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Vrijstelling
zwakkere
leerlingen

L HAAG - Leerlingen die niet
j^at zijn om alle vijftien vakken
I ue basisvorming met goed ge-
*>, te doorlopen, kunnen vrijstel-
lingen van of het halen van het
je njk vereiste kennisniveau aaneindvan de basisvorming ofvani °f meer vakken. De maatregel
.j.j.de eerste plaats bedoeld voor
.^gen in het individueel be-■^sonderwijs, zoals dat wordt
f^n op lbo-scholen.
( «abinet heeft dit gisteren beslo-
,j gemier Lubbers zei na afloop
'el rnmisterraad dat deze maat-

'rn^ 0*1 vooral richt op leerlingen
t h l,nderheidsgroepen, voor wiej|alen van de volledige basisvor-

-8 te zwaar is.

VISSELVALLIG EN KOUP
* het°rgen 2','n er' me* name
«g boorden van Limburg,
Iaat

,n'lele perioden met zon.
.ty^.iuit het westen zal de
°'_d !_'n^ toenemen, later ge-
t^jT d°or regen. De middag-
ttg^v atuur lo°Pt °P tot
'end 12 graden. De ko-
lt o* «acht daalt het kwik
'«et tre*ks 7 graden. In de
b_"st 2*>ndagochtend is er
'*an ?°s vee' bewolking
66en P'aatselijk wat lichte
On_en Valt> maar geleidelijk
''^da er opklaringen. De
U_B agteir_peratuur wordtseveer 12 graden.

Duitse justitie zit
achter Kisters en
Schönemann aan

DOOR PETER BRUIJNS
HEERLEN - Justitie in het
Duitse district Stuttgart is al
meer dan een jaar bezig met
een uitgebreid onderzoek naar
het van oplichting verdachte
duo Jozef Kisters en Frits
Schönemann. De Nederlandse
justitie in Maastricht helpt de
Duitse collega's, al verloopt de
samenwerking niet erg vlot.
Binnen enkele dagen overhan-
digt de Maastrichtse officier
van justitie mr M. Kolkert een
dik dossier aan zijn Stuttgart-
se collega Schneiderhahn.

Het feit dat de Duitsers al sinds me-
dio 1990 achter de malafide krediet-
bemiddelaars aanzitten, is (ondanks
tientallen aangiften) voor justitie in
Maastricht reden geweest om zelf
geen officieel onderzoek op te star-
ten.

Volgens Kolkert is het logisch dat
de Duitsers het voortouw nemen,
omdat zich in dat land de meeste
slachtoffers van Kisters en Schöne-
mann bevinden. Onder het mom
van bemiddeling bij het aanvragen
van kredieten voor honderden Duit-
se ondernemers, zagen de twee
kans jarenlang alleen hun eigen
zakken te vullen.

De justitiële samenwerking tussen
Duitsland en Nederland verloopt
overigens erg traag. Op verzoek van
justitie uit Augsburg verrichtte de
Landgraafse politie reeds in mei vo-
rig jaar een huiszoeking bij Kisters
en Schönemann.
De goederen en dossiers die des-
tijds in beslag zijn genomen, verhui-
zen m_, eenjaar later, pas naar justi-
tie in Duitsland. Dat geldt ook voor
gegevens die bij twee banken zijn
opgevraagd, evenals bevindingen
van de Fiod, de fiscale opsporings-
dienst.

Zie verder pagina 27

" De slinkse handel en wandel
van twee 'heren van stand'

Gemeenten hebben behoefte aan nieuw soort persoonsbewijs

Snelle invoering ID-kaart
r^TERDAM - Het fraudebestendige identiteitsbewijs, datfrcJt ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse gemeen-. 'komt volgend jaar al op de markt. Deze zogenaamde ID-pt is in de eerste plaats bestemd voor mensen die geen pas-
L°v. °^ rUDewrJs hebben, maar ook interessant voor burgers
r **et voortdurend bij zich dragen van deze beide documen-P te riskant vinden. De prijs komt rond de dertig gulden teKgen.

