJshockey: Ca-
nada-GOS vanuit Meribel. Commen-
taar: Marcel Reif; nieuws van de
afgelopen dag en uitslagenover-
-zicht. Voetbal: Bundesligawedstrijd
HSV-I.FC Kaiserslautern.

23.00 Drei Frauen in New Vork.
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Mirra Bank, Ellen Hovde en Muffie
Meyer. Met: Maria Tucci, Ellen Bar-
kin, David Strathairn e.a. Virginia,
Faith en Alexandra zijn drie vrouwen
uit New Vork die allen problemen in
hun privéleven hebben. Zo is Virginia
door haar man in de steek gelaten,
leeft Faith gescheiden van haar man
en raakt de ongetrouwde Alexandria
zwanger van een jonge taxichauffeur.

00.40 heute.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.10 Bonn direkt. Presentatie

Klaus-Peter Siegloch.

16.30 IJshockey. De wedstrijd in
groep B: Tjechoslowakije-Zwitserland
vanuit Meribel.

13.00 IJshockey. De wedstrijd in
Groep B: Frarikrijk-Noorwegen.

13.30 Schansspringen. 120 m
schans vanuit Courehevel.

16.00 Hardrijden op de schaats.
1500 m voor mannen vanuit Albertvil-
le.

12.15 Alpine skiën. Super G voor
mannen.

09.00 Bobsleeën. 3e en 4e run twee-
mansbob voor mannen.

10.00 Biathlon. 4 x 7,5 km estafette
voor mannen.

08.15 Programma-overzicht.
08.17 (TT) Die Welt der Jahrhundert-

mitte. Documentaire serie.
08.45 XVl.Olympische Winterspiele

Albertville 1992. ZDF-Olympia-Stu-
dio gepresenteerd door Norbert Kö-
nig.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch
bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00
Cursus Engels. 09.30 Cursusinforma-
tie. 10.00 Cursus natuurkunde. 10.30
Cursus biologie. 11.00 Der musikali-
sche Salon. 11.30 Franz Schubert,
Strijkkwintet in D opus 163. 12.00 Tele-
Akademie. 12.45 Sehen statt. horen.
13.15 Ihre Heimat - unsere Heimat,
programma voor gastarbeiders. 14.15
Humanökologie. 15.00 Dierote Schwa-
dron, Amerikaanse speelfilm uit 1960.
16.20 Sportimport. 17.00 Ketch-up, re-
portage. 17.45 Leute, Leute. Der TV-
Jahrmarkt. 18.30 Das Südwest-Journal
aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Es sind vie-
le Jahre vergangen. 19.45 Alles All-
tag..., religieuze serie. 20.15 Museen
der Welt, portret van het Nationale mu-
seum in Jakarta. 21.00 Nieuws. 21.05
High Society - Adel in Europa. Van-
daag: Spanje. 21.50 Flutlicht, sportma-
gazine. 22.45 Wortwechsel, Ernst Elitz
in gesprek met Willy Brandt. 23.30
Weisser Fleck. 00.15 Denkanstösse.
00.20 Laatste nieuws. 00.22 Non-Stop-
Fernsehen, programma-informatie.

radioneuze western van Raoul
Walsh uit 1964, met Troy Dona-
hue, Suzanne Pleshette. Solda-
ten op een voorpost hebben
last met indianen en met hun
eigen vrouwen.

Duitsland 2
23.00 Enormous changes at the
last minute. Drieluik over he-
dendaagse relatieproblemen in
New Vork, verteld vanuit het
perspectief van vrouwen. In
1983 gemaakt door Mirra Bank
en Ellen Hovde, met Maria Tuc-
ci, Ellen Barkin.

Radio 1
7.05 kßO's Ontbijtshow (7.30
Nws.). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws. 9.05 De verbeelding.
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.05Wegwe-
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30
Nws.). 13.10 Hier en nu. 14.05
Langs de lijn, sport en muziek
(17.30 Nws). 19.04 Van 0 tot 80.
20.04 Jazz uit het historisch ar-
chief; ca.20.30 NOS Jazzgeschie-
denis. 21.04 Appels en peren.
22.04 New age music magazine.
23.07 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 TROS Nachtwacht.

RTL Radio
6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-
Hits. Die grössten Hits, die besten
Oldies. 21.00 Je t'aime. Das zartli-
che Magazin. 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony
van Verre ontmoette Fons Jansen
(8). Herh. 10.30 Muziekmozaïek.
12.04 Nederlands op AVRO 2.
13.04 AVRO Radiojournaal. 14.04
Café op twee. 15.30 Mezzo. 17.04
De taaimeesters. 17.30 Tour de
criant. 18.04 Album. 20.04 3 x bel-
len. 20.30 The great American
songbook. 22.00-7.00 Zie radio 1.

BBC 2
0.40 One from the heart. Apart
en sprookjesachtig kleurenex-
periment van Francis Ford Cop-
pola met Fredric Forrest en
Nastassia Kinski. Half musical,
half melodrama, speelt zich af
in uiterst gestileerd Las Vegas.
Uit 1982." Olivia de Havilland en Tommy Noonan in 'The Ambas-

sador's daughter'. (Duitsland 1 - 15.05 uur).

b*55 Battlestar: Galactica.
\--Jinnteschip brengt overleven-.n van verre planeet naarNieuwe vestiging. Met Lome
£reene, Richard Hatch. Regien 1979 van Richard Colla.

Duitsland 1
S-05 The ambassador's

ughter. John Forsythe maakt■!s legionair in Parijs Olivia De
het hof. Niettemin een"at«ge komedie. In 1956 ge-

bakt door Norman Krasna.

Duitsland 3 West
r &-20 Dédée d'Anvers. Donke--6 film met mooierol van Simo-
.6 Signoret als prostituee in

Ze wordt verliefd op.6r> Italiaanse zeeman, maar
r|6 wordt door haar pooier ver-boord. Regie van Yves Alle-
?ret- Ook met Bernard Blier,Marcel Dalio. Uit 1947.

RTL plus
15.50 L'aile ou la cuisse. Louis
de Funes als schrijver van een
gastronomische gids en Michel
Coluche als directeur van weg-
restaurants krijgen het duchtig

met elkaar aan de stok. In 1976
gemaakt door Claude Zidi.

BBC2
16.00 A distant trumpet. Routi-

RTL plus
0.45 Jagdszenen aus Nieder-
bayern. Vreemdelingenhaat in
Beiers dorp. De film werd in
1969 geproduceerd door Rob
Houwer en gemaakt door Peter
Fleischmann. Met Martin Sperr,
Angela Winkler.

Radio 3
7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04
Dolcevita. 12.04 Eeh... 13.04Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 Het steenen tijdperk.
19.04 Forza. 20.04 Leidsekade-

Live. 22.04 Rock City. 23.04-24.00
Liefdeslijn.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was darf es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf,
Chöre der Völker. 18.00 Nachrich-
ten und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste

België/BRF
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8.30 Glaube und Kirc-
he. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieden 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Het ver-
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de ganzen. 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen op vijf.
12.00 Nws. 12.05 Het zwarte gat.
14.00 Radio Romantica. 16.00
Club Veronica Trend. 16.55 Mede-
delingen en schippersberichten.
17.00Kerkdienst. 17.58Wilde gan-
zen. 18.00 Nws. 18.10 Liturgie &
kerkmuziek. 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.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00 Kop of Flet.
Personaüty-show van Michel Fol-
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws.
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij, verzoekplaten (22.00
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Liederen voor sopraan en
piano. 12.00 De Nederlanden.
13.00 Nws. 13.04 Diskotabel.
14.15 Concert op zondagmiddag:
Gelders Orkest met piano (in de
pauze: Praten over muziek). 16.30
Vokalise: Liturgische muziek uit Ijs-
land. 18.00 Nws. 18.04 Muziek uit
duizenden. 19.00 Continu klassiek.
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert.
23.00-24.00 Finale.

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18.00
Omroep Limburg Sport.

14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Domino - die Spielshow
des BRF. 17.05 Sporttreff. 18.40
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom
Wochenende.

Limburgs dagblad

TV FILMS VIDEO
RTL plus
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Nederland 2 RTL4 België/TV 1Nederland 3
Antiques roadshow. 19.15 (TT) Play it
safe. 19.25 Nieuws en weerbericht.
19.40 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT)
'Allo 'allo, comedyserie. 20.45 (TT) Lo-
vejoy, Engelse serie. 21.35 (TT) As
time goes by, comedyserie. 22.05 (TT)
One toot in the grave, serie. 22.40 (TT)
Nieuws en weerbericht. 22.55 Master-
mind, quiz. 23.25 (TT) Everyman, do-
cumentaire serie. 00.15 Olympics '92.
01.30 Mahabharat, serie in het Hindi.
02.10 Weerbericht.

BBC 2

TV 5
15.00-18.00 Sport extra. Tennis, live

reportage van de finale van het Bel-
gian Indoor Championship uit Vorst
Nationaal. Commentaar: Dirk de
Weert.

België/TV 2

televisie en radio zondag



LANDGRAAF
Vrije sectorwoningen
Perceelsgrootte van ca. 250m2 tot 320 m 2.
Prijzen vanaf ’ 220.000,- t/m ’ 235.000,- v.o.n.
Indeling bég.grond: L-vormige woonkamer ca. 37
m 2, mcl. open keuken, hal en garage met pannen-
dak. Indeling verdieping: 3 slaapkamers resp. groot
ca. 13,5 m2, 9,5 en 8 m 2, badkamer met ligbad en
2e toilet. Hobbyzolder bereikbaar via vaste trap, mo-
gelijkheid voor 4e kamer.