£ leeft gemeentesecretaris Poort
E Hengelo bekendgemaakt opf studiedag in Rotterdam. Poort
r ud van de werkgroep van deinging van Nederlandse Ge-

meenten (VNG) die zich de afgelo-
pen twee jaarmet de voorbereiding
van het nieuwe identiteitsbewijs
heeft beziggehouden.
„Aanleiding voor het initiatief was
het feit dat burgers zich steeds va-
ker moeten legitimeren", aldus
Poort. „Als algemeen erkende iden-
titeitsbewijzen kennen we in Neder-
land alleen paspoort en rijbewijs.
Omdat niet niet iedere burger zon
document heeft, heeft de VNG in
overleg met de ministeriesvan Bin-
nenlandse Zaken en Justitie en de
Centrale Recherche Informatie-
dienst deze nieuwe kaart ontwik-
keld".
Volgens Poort is uit de praktik ge-
bleken dat aan de nieuwe ID-kaart
grote behoefte bestaat. Vele Neder-
landse gemeentenhebben in de af-
gelopen jaren al eigen pasje en
kaarten op de markt gebracht
waardoor er er een grote wildgroei
is ontstaan. Een ander bezwaar was
de fraudegevoeligheid van deze ei-
gen gemeentelijkekaarten.

Deze bezwaren zijn met de nieuwe
ID-kaart ondervangen. De nieuwe
kaart is fraudebestendig en wordt
gemaakt door Drukkerij Joh. En-
schede & Zn in Haarlem .
De ID-kaart is vrijwillig, maar de
VNG hoopt dat de gemeenten de
uitgifte van de eigen kaarten gaan
staken, nu een officieel uniform
model landelijkbeschikbaar is. Vol-
gens Poort is uitgifte met ingang
van 1 januari mogelijk en zou de
ID-kaart op elk gemeentehuis ver-
krijgbaar moeten zijn. Hij verwacht
dat de kaart eenzelfde juridisch sta-
tus zal krijgen als paspoort en rijbe-
wijs en snelzal inburgeren.
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Baby geboren met kogelwond
LOS ANGELES - Een vrouw dietijdens de rellen vorige week in Los
Angeles in de buik geschotenwerd en op dat momentnegen maanden
zwanger was, heeft toch een gezond kind gebaard. Zij het dat de baby,
Jessica, met een kogelwond ter wereld is gekomen. De 39-jarigeElvira
Evers was op 30 april op weg naar huis toen zij midden in derellen
terechtkwam. Zij werd door een kogel in de buik getroffen. Jessica
kwam met behulp van een keizersnee ter wereld en bleek de kogel in
haar rechter elleboogje te hebben.

FIOD-onderzoek
bij kuurcentrum

DOOR MAURICE UBAGS
VALKENBURG - De Fiscale In-
lichtingen- en Opsporingsdienst
(FIOD) onderzoekt momenteel de
complete boekhouding van het zeer
exclusieve medisch-cosmetisch
kuurcentrum 'Chateau I'Ermitage'
in Valkenburg. Die boekhouding
heeft de fiscale opsporingsdienst 12
februari bij een huiszoeking in het
kasteel in beslag genomen. De
FIOD vermoedt dat er sprake is van
belastingfraude.