Inlichtingen/verkoop:
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur

i en volgens afspraak.
Zaterdags volgens

.4_f______l-*^ afspraak.
H__h__i__!__r__p_______-__i__. ■ Edisonstraat 9,
__-_H__-<_______________!__\l 6372 AK Landgraaf■ «■■ 045-316222.

HOENSBROEK
Halfvrijst. woonh. met cv., garage, tuin rondom, lnd.:
woonkr. met parketvl., keuken met eiken keukeninst., 4
slaapkrs., complete badkr., vaste trap naar zolder. Grond-opp. 390 m 2. Inhoud ± 460 m 3.Prijs ’ 169.000,- k.k.
NUTH
Gerenoveerde boerderij met stallen, binnenpl. en tuin,
hobbyruimte met zolder, woonkr., eetkeuken, bijkeuken, 4
slaapkrs., appartement met eigen entree, woonkr.,
slaapkr. en kitchenette. Grondopp. ± 2400 m 2Priis

’ 349.000,- k.k.

Inlichtingen:
Makelaardij Fons Heuts B.V.
Nuth
Beëdigd taxateur
Tel. 045-244636 wm

Te huur
Landgraaf

Bedrijfsruimten:
275 m 2kantoorruimten, 850 m 2bedrijfshal.

Voor inlichtingen:
Riksen Beheer B.V.
Hoofdstraat 43
6372 CP Landgraaf
Tel: 045-327421
Fax: 045-327422

In centrum van Gulpen een tussengele- Mooie split-levelwoning, sfeervol inge- Igen woonhuis met behoorlijke tuin (ach- deeld, met gesloten carport en tuin. Iterom bereikbaar), lnd: b.g. woonka- lnd.: b.g. ruime hal, toilet, eetkamer met Imer, keuken, bijkeuken, douche, toilet, open keuken, woonkamer, 2 kelders IVerd.: 2 slpk. Vaste trap naar zolder. annex hobbyruimten, bijkeuken Verd * IPrijs ’ 95.000,- k.k. 3 slaapk., badkamer, c.v. Prijs I

’ 165.000,-k.k.

Goed gelegen bungalow met garage en 1.._. _. ._ , m_^_^mm Irondom tuin. Ind. b.g. hal, toilet, ruime ] | __j zj ;| __| __j J I H
woonkmr., geïnstall. keuken, 2 slpk., mmmmw^mmlJmJm^mi^^*^~*~^mmmmm I

■ waarvan 1 met bad, zolder met mog. Keurig halfvr. woonhuis (bwj. '84) met I
j div. kamers, volledig onderkelderd. C.v. bergir>9 annex kantoor en tuin. lnd.: b.g. I

Prijs ’ 190.000,-k.k. nal> tollet. woonkamer met open keu- I
ken. Verd.: 3 slpk., badkamer, c.v. Prijs I

mi I■JJj )m f 118.000,- k.k. Subsidie mogelijk!

In Oud-Geleen een uitstekend gesit.
E halfvrijst. woonhuis (bwj. '54) met gara- ____WT7 -J .1 'J -_rf""T^-_______ I- ge en tuin. Ind. b.g.: gang, kelder, _B _.1 H»l _1 .Til '1 :Ml
r. £„°.'TfT 0pe

K 9efnstal!*/keuken- Kerkrade-West: tussengelegen ruim te In _?___k %__?_« S9. Verd
,H

3 renoveren herenhuis met binnenplaats. IB Sr']! =fnT h
6 ,rap Z°oer' lnd* b*9* ha|. woonkamer, eetkeuken, 1

■_ fVq-nnn kkP ' 9'n9' CV' PnjS douche, toilet, kelder. Verd, toilet, 4k* ■j ’ iso.uuu,- k.k. mers Vas(e ,rap ZQ|deri a|waar 3 ka_ B

TT _____________....__..■, ,_. _^-_ mers* Pr'Js f 98.000,- k.k.

D Aan plein gesitueerd ruim woonhuis IEl met garage en tuin. Ind. b.g. hal, toilet, KT#_l ■'i_\ J I : 11 1 -’{-■LJ woonkamer, keuken. Verd.: 3 slaapk., _________JL_l_______é_______L_________l I
£j_j badkamer, c.v. Prijs ’ 148.000,-k.k. In recreatiepark Hellebeuk een bouw- I
ta perceel van ong. 1000 m 2voor de bouw If_\ v.e. vrijst. recreatiebungalow. Prijs IH / 35.000,- k.k.

i LlUflC BU ■EMZ^CIMi I
£ ■_■ Goed 9esitueerd halfvrijst. woonhuis I_m m met grote garage annex hobbyruimte If ■> en behoorlijke tuin. lnd.: b.g. hal, kelder, I- keuken, woonkamer, serre, toilet. Verd.: I= _tu' 3 slpk., badkamer, vaste trap naar'
TT Ê^_^ zolder, c.v. Prijs ’ 175.000,-k.k.

r -fl m Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge- I- start mef de bouw van 5 halfvrijst. ka- I
jij rakferistieke herenhuizen met garage I
" " ■_">■■ _-___. en tuin, waarvan er nog 4te koop zijn!

ing. WIL SPAAI Prijzen/ 178.000,-v.o.n.

Akerstraat Nrd. 11 Goed gesit. halfvrijst. woonhuis met
6446 KR Rriin'-'-iim 9rote bedrijfshal (geheel onderkelderd)

* i n__ro.lr__ en verhard<-* parkeerplaats (tot. 2000■ tel. 045-220550 m 2). Verdere info op aanvraag. _«.s

I '';:-%2| DREAM

Ti*; bedden/peciocilxoQk

YGEERIinGSbv
1 'o ' , ROERMOND, Luifelstraat 42. Tel: 04750-18624

HEERLEN, Gringelstraat 9, t.o. Nutsbedrijf. Tel.: 045-722493
eigen —— -^—____________—_______-_______^^______ I

oatkeeigelegenneid donderdag kOOpaVOnd: : — —■ : ■——_—— —J

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het

vinden van een oplossing voor alle

vocmen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MQ^
2600 AJ Delft. lNOk_3

*

I
(Impressie vrijesectorwoning in het BP. Visserpoel, Past. Haesenstraat). Op deze I
fraaie lokatie zal op korte termijn een 16-tal vrijesectorwoningen worden gerea- I
liseerd. Een woning fraai van vormgeving en ruim van afmeting.
De prijzen variëren van ’ 145.000,- v.o.n. tot ’ 169.800,- v.o.n.

BEMIDDELING IN ONROEREND GOED' Stuur mij informatie over de vrije-sector-
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN woningen in Elsloo

Naam:
Kerkveldsweg-West 29A . ,
Postbus 76 Adres: ,

______’rikmf/mW/iimf 6100 AB Echt p,aats. Postcode*mmWmmM/ Tei. 04754-85999 Hlaats postcode

WW I V ■ b.g.g. 043-646313 Tel. privé: Tel. werk: . .
GELRE GÜUCK VASTGOED BV S^^vEÏ? enVe'°PPe

Tel. 045-711088 Antwoordnr. 20004 - 6100 AA Echt

Vakantie & Recreatie.__."w9"♦""""""""""""""""""*" " ", " ♦ " "# ♦ " " " ♦ ♦ " " -. ♦ ♦ " " "
Advertentiecombinotievan 49 NederlandseRegionale Dagbladen. Voor infotmatie en reserveringen: ROP, postbus 2,1800AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292fax: 072-1132W

I THAILAND
DE MOOISTE THAILAND-RONDREIZEN, GEORGANISEERD DOOR LIMBURGS VERRE OOSTEN-SPECIALIST

M dagen Bangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Hong Son - Phuket, maaltijden volgens programma _£ QCQE
VERTREK 24-4 en 5-8 JOU_JU , "

4Q dagen Bangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Song Hon - Hua Hm, maaltijden volgens _£ Q4QnI_J programma VERTREK 31-8 J o*f-_lUj"
f_M dagenBangkok - Riverkwai - Nrd. Thailand - Mae Hong Son - Phuket, volpension X ilOOR£Sk VERTREK 5-10 en 9-11 J *_-__._)_),,"
OQ dagen het beste van Thailand, Midden- en Noord-Noord en West-Oost en Zuid, de meest complete _£ CQQfI__I_J Thailand reis! Volpension VERTREK 28-10 J 3_f _fUj"
Voor alle reizen geldt: U vliegt met Incil een van de beste maatschappijen ter wereld, Amsterdam-Bangkok 'nonstop' in 10% uur!!
REISSOMMEN INCL.: eigen Ned. sprekende reisleiding, maaltijden zoals genoemd, vervoer naar en van Schiphol, transfers, entreegelden, vraag
onze uitgebreide reisbeschrijving. Deskundige informatie op ons reisburo of bezoek onze wekelijkse DIA/INFO show. ' /^tF^^sGRATIS bij elke boeking een HEALTH PACK, een unieke set in een luxe koffertje t.w.v. ’ 57,50. (4tnlUlr\

lndonasionTravel Club s^ ,ms
een aktiviteitvan reisburo Floegel BV __r____c__

■*** REISGELDEN

Nieuwstraat 10, Hoensbroek, tel. 045-211527, vraag ook naar onze Indonesië 92 brochure.—■ ■■'■'■ '■' ■ ■HMlllll.lTMWlllli"__*__—_.___-__—■_■—■__-__■■■■■ I '———■ __■__■■_-""___■ 111 I ■■■.■■■■■!-_! II■ ■__________.______■_■ ■■!__■ II

r _-_- "-1
i €L? x

_____K reisburo vanhulst
is daadwerkelijk !

het meest kompleet! I !
Als grootsterelsburo-organlsatle van Zuid Nederland

I bieden wij u eentotaal-aanbod aan reizen van vele gerenommeerde
jj touroperators. [ff

Vliegreizen vanaf Maastricht Airport

J Neckermann vertrek: op vrijdag/Royaltur Special /div. plaatsen
8 dagen/HP /vanaf 762,- p.p.

I Holland Int. Vertrek: op woensdag /Appartementen Jutlandia/ Santa Ponsa IBdagen/LG/2kamerapp.vanaf6o7,-p.p. j
(20,- Maastr. toesl.)

_É.

I Arke Reizen Vertrek op woensdag/Riu Caballero /Playa dePalma
8dagen /HP /vanaf 810,- p.p.

|mc^ Mi?■fi. _?ri.; -I Neckermann Vertrek: op woensdag/Appartementen Walhalla/Playa del Ingles
8 dagen/LG / vanaf 735,- p.p.

I Holland Int Vertrek: op woensdag /Bungalows Bali / Campo International
I 8 dagen /LG/vanaf 794,- p.p. I

(20,- Maastr. toesl.)

I Arke reizen Vertrek: op woensdag/ Hotel Buenaventura Playa /Playa des Ingles

8 dagen/LO/vanaf 945,-p.p.

Neckermann Vertrek: op vrijdag/ Appartementen Kritzas Beach /Goumes I
8 dagen /LG /2 kamerapp. vanaf717,- p.p.

ArkeReizen Vertrek: op vrijdag /Hotel Creta Maris /
8 dagen /LO/vanaf 990,-p.p. (vrijdagtoesl. 25,-) §1 j

Holland Int Vertrek: op vrijdag /Hotel Chersonissos /Chersonissos
J 8 dagen/HP/vanaf899,- p.p.

(30,- Maastr. toesl.)

Neckermann Vertrek: op donderdag / Hotel Evi / Faliraki
8 dagen/HP/vanaf 897,- p.p.

Holland Int Vertrek: op donderdag/ Hotel Filerimos /Rhodos stad
8 dagen/ HP /vanaf 897,- p.p.
(20,- Maastr. toesl.) ff 'Arke Reizen Vertrek: op donderdag /HotelEden Roe /
8 dagen/HP/ vanaf 890,-p.p. §| j

Aquasun Vertrek: op zaterdag /Hotel Hannibal Palace / Sousse
8 dagen/HP/vanaf 963,- p.p.
(korting Maastr. 20,-)

I Eurojet Vertrek: opdinsdag /Hotel Tour Khalef/ Sousse- 8 dagen/HP/vanaf 859,- p.p.

I Holland Int Vertrek: op dinsdag/Hotel LeHammamet/Hammarnet
8 dagen/ HP /vanaf 665,- p.p.
(20,- Maastr. toeslag)

I Neckermann Vertrek: op maandag/Hotel Golfino/Lagos |
I 8 dagen/LO/vanaf 922,- p.p. I

Holland Int. Vertrek: op maandag / Appartementen Falesia Mar / Olhos de Aqua
8 dagen /LG/ vanaf 631 ,- p.p.
(20,- Maastr. toesl.)

I Arke Reizen Vertrek: op 4 mei en 11 mei /Appartementen Vau /Praia do Vau § j
22 dagen/LO/980,-p.p. g^g^tf I.

Sudtours Vertrek: op maandag / Hotel Don Pedro Golf /Vilamoura
8 dagen/LO/vanaf 980,- p.p. |'

Neckermann Vertrek: dagelijks/ HotelEden Park
2 dagen/LO/vanaf 450,- p.p. I

I Arke Reizen Vertrek: dagelijks /Hotel New Ambassadors
3 dagen/LO /vanaf 498,- p.p.

Panta Reizen Vertrek: dagelijks / Hotel Tower
2 dagen /LO /vanaf 445,- p.p.

! ____-* reisburo vanhulst® ® ÜD!
hetweestKomplete reiêlruro!

BEEK BRUNSSUM GELEEN GULPEN HEERLEN
Winkek-enter Makado Kerkstraat 240 Markt 114 Rijksweg 25 O. Nassaustraat 4
046-378585 045-259292 046-749755 04450-1275 045-715555
KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG
Theaterpassage 17 Kesselkade 63 Markt37 Th. Dorrenplein 10
045-464800 043-212741 046-512960 04406-16161

Bezoek Trier: een bruisen-
de stad van 2000 jaaroud
Kom naar Trier. De oudste stad van Duitsland waar
het leven bruist als champagne. Gelegen in de
streek van de Moezelwijn. Op 350 km van Utrecht.
Trier heeft een schilderachtige binnenstad, een
Romeins Amphitheater, talloze kerken en musea.
En natuurlijkverblijft u dan in het luxeDorint hotel.
In het hart van de stad, tegenover de beroemde
Porta Nigra. Comfortabele kamers met bad/
douche, toilet, kleurentelevisie, telefoon, radio en
minibar. Aanbiedingen geldig tot 17 april 1992.
Dus voor de snelle beslissers!
Weekend: 3 dagen/2 nachten, mcl. tweemaal
ontbijtbuffet, welkomstdiner, vrije toegang Inter-
nationaal Casino (in het hotel) wy-*»met deskundige uitleg D/\_ 169." p.p'
Midweek: 5 dagen/4 nachten, mcl. uitgebreid ont-
bijtbuffet <*-__-___,

dm 299,- p.p-
Voor meer informatieen reserveringen.
Telefonisch: 06-0221333 (gratis). Schriftelijk: Dorint
Internationaal Reserveringsbureau, Postbus 6432,
5600 HK Eindhoven. Of via uwreisbureau.

I -O Dorint %
HOTELS & VAKANTIEPARKEN

Waarom ver weg?
Hat goede ligt zo dichtbij.
Beleeft u het genot v.d. winter In de ■~ , ,

~.,,_ . mt»"'
Allgau! 'Langlaufen en afdalen onder de Hotel-pension Waldmann. Tussen "**"
beste omstandigheden Ter ontspan- Sg

e
e
n ««J; arlia «

ning woont u bij ons in het gezellige kmrs
a

m Zm. LO DM 34,- pp P d ;,,<hotel IfenbliCk (alle kmrs. dO./W.C, meerprijs DM 13.- (keuzemenu), gr le"Vbinnenbad, sauna, kegelbanen) HP va. ligwei, eigen forelienviiver, loipes v.a- "7j
OM 55,-p.p. Wij verheugen ons op uw Alpine a. Arber, Waldmann 3, "'■"
telefoontje: LanQdorf. Tel. 09.49.9924/1868.
tam. Meyer, Hotel Ifenblick, ' ~*""^D-8975 Balderschwang,
tel. 09-4983281025.

Wekelijks vliegt Arke
rechtstreeks naar:

GRAN CANARIA
van I april tot 28 oktober

RHODOS
van 7 mei tot 22 oktober

! MALLORCA
van 6 mei tot 28 oktober

ALGARVE
i van 4 mei tot 26 oktober

KRETA
van I mei tot 23 oktober

Geen lange rit naar Schiphol,
goede parkeerfaciliteiten.

Inlichtingen en boekingen bij de, ANVR reisadviesburo's en
reizenverkopende banken.

Deskundig advies
voor de totale
wintersport .;

_<___f t?-**-£
seO___u 11 MAWAWIj_U__-i_\ojvo

Brunssum, Rumpenerstraat 31
tel.: 045-252247

Uitnodiging

Wanneer u alles over
Dothleffs caravans
en kampeerauto1- wM
weten, bezoekt u ons-

Ull*-__*_\ojV?
rekreatie b.v.

Haelland 19
Brunssum
tel. 045-270388

Oethleff*
Kwaliteit vol doordacW»I^.
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Vakantie & Recreatie fü
' van 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 *$*ér

TERSCHELLING 2 tot 4 pers. app. in verbouwde boer-derij, rustig gelegen 50 m v. Waddenzee. Inl. 05620-
Ö953. Bezet juli/aug.--—____ WA-61R

JnRS,cHELLING-MIDSLAND. T.h. 4 pers. appartementan alle gemakken voorzien, gehele seizoen nog vrij.lel- 05620-9091.
"-*--—__ WA-61R

" __- \

bungalows en
aPpartementen

fehi"i^nUari'"-Druan en maart
Prijzen vanaf/ 150,-

V_.,VUU
r 2 lul 4 Personenw*r ■"Uormalieen boekingen

belt u de

_& L4MPSC/MP

Tc^TT. 1

Vooriaarsarrangementen
in hotels en pensions
4 dagen / 3 nachten

vanaf/ 141,-per persoon
ill(lu_i_t bo__-_t__-,

l_xl-verv__r ___r lntl_l uf |)_nsinn en
_il£__ri__ inInimiili,'[).,kket

De arrangementen gelden van
3 april tol 10 juli 1992

vraagnaargratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

belt u de
vw terschelling f533

Jf* 05620-3000 _y_\

WM lIAMPSCHAP

tHSCHELLING-WEST: 4-pers. luxe app. te huur met"«icht op de BRANDARIS. Dicht bij strand, bos en| —___g^__t_j_voor 18-7. Tel. 05620-2511/3183. WA-61R

comfSCHELLING TH* 2" en 4'Pers- appartem., van alle
D 2_' voorz- Gratis toegang trop. zwembad, v.a. ’ 250.-M,wk., bezet 18-7 tot 15-8. Inl. tel. (02503) 32226.

| ""-*--—-___ WA-61R
TFrqAND' Th' st' vakantiebungalows en stacaravans.
von NG th* stacaravans, alles voll. inger. Vrij0r 11-7 en na 15-8. In|.: 05180-1206 (niet op zond.).I —__ [ WA-61R
re SCHELLING app.boederij ~De Groede" bij natuur-
Vrü. ' "De Boschplaat". Luxe app. geschikt tot 4 pers.
i en na 15-8. Tel. (05620) 9099. WA-61R'ext.l iT : - —_r-c-rTe Koo9. hotel°USCHRAND, 4 dgn. arr.