Zie verder pagina 15

" Kasteelvrouwe: 'Niets
onrechtmatigs gebeurd'

Executie in koelen bloede

het weer
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# Een politieman
executeert in koe-
len bloede een
sluipschutter in
het noorden van
Bosnië. De man,
een moslim, wilde
op de vlucht slaan
toen hij vanuit een
hinderlaag op een
groep vluchtende
Serviërs had ge-
schoten. De stand-
rechtelijke execu-
tie vond donder-
dag plaats, maar
werd gisteren we-
reldkundig ge-
maakt.
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HOENSBROEK
Poortgebouw Kasteel Hoensbroek .
Expositie van Gregoor van Zumme-
ren. T/m 31/5, open ma t/m vr 10-17

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie van Simon Woudwrjk en Joke
Brugman. Tvm 15/5, open do t/m zo
van 10-17 uur. Galerie Ipomal ,
Kerkbere 2. W>rk van Hpnri MaïiisKerkberg 2. Werk van Henri Maius.
T/m 7/6. Open vr 17-20uur, za en zo14-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Maryn te
Kolsté en Afinete van Roosmalen.
Van 9/5 t/m 13/6, open di t/m za van
13.30-1730 uur. Galerie Anny van

den Besselaar, Tafelstraat6a. Expo-
sitie van Ria Lap en Louis Wierts.
T/m 24/5, open vr t/m ma van
13-17.30uur. Galerie In Situ, Aylva-
laan 10. Expositie van Frank Van
den Broeck. T/m 16/5, open wo t/m
za van 14-18 uur. Galerie Wolfs,
Hoogbrugstraat 69. Edelsmeedwerk
van Fabiola Sormani. T/m 10/5, open
wo en vr van 14-18uur, do 18-20uur.za 10-17uur en zo 13-17uur. Galerie
Henn , St Nicolaasstraat 26c. Instal-
latie van Bettina Gruber. T/m 16/5,
open wo t/m za 16-20 uur. Galerie
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Expo-
sitie Luc Deleu, Osvaldo Romberg
en Ton Slits. T/m 9/5. Werk van Pe-
ter Wehrens en Elly Strik. Van 16/5
t/m 27/6, open van di t/m ia 11-17
uur. Galerie Fata, Brusselsestraat
80. Gouaches van Pieter Defesche.
T/m 18/5, open do t/m zo van 13-17
uur. Bonnefantenmuseum. Werk
van Ray Smith. T/m 6/9, open di t/m
vr 10-17uur. Galerie Dis, Tafelstraat
28. Schilderijen van Petra Hartman.
T/m 20/5, open wo t/m zo 13-18 uur.
Galerie Simera-Signe, Bogaarden-
straat 40 b. Grafiek van Josien Bren-
neker, Leon Janssen, Kees Slegt en
Pauline Wittenrood. T/m 30/5, open
wo t/m za 13.30-18 uur. Galerie
Amarna,Rechtstraat 84. Sieraadont-
werpen van Mieke van Alphen. Van
9/5 t/m 6/6, open di t/m vr 11-18 uur,
za 11-17uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer-
der Kunstkamer', Kerkstraat 10.
Expositie van Kees de Vries en
Funs Souren. T/m 31/5, open do t/m
zo 13-17.30 uur.

VAALS
Galerie St. Petersburg, Bergstraat
8. Schilderijen en sculpturen van
Daima. T/m 30/5.

EYS-TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Abstrak-
tekeramiek. Van 17/5 t/m 15/6,open
do t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Schilderijen
en tekeningen van Frans Huisman.
Van 10/5 t/m 8/6. Open di t/m za
11-18 uur. Kritzraedthuis, Rosmo-
lenstraat 2. Mijnbouw in de fotogra-
fie. T/m 10/5. Werk van Frans Sly-
pen. Van 16/5 t/m 21/6. Open di t/m
vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur. Ga-
lerie Zabawa, Agricolastraat 152.
Beelden en tekeningen van Henk
Bexkens. T/m 25/5, open wo t/m vr
16-18uur, zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Voorburcht Kasteel Limbricht , Al.
lee 1. Erotische exlibris. T/m 19/6,
open dag. 17-23 uur, zo 14-23 uur.