u*e k amer d/t +tv Hp
tr^s m mrt. gratis Ixsub-

; + 1x tennis
0 squash + 1 dag fiets,"^^17281. WA-61R

Vakantie op TEXEL? I
Kom in mci of juni!

yop 2omerDri!7Pn |
Aanzienlijke kortingen op
onze zomerprijzen! Voor zor-
geloos genieten in 4- en s-
sterren bungalows en appar-
tementen schrijft of belt u
nu naar _

o
"o

fss sas g-fa

UJ O; CO CN CN t» => f-sj CNCN Q t Q_ CN«l_-_- o°S:£_r,0° _U °c__°O-^^-T- ■< ui Jü? o_ —; x a - oi -■
KZ-hu. Oü_--|-u_ >0-|-

I 5'^EDPERBERGEN in Drents Groningen, t.h.: luxe
oo_n'St' v'"as met privéstrand aan tuin, veel recr.facil.,
ör„ )'erh* via VRIJ UIT. Tevens verh. van camp.plts.-<gchure? Tel.: 05976-1675. GR-61R
2lj|dec Gronin9en vanuit het EEMSHOTEL in DELF-

L. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-luxe kamers, sauna, fitness. Info: (05960) 12636.
__^___ GR-61R

t->tenSDMEREN* Verhuur van bungalows en open zeil-
-13 _ l *

het huren van een bungalowvan 3-4 tot 25-5;
9rat-.r. 10*7; 21"8 tot 3010 een zei|boot of visboot
n>ak__' 2ei|boot met dekzeil is ook ideaal voor het

fi?T van trektochten. Vraag kleurenfolder: Sjerp de
05668-265. FR-61R

lei"s/s.CH°0L PEAN- Binnenkort start voor ervaren zei-
ir)strur.rS ,ussen 17 en 25 jaar onze opleiding tot zeil-"deur/thee. Bel voor uitgebreide info (05663) 1392.-—— FR-61R
,rOuvurPHOLEN PEAN* Al meer dan 20 jaar een ver-
Vnlwa naam- Zeil- en surfcursussen voor de jeugd,
ml „_S«senen en gezinnen ABWB/veilig tehuis erkend:■-~_!_ljpWe^os663)l392^

_^^

FR-61R

tvakantiecentrum t Hout '"TPPf
Temidden van de bossen van de Friesche Wouden
«gt VAKANTIECENTRUM 'T HOUT. Prachtig gele-gen bij het dorp Bakkeveen. Wij bieden u mooie af-

k wverhuu 9®scheiden campingplaatsen en 4-6 pers. bunga-
?ad en . er veel activiteiten, o.a. groot verwarmd zwem-
oldernn-._?at'e,eam- dus 2eer KINDVRIENDELIJK. Gratis

FR-61R
8-p|r'meer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS,
9en di' vr'istaand met privé aanlegplaats. Rustig gele-
00|,' ° *rct aan open vaarwater in uniek merengebied.verhuur platbodemschepen. Inl. (05154) 3366.
sTrp~---___ FR-61R
Pere nP'NG HET GOUDMEER, Oosterwolde. Waar kam-
van o9e.zelli9 is- Caravan t.h. Gratis vervoer, stacara-

' *-> wkn. kamperen = 10% kort. (05160) 88281.——___ FR-61R

___\Gciriip//{/\ ZEILSCHOOL ANWB/Veilig tehuis er-
kend. Vakanties voor jeugden volw. Zei-

’ """HüL! len-surfen-tennis. Verhuur luxe VAKAN-
"■■<>" 0-I._ r, TIEHUIZEN, zeilb. en accom.
~^___ljgjl^os66B-396, Fax: 05135-1477

schinr.__ T°PHTEN door Friesl. op luxe motorjacht metalle comf., max. 4 pers. (05150) 17004.
FR-61R

I Cam ■ —mmmm__________\M___^^^^^^^^^^^^_r

i 9e?inJ!l!9 De Hondsrug is een modern ingerichteI '"-scamping met o.a.
* Toeristische plaatsen met eigen___________ camninn ■ sanitaire unit- __ 'Arrangementen Pasen, Hemelvaart______ _______w_r en pmks,eren

__TM H^XL^ . gu|tent,a( j
"^^^^^^y * Verwarmd binnenbad. nen_eg3-9463TA pp_ " Luxe stacaravans te huur voor 19-7
te1.05_22.12_2 na 15"8

" (*-ene'e seizoen recreatiebegeleiding
«--"e klpt.ri. .'.J Komt U Serust eens langs om te kijken, of vraag'aan.

! bun^LpWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
! ,' 'r*luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder:-Heem-'

85' Amstelveen, (020) 6459541/i^p5— * DR-61R

! VanJz 0̂0 h°°9seiz* va. ’ 375 p.w. ***' ANWB stacara-
■^ALPPc_fo,^ gezelL camping, zwembad v.a. ’ 35 p.d.
fass-rT Vers-keuken, douche/toilet, bos, ter-

Foiri Voor natuurliefhebbers, fietsers, rustzoekers.u'aers: De Zorg Vliedt, Wateren, (05612) 1368
b.g.g. (05212) 7258.

DR-61 R |

Hotel-Pension 'Villa Nova', gel. in bosrijke omg., prime
uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keu-
ken, grote tuin, terras, ruime parkeergel.heid. Kamers
met en zonder douche/toilet, lift aanwezig. Voorzien var
eet- en recreatiezaal. Voll. verzorgd vanaf ’ 47 p.p. p.d
Vraag vrijblijvend inlichtingen. Fam. Krans, Dorpsstraal
38, 8437 PB Zorgvlied. Tel. (05212) 7212. DR-61 R

GEEN PRETPARK. Luxe s*-bung's met grote tuin aan
bos. Ideaal wandel/fietsgebied voor rustzoekers. Maarl
t/m mei ’ 378 t/m ’ 448. Tel. 05280-65803. DR-61 R

T.h. in prachtig natuurgebied 6-pers. VAK.HUIS MET
OPENHAARD en kl. tv. Tel. 05426-462. QV-61R

HOLTEN t.h. in de bossen van 'mooi Holten' rustig en
vrij gel., comf. bung's 4-6-8 pers., fiets- en wandelmog.,
krokus-Zpaasvak. vrij. Tel. (05483^ 63592. QV-61R

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

O!^ GEZINSCAMPING
verw' zwem-kinderbad waterglij - *

—jil&iy tennisb. recr.-team. Folder aanvr.

' 05729-1564. ______)

OMMEN. T.h. inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmener-
berg in de bossen m. verw. buiten- en overdekt zwem-
bad. Recr.team aanwez. Inl. of folder 05274-1267.

QV-61R

Kl Et_2___^__lS WEm\WPM OT ÜVifl.^foirmmmm
Diverse voordelige arrangemen- 1 sJ»SJ«#/fi>** \ten " Veel vermaaksmogelijkhe- rts^T^Jjnf-fi, \den met speel-, vis- en roeivijver \ _d'£_22LZryi* \
" fietscross(baan) " jeu de 1*""^ ■I^_^y __
boules baan " Zandstrand ' __ ___
" Tennisbaan en een uitgebreid "\y\ ****rekreatieprogramma _____ r r r r r

"AQUACENTRUM; met 3 verwarmde -'-<m/h9
zwembaden " Wildwaterbaan S[\ *s\
" Borrel ligbank " Onderwaterbank/ [ ) X

Overdekt zonneterras, zonnebankenI U '/y—^' ■"T■ " \
eto. " Bel voor meer informatie of \t (' )
breng ons eens een bezoek. V _ïp_BsP . /
LET OP! Speciale aanbieding Holten: vakantieoord De
Lindenberg in de periode 6-3 tot 10-4 huur midweek/
weekend/of week, ’ 165.- alles inbegrepen (behalve evt.
schoonmaakkosten), de 33 bungalows metktv staan vrij
in het bos, kantine met biljart geopend, tev. wasserette,
speeltuin, midgetgolf en sportveld, verwarmd zwembad
enz.* Nog mog. krokus/paasvak. Mei en juni 50+ERS
belangrijke korting. Vraag gratis folder, Postweg 1, 7451
TS Holten of bel 05483-61364. OV-61R'

Riviera Park
Gezinscamping bij Elburg

aan het Veluwemeer
Overdekt zwemparadijs - recreatiehal voor bingo's,
playbackshows, dansavonden - sungalowverhuur -surfstrand - tennisbanen (binnen en buiten) -restaurant - amusementshal - jachthaven -

uitstekende fiets/wandelmogelijkheden -alcoholvrije discotheek en een volledig verzorgd
recreatieprogramma voor jong en oud!

Paas/Pinksterarr. (10/4-14/6) ’445.-Hemelvaart/Pinksterarr. (22/5-8/6) ’345.-Voorseizoenarr. (27/3-5/7) ’ 645.-

-weer of geen weer
RIVIERA PARK BIEDT MEER, OOK BIJ SLECHT WEER!

Boek nu uw vakantie en geniet van uw welverdiende rust,
terwijl wij de kinderen amuseren!

Bel voor reservering/folder: 03211-1344
GE-61 R

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-61 R
WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. Alle
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwem-
men, surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45pers. Camping en kegelcentrum 't WIESKAMP, Henxel

* nr. 4, 7113 PA, 05430-14612. GE-61 R

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur tot 10-7 en v.a. 28-8: 4-6-8 pers. bungalows ofchalets op recreatiecentrum, o.a. subtropisch zwembad,
sauna, solarium, fitness, hairstyling, bar/bowling, restau-
rant, tennisbanen, supermarkt, vis- en roeivijvers en ver-
warmd openluchtzwembad. Krokusvakantie reeds vol
TEVENS UW IDEALE GEZINSVAKANTIECAMPING

MARVELD RECREATIE
Elshofweg 6, 7141 DG Groenlo, tel. 05440-61638.

Folder op aanvraag.. GE-61 R
RECR. CENTR. 'HET EIBERNEST' ÈÏbeRGEN (ACH-
TERHOEK). Verh. van 2-11 pers. bung's/sta-caravans
en kampeerpl. Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Ei-
bergen (05454) 71268/71269. Fax.nr. 76331. GE-61 R
WINTERSWIJK. Luxe vrijst. recr.bunq. in bos, speelt.,
recr.meer, 3 sl.k., cv, ktv, eigen inrit. Crocusvak. ’ 325.--per week all-in, vrij voor 25-7 en na 15-8. 074-664360

GE-61 R

BUNGALOWPARK
'DE BREMERBERG'

T.h. recreatiebungalows nabij het Veluwemeer. Ideaal v.
watersport. Gratis tennisb., verwarmd open zwemb.,
speeltuin, sportveld. Tev. fietsverh., winkel, wasserette,
rest. Aanbieding: v.a. ’ 350 p.wk. in voor- en naseizoen,
2e week ’ 65. Inl. (03211) 1659. FL-61R

Maarn, BUNG.PARK DE MAARNSE BERG. Zeer bos-
rijk. T.h. 4**** bung.'s (2-10 pers.). Krokus/w'kend, mid-
week. Ruime seiz./passantenpl. 03432-1284. UT-61R

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

_
ST. MAARTENSZEE/PETTEN. T.h. bung's/app. aan
zee nabij subtropisch zwemparadijs. (02246) 1596.
; N-H-61R
i

ST. MAARTENSZEE na carnaval bij komen en uitwaai-
i en. 6-Pers. bung.'s, 3-3 tot 7-3 ’ 310. Tel.: 02246-1596.
-; NH-61R, V K____-_-_j____________________________l __P
[ NOORDWIJK. Fam. hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a.
1 ’ 275 p.w.p.p. Kind. korting. Vr. folder (01719) 12712.

2H-61R
HOTEL 'AAN ZEE' voor een geslaagde zomervakantie,
1 min. van strand ’ 295.- p.p.p. week. Volpension, ide-, aal voor gezinnen. Gr. folder 01719-12919. Fam. Zon-
neveld, par. Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk 'aan, Zee. ZH-61R. NOORDWIJK AAN ZEE: HOTEL DE INSTUIF. Uw ge-

I zinsvakantie geheel verzorgd in ons sfeervol familie-
hotel. Volpens. v.a. ’ 285.- p.p. p.week. Riante ligging,
eigen parkeerpl., tennisbaan. Vr. folder: 01719-15462.

ZH-61R

ROOMPOT RECREATIE aan strand en zee. Te huur de
laatste * ""bungalows in de krokusvakantie. Vanaf

’ 450.- per weekend, vanaf ’ 690.- per week inclusief
toegang totaal vernieuwd zwemparadijs. Tevens te re-
serveren „subtropische" kampeerplaatsen. Alle gasten
hebben gratis toegang tot het totaal vernieuwde zwem-
paradijs. Voor reservering en de 36 pagina's dikke bro-'chure 01107-4200.

■■ ZE-61R
VVV BROUWERSHAVEN. Voor nieuwe winterarrange-
menten. Vraag folder! Tel.: (01119) 1940. ZE-61R

Noordzee-Park
Ouddorp a/Zee t.h. s*-*** bung. op 400 m v. zee. Info +
folder. Tel. (01878)3099/3211. 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-61 R

OOSTKAPELLE enfi-***ti-T_-^lSr___ï *^T__?" Haamstede. Bung.'s t.h.IMM>r '^jrr^r- ___-__^ bij duin, bos en strand.
(01186)1963. ZE6IR

VVV MOOI CHAAM
Een schitterende bosrijke omgeving om heerlijk te fiet-
sen en te wandelen met de grote attraktieparken in de
direkte omgeving voor een dagje uit. Campings, bunga-

i lows, hotels en dagrecreatie met rust, gezelligheid enI sfeer! Vraag informatiepakket aan: VVV Chaam, Post-
bus 6, 4860 AA Chaam. Telefoon: 01619-1812. NB-61R

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

Ideale ANWB-gezinscamping, bij grens Brabant/Limb.
Mooie jaar-.toeristische plaatsen in de bossen of zwem-/
surfwater. Uitgebreid dag/avondaktiviteitenprogramma,

ook voor de allerkleinsten. Waterglijbaan.
Speelcombinatie. Modern en komfortabel: elektra,

watertappunt, riolering, kabel-tv. Vraag snel de
uitgebreide folder: Fam. Gillis, Kranenvenweg 23.

ASTEN-OMMEL TEL. 04936-92398.
NB-61R

De fijnste kampeer-.bungalowvakantie bij

Libéma vrijetijdsparken
Bel voor gratis brochure: 013-360032. BR-61R
BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE 4-6
of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev. Hoog-
seizoen ’ 485 p.w. Kamp. tegen aantrekkelijke tarieven.
Nog vrij voor 17-7. Fam.park met voor elk wat wils! Tel.:
(04249)9246. NB-61R

Gulpen V.V.V. Wijlre
voor een fijne vak. in 't Zd-Limb. heuvelland, pr. gel. in
Geul- en Gulpdal. Ook welkom in de krokus. Vr. de gids.
Pb 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444. LI-61R

" LUXE VAKANTIEBUNGALOWS "" 3- of 5-sterren bungalows op het "schoenste plekske" "" van Zuid-Limburg met "5 STERREN"-VOORZIENINGEN. "" HET IS DE HOOGSTE TIJtfOMER EVEN TUSSENUIT TE GAAN! "J I SPECIALE AANBIEDING: I "a Wat zou U denken van de a.s. Krokusvakantie
met 20% korting of b.v. "" v.a. 6/3 tussendoor een weekend of midweek "" | voor reeds ’290,- resp. ’250,- "" Vakantiecentrum Schin op Geul "" Bel 04459-1400 voor alle info en gratis folder. 0

GEZINSCAMPING 'De Ruige Hoek. Verw. zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, recreatieteam. Ook
t.h. 5-pers. chalets. Maasbree (bij Venlo), 04765-2360.

LI-61R

4-6-pers. sta-caravans te huur
camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12km van Val-
kenburg. VOORDEELvan 27 junitot 11 juli 2 weken v.a.

’ 550. Inl. 04492-2044. LI-61R
EPEN/VIJLEN CAMPING COTTESSER HOEVE ****Rustig gelegen gezinscamping bij bos en Geuldal met
vele faciliteiten. Verh. stacaravans en app. Tel. (04455)
1.352. LI-61R

CAMPING ;DE SCHANS' ARCEN NRD.-L.
Vakantieplezier voor het hele gezin, uitgebreid recrea-
tieprogramma, vele voorzieningen, van zwembad tot
disco, vak-, seiz.plaatsen, arr. Bel voor info of reserve-
ren (04703) 1957, b.g.g. 1742. LI-61 R

HOTEL 'DE OUDE HOEVE' ARCEN (NRD.-L.)
EEN BOURGONDISCHE ERVARING IN HUISELIJKE
SFEER. Na een ingrijpende verbouwing vanaf 14 maart:
een sterretje meer door meer luxe, meer ruimte, meer
comfort, meer privacy. BEL EVEN VOOR DE KLEU-
RENFOLDER: (04703) 2098. LI-61 R

'DE BOUSBERG' LANDGRAAF Z.-LIMBURG
""■"gezinscamping met zwemb., speelt., tennis en volop
georganiseerde recreatie in prachtig natuurgebied. Ook
bung.'s. Tel.: (045) 311213. LI-61 R

VALKgLJBURG M) GEUL

Even uitblazen!
Atlanta Hotel****. 3-5-8-daagse arr. op basis van H.P.
v.a. ’153,- p.p. ( spec. Thermae arr.) 04406-12193.

HUIZE HEERKUIL St. Geertruid 4 gezell. fam. app.
max. 5 pers. voll. inger. midden in de natuur vlakbij
Maastricht, 't hele jaar geopend. Inl. 04408-2968.

LI-61R
i _
Zonder dat u meteen forse

bedragen voor een hotel,
bungalow of appartement
moet betalen, toch genie-
ten van een vakantie in
een andere omgeving?
Eenvoudig! Door vakan-
tiewoningruil kun je er
eens vaker tussenuit. Het
IWB regelt ALLES voor u,
ook als u alleen oppas
voor uw woning zoekt.
Schrijf of bel voor info:
IWB, Postbus 301, 8160
AH Epe. Tel. (05780)
14235. VW-61R

f? P,

:M ■■;*-
-' '*' ■ "r*___Sl_____ -

Per KANO door Wieden &
Weerribben. Tent, trek-
kershut of L.O. Mol/Groe-
newegen, Giethoorn,
(05216)1359. OAV-61R

Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad-
venture in de Ardennen en Alpen. Info: FRANS BUITEN-
SPORT, tel. 020-6921450 (13.00-17.00 uur). DO-61R

'*® K.OOp jekoop in Petten aan Zee. Luxe
.^JS^JHi^^recreatie bungalows. Voor een
I I !B. . 111 n uitgebreide folder kunt u bellenMs^LLiJMJ 02268-1432.

CHALETS EN STACARAVANS
in de Ardennen, Franse Ardèche-Dordogne,

Cote d'Azur.
VOOR-, NASEIZOEN EXTRA KORTING!

Inl. Natuurreizen, 04406-42428.
BL-61R

STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ’ 190
p.w. all-in. Inl. (04459) 1598. " BL-61 R
CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar-
dennen) op kleine camping 100 km van Maastricht. Ook
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61 R
ARDENNEN t.h. vak.app. 4-5 pers. Pr. per wk. v.a.

’ 224; w'end./midwk. v.a. ’ 140. Folder en ml. vak.centr.
Country Club Benelux, Schnellenberg 36, 4720 Lacala-
mine. Tel. 09-3287659702. Ned. spr. BL-61 R
EEN LANG WEEKEND naar de Ardennen. Wij bieden u
onze nieuwste sta-caravans aan voor slechts ’ 150.-
-p.p. mcl. halfpension,voor verenigingen geven wij 25%
korting mcl. camp. Hohenbusch St.-Vith. 09-3280227523.

BL-61R
RENT A TENT. Voll. inger.

.^_^__-Sh__' tsaV' bung.tenten op campings
JkW^aU- i .-____-_ in Bel- Lux- Dld

*>
Nrd*"._Z_l"^___X__-J_-»* Frankr. 05765-1071,

-^^v4Bfl^v^'' Pbl9, 7370 AA Loenen.
"-_.._ _--;^ _-.-iv-*Ss^ BL-61 R

\pORDOGNE\
Haal de zomergids pendelbusvakanties van //y^ö_Jl_W_l%___i
Parijs busreizen, 3 dg. v.a. ’ 159.- p.p. Info GEBO REI-
ZEN. 038-544968. FA-61 R
ONBEZORGDE KAMPEERVACANTIES voor gezinnen.
In Zuid-Frankrijk: compl. inger. caravans en bung.tenten+ sport/spelprogramma's. Aantrekkelijk en betaalbaar.
EUROSPORVAC 078-414562. FA-61 R
SÉJOUR EN FRANCE. Goede betaalbare vak.wonm-
gen,' bung.parken en stacar. Nog plaats hoogseiz. Z.
aantr. prijzen voor-/naseizoen. Gratis gids: 085-257800.. FA-61 R

TOPIC TRAVEL autovakanties
comfortabele huizen, villa's, bungalows en appartemen-
ten in Frankrijk, Spanje, Tsjechoslowakije, Karinthië en
Toscane. Belt u voor onze gids: 070-3503309 Lid SGR

FA-61 R
Busretours elke vrijdag

vertr. v.a. ’ 225
(020)6202919.

FA-61 R
RENT A TENT. Voll. inger.

bung.tenten op campings
in Belg., Lux., Dld., Nrd.-
Frankr. 05765-1071,
Pbl9, 7370 AA Loenen.

FA-61 R

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

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

FA-61 R

CAMPING

LES VIGNES *****
LES LANDES

T.h. stacar., bung. +
kamppl. INL. & RES. PU-
BITAL PROM. Vraag voor
een onbezorgde vakantie
onze broch. met vele be-
stemmingen aan. (033)
950638. FA6IR

1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.0.-Frankrijk, Ar-
dèche, Gard Vaucluse, Dröme, tel. Nl. 040-570619 tel
Fr. 09-3375391652. fax: 75391049 Ned. spr. FA-61 R
COMFORTABEL KAMPEREN *" SOLAIRE Inl. Holi-
days. Stacaravan of tent tegen aantrekkelijke prijzen!
Tevens eigen camping in Zd. Bretagne. Bel even: reis-
buro SCHNIEDERS (05910) 15075. FA-61 R

Vakantie in Eiffel. SIËSTA CAMPING. Mendig Am
Laacher Sec, ± 300 km vanaf Utrecht. Gezell. Holl. ge-
zins-camping tussen Rijn, Moezel en Aar. Voor verhuur,
reservering eigen tent en caravan. Aanvr. doe. met ’ 2.-
-aan postzegels bijgesloten: Siësta, Postbus 123, 70Ó
AC Doetinchem. Du6lR

M-AimbCï Gastvrij,— sfeervol en...HotelAm perghang dichtbij!
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, deroyale kamers ensuites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en hetrelaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterlijke kok!)
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze taam van gezellig
luxueus hotel maken wij ook graagvoor u waar! Ons aanbod:
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
of weekend-arr. (2 nachten) HP v.a. OM 165,- p.p.

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

Mooie betaalbare VAK.WONINGEN (ook krokusvak.).
Beieren, Sauerland, Eifel, Zwarte Woud' DM 280-495
p.w. en pens./hotels (HP v.a. DM 33.-). Tel. 038-532932.

DU-61R

Comfortabele vakantiewoningen, gastvrije pensions!
Brochure via reisburo Schnieders. Tel. 05910-15075.

DU-61R

Droomvakantie in 't bergstadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim roet zijn heu-velachtige, bosrijke omgeving.Kamers met ligbad, toilet, ktv, minibar,
telefoon. Zwembad (29**), sauna, solarium, bowling, baren Konditorei.Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim,Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis

I prospectus. Fax. 09-49 59 22 4349

Campings, bungalows, 4____^=f?*^"'~---___vakantiewoningen ' «SS ?s>^-en stacaravanparken __J *5lI B %_'<
EIFELLUX li_ ujj , (I______J

(073) 419019/420644 X
DU6IR '

[77i?0_L_^
Haal de zomergids pendelbusvakanties van //yNAK__I_.__-_._■

Comfortabele vakantiewoningen, gastvrije pensions!
Brochure via reisburo Schnieders. Tel. 05910-15075.

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

KROKUSSPECIAL 10 dgn. + HP skipas Val Sarentino

’ 754. Bizz Travel, tel. (050) 144255(lid SGR). WI6IR

De wintersport-specialist
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas v.a. ’ 499 in
Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag debrochure bij Bizz
Travel: 050-144255 (lid SGR). WI-61R

\COSTA BRAVA

Haal de zomergids pendelbusvakanties van //q^^IWK-B

Van Hulst/Montemar
Het beste aan de Costa (Pineda de Mar). Luxe touring-
carreizen; Hotel/app. van april t/m okt. elke maandag en
vrijdag 10-, 13-, 14- en 17-dgse. reizen. Vraag gratis
brochure: 073-124171 SP-61R
SALOU, winstpakker, 10-dgs busreis in april en mei, met
volp. in 3-ster. hotel Cap Salou v.a. f 317, Pasen ’ 337,
juniv.a. ’ 375. Bijk. kosten Royal Class ’ 40. Gar.fonds

’ 10 en adm.kosten ’ 5. Vraag gratis folder met nog 40
scherpgeprijsde hotels. Solmar Tours, 040-460560.

SP-61R
BENIDORM, elke vrijdag per Royal Classbus, mcl. goed
hotel met volp. in febr./maart 10 dgn. ’396, 17 dgn.

’ 618, in april v.a. ’ 429, mei v.a. ’ 415, juniv.a. ’ 430,
julr/aug. v.a. ’ 557. Vraag gratis folder Solmar Tours
040-460560 (Lid Garantiefonds). SP-61R
Spanje busreizen, 10 dg. v.a. ’395.- p.p., 17 dg. va

’ 614.- p.p. Gratis folder GEBO REIZEN. 038-544968.
SP-61R

Costa Brava v.a. ’ 225.-
Barcelona v.a. ’ 225.-

Salou v.a. ’ 240.-
Costa Blanca v.a. ’ 265.-
Retourprijzen per pers.

(bijna) dagelijks naar
Spanje, 29 bestemmingen.

Luxe bussen Toilet -
video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen te huur

Auto " bus " trein " vliegtuig
Codaß Reizen:

050-415210.
SP-61R

Busretours elke vrijdag
vertr. v.a. ’ 225
(020) 6202919

SP-61R
JONGERENCAMPING in

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

SP-61R.
GRATIS ZOMERGIDS. Buspendels 10-17 dgn., 2x p.w.
v.a. 6-3, app. v.a. ’ 199.-, hotel v.a. ’289.-, campingv.a. ’319.-. Boosten Reizen, SGR, tel. 045-227777. '

SP-61R

[adriatische riviera

Haal de zomergids pendelbusvakancies van //^__n_\\\_\_____\
«-; ——

GARDAMEER TIGNALE.
T.h. luxe appartementen
met zwemb. Ook geschikt
v. voor- naseizoen met
cv., 600 m boven het
meer. Balkon op z. met
uitzicht over het meer. In
bosrijke omgev. 4/6 pers.
Info: 078-412349. IT-61R

KLASSIEK ITALIË. 13-daag-
se comfort class rondreis
met o.a. bezoek aan Ro-
me, Florence, Verona,
Napels en Pompei. Prima
hotels. Vertrek op 19-3 en
20-5. V.a. slechts
/1.344.- HP. Gratis fol-
der. Winnemuller Reizen,
(ANVR/SGR), (08880)
52245. IT-61R

SRC biedt u betere busrei-
zen naar Italië, 7-daagse
reis FLORENCE al v.a.
’399,-; ROME al v.a.

’ 499,-; Verzorgde excur-
siereis langs FLORENCE,
PISA en ELBA al v.a.

’ 699,-. Luxe cultuurreis
TOSCANE met verblijf in
perfect '""hotel al v.a.

’ 895,-; 8-daagse reis VE-
NETIË v.a. ’769,-; 12-
-daagse rondreis BELLA
ITALIA v.a. ’999,-; s-
daagse vliegreis ROME
v.a. ’ 975,-. Bel nu voor
gratis reisgids! SPECIALE
REIZEN CENTRALE: 050- 145800, 020 - 6202121
of vraag uw ANVR-reisad-
viesburo! IT-61R

Ga eens naar GARGAZON bij Meran (Zuid-Tiro! in Noord-lta-
lië) voor een echte voorjaars-, zomer- of najaarsvak. Uitst. v.
wandel-, fiets- en autotochten. Voord, hotels, pens., kamer/ont-
bijt, vak.won. Gratis prosp. 038-659917 (alleen ma. + di.).

'Camping Vittoria****Rosolinamare bij Venezia, proper
sanitair, alle voorzieningen, bossen, privé strand, zwem-
bad, disco, pizzeria. Inl. mevr. Lena (04760) 72408.. JT-61R

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

Vakantie Valsugana, 03463-51161 (gratis gids).
GARDAMEER, ADRIATISCHE/TOSCAANSE KUST,
vak.-woningen, (sta)caravans en bung.tenten TOSCA-
NA/UMBRIA, 150 karakteristieke huizen. Gratis broch
ITALIASELECT, Noordwijk, 01719-48887, lid SGR.

IT-61R

Levico - Caldonazzo - Ledro
Gardameer - Kalterersee

200 vak.woningen en hotels v.a. ’ 20 p.p.p.n. Vakantie
VALSUGANA. Tel. (03463) 51161 GR. GIDS. IT-61R



Vakantie & Recreatie *éêl
Advertentiecombinatievan 49 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 '*mJ_y * ':^^

jereinste rust en ruimte...
DENEMARKEN tg>

~^\j—~ s Vraag tegen portokosten het
,v-s**v' *[_"__" uitgebreid inlopakket aan bij:

/■T/aK Dansk Feriehus- . _.-_F^_-. ■ u---- Bookingburo Holland
Qpg - Hoofdweg 99
D_n_ Fifie+im _<„,_,„„__,„ 9681 AC Midwolda

' Telefoon 05975-1416'

DENEMARKEN
* Het enige complete reisprogramma voor Denemarkenyan Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/SGR).
"Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde
organisaties als Dansommer en Novasol.

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen, tel. 050-
-143200. DE-61R

als je deruimte zoekt...
DENEMARKEN 1? __?___*!____
TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedt u
een ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over

A^A Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!
/'"S^_JK_'? Vraag de uitgebreide (catalogus aan en reserveer bij /s?Tf\&OHf TROLL TRAVELbv (lid ANVR-Reisorganisatoren \\jfJJ
-j(--jj\ en Stichting Garantiefonds Reisgelden).

Tro,l*'"plc'n 8. 3332 JB ZWIJNDRECHT AfwtSm^_\m Telefoon 078-191700 _i 195955. Telefax 078-191549. _f-Ü__T-_ |

IJSLAND/SPITSBERGEN/GROENLAND
Geniet van een overweldigende natuur.

Tijdens rondreizen en trektochten.
FINLAND/NOORWEGEN/ZWEDEN

Ontdek wat rust en ruimte is.
* Vraag naar het reisprogramma voor heel Scandinavië.

INFO SKANDIC
Pottebakkersrijge 14, 971& AG Groningen,

tel. 050-143200.

' SK-61R
Wie voor de komende zomer een echt

'Buitenhuisje' in
Noorwegen

zoekt, vraagt nu onze brochure
'Vakantiewoningen in Noorwegen' aan.

Bel 072-611580 voor uw keuze uit
meer dan 1.000 'buitenhuisjes.

Buro Scandinavia
Lid ANVR. Deelnemer Garantiefonds Reisgelden.

SK6IR

$nel?comfortabel en voordelig

viaMmmarken naar o-_..^j#s
HéSrwegen. ,i^|^,

■mr --*■-%j
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,-.
Dienstregeling en 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.
m.nmvmmw.mm

Cottages & bungalows
in Groot-Brittannië

Keus uit 2000 woningen
Haal onze gratis brochure 'Blakes Country Cottages' bij

uw reisbureau of bel onze brochurelijn:

072-61 53 87
Buro Britain

Lid ANVR - Deelnemer Garantiefonds Reisgelden
GB-61 R

KINGS SCHOOL OF ENGLISH
Engels leren in Engeland, led. leeftijd.
Intensive-Summer-Teenagers Residential-Junior-
Courses met sport en excursies. Info: 040-833743.

GI-61R

POLEN. 10-daagse perfect verzorgde rondreis voorslechts ’ 999. Dat kan alleen bij de Speciale ReizenCentrale. Vraag onze gratis reisgids: 050-145800///020--6202121 lid ANVR. PO-61R

m -m —.— Erienowice t.h. VAKANTIË-
W^_^s#^\___l-JSk'■ - WONING, 4-8-pers., 500\i__\M&V/\ *^__riTfe_!-S>._ m van meer, tel. (02269)ms=^^ - 4716. PO6IR

PRAAG, 8 dagen, bus, prima hotel L/O v.a. ’ 335.
SKIËN 10 dagen Reuzengebergte, bus, hotel HP,
vertrek 28-2, ’450. Mevoßeizen Holten, 05725-1547.

TS-61R
VAKANTIEWONINGEN v.a. ’ 359 tot ’ 779 per week.
Folder? Bel Speciale Reizen Centrale: 050-145800/»"/
020-6202121 lid ANVR. TS-61 R j

SRC is uw Tsjechoslowakije-specialist! 7-daagse reis
PRAAG reeds v.a. ’ 299++ + 7-daagse CULTUUR-
REIS met perfect centrumhotel al v.a. ’ 599+ + +
8-daagse verzorgde EXCURSIEREIS v.a. ’ 498+ + +
Compleet verzorgde VLIEGSPECIAL met KLM al v.a.

’ 599+ + + Bel nu voor gratis reisgids! SPECIALE
REIZEN CENTRALE: 050-145800///020-6202121 of
vraag uw ANVR-reisadviesburo! TS-61R

Voorwie eens wat anders wil
TSJECHOSLOWAKIJE

gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij!
Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag.

verbluffend voordeel in bungalows, hotels,
appartementen en op campings 05700-35188.

EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS)
TS-61R

VAKANTIEHUIZEN/APP. ook in Praag. Kmrs. in Praag
v.a. ’ 25.-. 8.0.8. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur.

TS-61R
RONDREIZEN en excursie- __^c___a___-_

reizen naar Tsjechoslo- --?s^tfSn__R*?^\wakije is onze specialiteit! l___g__m-ul *" \10-daagse excursiereizen ■ MW'B l^jp- —\
naar Moravië en Bohe- £~ "TJiv'v--- ~—
div. excursies en een uit- *'f ___é_gs___^
gebreid bezoek aan *li^£r~^Praag. Wekelijks vertrek
op dinsdag en vrijdag lHT_l______-
(vanaf 17 april). 13-daag- m________________m_W
se rondreizen v.a. ’ 999.- V |ipovakantie<, H rian(in.HP mcl. excursies. Te- Vll^nl „9a /RQ<-vens op diverse data Niet- £dpt_' /„„
rokers reizen en Comfort J-ypbi i«ï __' t %\nClass reizen. Vraag de S"ingratis brochure bij: Winne- £ , ,_\,-.r _7___,,,-,
muller Reizen (SGR, I?' 0 <020) 6388449/
ANVR), 08880-52245. 6203677.

-* TS-61 R GR-61R

CORFU zomer '92 vak.woningen 2-8 pers. vlak aan zee,
v.a. ’ 145 p.w., evt. ook vlieg- of busreis. NIEUW:
7-daagse vastelandtour, gratis brochure. ROSS HOLI-
DAYS te Roden, tel. 05908-10019. Lid SGR. GC-61R

BALATONMEER

Haal de zomergids pendelbusvakanties van//y_j|_j^llmlm._______l
BALATON TRAVEL

(grootste Hongarije-specialist).
Goedkope vakantiehuizen, hotels en kuurhotels,

overal in het land.
Vakantiehuis IN HET HOOGSEIZOEN bij

het Balatonmeer v.a. ’ 580.-; bij
Velencemeer v.a. ’ 385 p.w.

Tel. 073-425738/416028.
HQ6IR

BUDAPEST, 7-daagse busreis v.a. ’ 329. 8-daagse ver-
zorgde excursiereisv.a. ’ 599. 5-daagse vliegreizenv.a.

’ 849. Vraag onze gratis reisgids met alle informatie
over Verrassend Andere Vakanties. Speciale Reizen
Centrale: 050-145800///020-6202121 of vraag uw
ANVR-reisadviesburo! HQ6IR
Vrijstaande vakantiehuisjes aan het water te huur aan-
geboden in prachtig recreatiegebied 50 km ten zuiden
van Budapest. Vele mogelijkheden. Voor informatie belt
u: (05980)80515. HO-61R

De BESTE en meest UITGEBREIDE Cyprus gids vindt u
bij ILIOS TRAVEL, de Cypruskenner bij uitstek! Tel
075-179417. Lid SGR. CY-61R

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

tels/app.

* Vlucht va. ’ 495,-
-bijv. Bodrum, hotel Halis l/o. kamer/badkamer/balcon

bij strand. In voorjaar en najaar:

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

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

Vraag grote aanbiedingsgids Turkije

Super - Reizen 040-436600.
TU-61R

ST. PETERSBURG EN SCANDINAVIË, prachtige 10-
-daagse busrondreis nu al v.a. ’ 1199. Vraag onze bij-
zondere reisgids met veel betere busreizen. Speciale
Reizen Centrale: 050-145800///020-6202121 lid ANVR.

RU-61R
'RUSLAND, WAAR UW VAKANTIE EEN BELEVENIS
WORDT!' O.a. 8-dgs. vliegreis Moskou en Petersburg
v.a. ’ 1.295.- voll. verz. Vraag gratis reisgids!
PERESTROJKA REIZEN Bilthoven, 030-250Q40, ook
za. 11-15 uur. ANVR/SGR. Ook voor zaken- en groeps-
reizen op maat! RU-61R

JHMMND
Haal deVerre Oosten gids van //y^jQRICt

GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJNEN.
Nieuwereiskrant 1992 met 15 dg. Thailand ’ 1.529.-; 15 dg.
Manila ’2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. ’2.289. Incl.
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië','—RAINBOW
TOURS. Tel. 085-454918/430992.— AZ-61R

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 bel
K-TOURS, Kastelenstraat 268, 1082 EJ Amsterdam.

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

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

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

IN-61R

Indonesië Tours '92/93
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten bij
uitstek ligt voor u klaar! 112 pagina's kleurige informatie

over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,
inclusief alle maaltijden, excursies en

Nederlandse reisleiding.
Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië

en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag dia-presentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Venlo 16-2; Heerlen 18-2; Eindhoven 22-2 + 15-3.

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

De Boer & Wendel B.V.
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53 - 2101 HO Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/lATA
023-339151

"SMARAGD TRAVEL**
\^:'J tKr'm^__^mf/r' Java Bali 22/30 dgn v.a.f^éi__)'W&_\iy_é f 350- Tel* (°2280)
&"■" MAjgys 12231- in-6ir

CHINA, HOOGTEPUNTEN 16 dagen inkl. Gele rivier-
minicruise voll. verz., vluchten vanaf Schiphol. Nu

’ 3995,-.Naast Rusland, nu ook China op zijn mooist bij:
PERESTROJKA REIZEN Bilthoven, 030^250040, ook
za. 11.00-15.00 uur ANVR/SGR. Ook voor besloten
groepen en zakenreizen! CH-61R

_______________________rr>- i>--V_3________i _______b______

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 ’ 725.
Vraag uwANVR-reisbureau of bel K-TOURS, Kastelen-

straat 268, 1082 EJ Amsterdam. Tel. 020-6463331.
Lid ANVR-SGR. IS-61R
Zing mee met het

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

GRATIS 2 WEKEN
CAMPER
zonder bijkomende kosten, (nog enkele mogelijkh. in
april), van Californië naar New Vork. Camper afleveren
voor 1 mei in New Vork. Verlenging mogelijk. Vliegreis
v.a. ’ 1.368.- pp. Cadusa Reizen, Vinkeveen, tel.
(02949) 1635/3544. VC6IR

Haal de Amerika/Caribbean gids van //fl_^m\\m%M\.mm

Aktieve rondreis Mexico/
s-r~-n. Guatemala 31 dagen

s~r i ’ 3795.- mcl. vliegreis,
vervoer, hotels etc. Div."■^***-*-_gSj___r"^^=________= vertrekdata. Folder?

Djoser 071-126400
Lid SGR.

MA-61R

[MËXICO~
Haal de Amerika/Caribbean gids van //rfftflmiWWtxXm

EGYPTE, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor,
Aswan. Nu al v.a. ’ 1499 mcl. goede toeristenklasse ho-
tels, alle excursies, volpension, 1e klas Wagon-Lits en
rechtstreekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale.
Vraag gratis reisgids: 050-145800///020-6202121 lidANVR. 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, 1082 EJ Amsterdam.

Tel. 020-6463331. Lid ANVR-SGR.
____^

EG-61R
__&*' ** Aktieve rondreis EGYPTEmr-- i ’* **V' 15-22 dgn. v.a. ’1545.--3* *"- 1* **?_;- mcl. vliegreis, vervoer, ho-

__tÓ-*/ sV_t_2 *5 tels e,c* Div* vertrekdata
Vf.^f! .'^.V^V h va* 15-3- Folder? Dioser4. JJ r _/ P 071-126400. Lid SGR.
y-rt-Wl ______1 I EG-61R

m\\\\ _____^T-4l^fl Umm*

SRI LANKA
Haal deVerre Oosten gids van ///__f—\mMM\Xm

—mmmm—m-

Haal de Amerika/Caribbean gids van ///^O^II -LIVE

DE REISGENOTENKRANT! iii^ote
info: Postb. 15, 5600 AA «*sS*__v:
Eindhoven. Ook Interrail J,.lS_kiF^
en 1001 alleenst. reizen «raßfiiRG-61R mWMizim

FLAMINGO-PARK CURACAO. T.h. op ons natuurpark,
5 min. van strand, 2-, 3- en 4-pers. bung.'s, resp. ’ 75,
’B5, ’95 p.d. p.bunq. Inl.: (038) 531430.

TE KOOP GEVRAAGD: TEGEN CONTANTEBETALING
Sta- en toercaravans. Snelle afwikkeling
Tel. 06-52872553, b.g.g. 03463-51887. CC-61R
U kunt uw pioniersgeest nu laten gaan zover u wilt.
Huur bij ons de best handelbare KAMPEERAUTO en
stippel uw eigen vakantie uit. Info: Auto Berestein - Ton
Loogman - Recreatie-afd. 035-833600. CC-61R

Caravan-Houtbouw Klein Paradijs
Toonaangevend in prijs en kwaliteit

Permanente CARAVANSHOW van topkwaliteit
REDCEDAR en PVC mobiele bungalows

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

Let op het juiste adres:
KLEIN PARADIJS 70, BEEKBERGEN

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

SUPERAANB. Gr. collectie

.nno/ h?Ute.wt Cha'Gs AKTIEVE RONDREIZEN22? Nu vWspe ' stU-ÏÏ" Kleine *"* met ruim,e

Let oo het .„fste adres voor el9en mi,iatief*, Caa^an'Ho ouw Heen: Ie2^«KÏÏ,K?': d;iks
rthVoor,hui hzterwP^ nSS^ÏÏÏÏÏ?.Voorthutzen, richting Put- |ndonesië/Egypte/ten, ± 200 mtr voorbij Brazilië/Alaska.SS.I? 9 .71 rr £1!_ TRAVELLERS LochemU-.__-__n. -A.-t_.l. tot 20.00, 05730-56607.

DB-61R

JAMAICA
Haal de Amerika/Caribbean gids van //___flm\m%M\._m

VOORJAARSREIZEN naar: MAROKKO, COSTA RICA,
GUATAMALA, NEPAL, SIHKIM en ZIMBABWE. Rond-
reizen en voettochten. Ook naar: Centraal-Amerika, Hi-
malaya, Zuidelijk Afrika, IJsland, USA/Canada.
DIA-INFO UTRECHT: za. 15-2, zo 16-2. THIKA NA-
TUURREIZEN, lid SGAR. (020) 6473588 (24u, ant-
w.app.) PB6IR

&lX

éém adres voor uw
advertentie in 49 nederlandse

Regionale Dagbladen.

V-xkantie &
Recreaties

Voor Informatie en reserveringen:
RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar.

tel.: 072-196314 / 206 .292. fax: 072-11329"

SPECIALE AANBIEDING CANADA
Luxe Campers of Huurauto's (evt. met kamp.uitr.) fê9
de laagste tarieven. Kano-trip in Br. Col. gecombin-3

met speciale K.L.M, arrang.tarieven. _m
V.a. 1 april: MONTREAUTORONTO ’ll3B-; K'
GARY/VANCOUVER ’ 1492.-. Progr. bij REIS-^n,
8.8.1. GRONINGEN b.v., Vismarkt 30, 9711 KT G^
NINGEN. Tel. 050-128318/180246. ___-_->;

\m^?f!9^^9^miffKu\^^^A\^^^m\

_________l__i_|p**|W*f*_4^-1 1 _____ I Iitof.I't*.ii "*-!_-____! ___tj__l v _____

|t\ ASHRAF^
g^y?~-y\ organiseert meer dan 40 verschillend

aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naa
verre bestemmingen van 2 tot 35 w'

AFRIKA ken V3n 155° tot f 690°' 9eze"'g,
zuid-amerika .kleine groepen van 12 tot 17 perso-

china nen. Bel voor de nieuwe folder
lid VAR/SGR 020-62324501 -^
Een stapje opzij van het gangt»^-3

Culturele en avontuurlijke rondreizen in het ~.Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ontf°®
mensen in Egypte, Syrië, Algerije, Jemen, Iran, °Rusland, China, Maleisië en Indonesië.

Delta Reizen, de specialist
050 - 146200

__DB#

,
N -^Ö_____l__ll__^E«»______i Exclusief: Op de mooiste campingsvan Frankrijk, Spa_ie'

m illll_P»*-^ stacaravans voor u klaar. U hoeft er dus alleen maar me J
M^K^Hiij^Ai^HV ÊwÊêh clc)or onze cour,ers leuke spelletjes georganiseerd, terwijl u

{, lekker baantjes trekt of in hetzonnetje zit. , f 1

ingericht van eierdop tot koelkast en u slaapt ook nog op echte tmméfÊ/M I *>
bedden. Om het zorgeloze gevoelcompleet te maken, kunt u^^JM RM-^1 _§l_ I h
nu ookonderweg in onze bungalowtentenovernachten. fi Wm, __M il*» **
Actief: Al onze campings zijn ingesteld op gezinnen met W _^_ ikrp _JJ .
—*^^^ actieve kinderen. Natuur, cultuur, sport en spel *^ö «*__. * "*fiS^|f .■jÖjljij A liggen allemaal binnen handbereik voor een N~x ■*__"?*§-_ p*

WSX!____\ betaalbare prijs. Vraag even onze brochure aan: 073 - 43 00 00

M )**_^^~^^AUTOVAKANTIES

nol*tat<__-V ff&f s_ ■ ■■ _*_fi!iKi.-_-!.ïBIHM-SSHH B_^|__B___-_9__s?-^^?l^r^_''_--Fv^ ?^^^H________':_________è__^______________________l I /jjox woon ■ f

ws| JA, STUUR MIJ DE GRATIS BROCHURE [~7^P\

jq In gesloten envelop zonderpostzegel sturen a_m:Ei_ioSites,Antwoordnummer 10714,5200WB Den Bosch. _^^ J
i
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