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissumerweg 1.
Schilderijen en keramiek van Eveli-
ne Swidde en Henk Tummers. T/m
20/6,open do 17-20uur, vr 11-15uur,
zo 15-17uur.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex-
positie van Miguel Ybanez. T/m 17/5,
open wo t/m za van 11-17 uur en zo
van 14-17 uur. Gemeentemuseum,
Andersonweg 4. Werk van Marinus
Fuit. T/m 17/5. Expositie over tex-
tielkunst Van 9/5 t/m 28/6. Herinne-
ringen aan deTweede Wereldoorlog.
T/m 24/5. Open di t/m vr 11-17 uur,
za en zo 14-17uur.
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exposities

'Reisstov' in
Roermond

ROERMOND - De Stichting voor
Textiel, Onderwijs en Vormgeving
(STOV) heeft een expositie samen-
gesteld, 'Reisstov', die tot en met 28
juni te zien is ih het Gemeentemu-
seum van Roermond. De expositie
toont de ontwikkeling in de textiel-
kunst van de laatste vijf jaar. Het,
Gemeentemuseum is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 11
tot 17 uur, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur.

Op 'Reisstov' is werk te zien van
vijftienkunstenaars, zowel twee- als
driemensionaal. Een deel van de
kunstenaars benadrukt het essen-
tiële en het karakteristieke van ma-
terialen en technieken, een ander
deel werkt vanuit de symbolische
traditie waardoor hun werk een die-
pere betekenis heeft.
Bij sommige kunstenaars is de Bau-
haustraditie terug te vinden; mate-
riaal, vorm, kleur en techniek zijn
bepalend voor het resultaat. Ande-

ren werken vanuit een meer expres-
sief materiële benadering. Zij ont-
wikkelen veelal een eigen procédé
door toepassing van diverse behan-
delingen van het materiaal. En de
'symbolisten' laten zich in eerste in-
stantie leiden door literaire of maat-
schappelijke motieven.

'Djenné',
architecture

Africaine
MAASTRICHT - Aan de voor-
avond van de tentoonstelling 'Kings
of Africa' in het MECC presenteert
galerie Amarna, Rechstraat 84 in
Maastricht, sieraadontwerpen van
Mieke van Alphen. Deze expositie,
met de titel 'Djenné, architecture
Africaine', wordt vanmiddag om
15.30 uur geopend en loopt tot 6
juni. Openingstijden dinsdag tot en
met vrijdag van 11 tot 18 uur, zater-
dag van 11 tot 17 uur.

Mieke van Alphen, in 1946 geboren
in Venlo, stelt het sieraad nadruk-
kelijk als verlengstuk van het li-
chaam. Ze haalt haar inspiratie uit
ontelbaar veel dingen die waar te

nemen zijn tussen hemel en aarde.
Vooral scheppingen van etnische
volkeren boeien haar in hun een-
voud, zuiverheid en doeltreffend-
heid van vorm en structuur. De
sieraadontwerpen van Mieke van
Alphen zijn vervaardigd in zilver en
goud. Doordat ze de structuur van
het materiaal het aanzien van ge-
schept papier geeft, lijken haar ont-
werpen fragiel terwijl ze dat in
werkelijkheid niet zijn.

" Sieraadontwerpen van Mieke van Alphen, te zien in galerie
Amarna.

kunst

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. De Collectie, keuze uit de
kunstcollectie 1950-1991. T/m 10/5.
Schilderijen en tekeningen van Be-
rend Hoekstra. Van 17/5 t/m 6/7.
Open di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur. Galerie de Konfrontatie.
Putgraaf 5. Expositie van Jeanne
Lendfers (linoleumsneden) en Lhia
van Ryn (keramische objecten). T/m
24/5. Open za en zo 14-17 uur.

Expositie in galerie Dis te Maastricht

Onstuimige stillevens
van Petra Hartman

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Petra Hartman, ge-
boren in 's-Gravenhage, tweeëndertig
lentes geleden, wonend en werkend in
Arnhem, was al eerder te gast in gale-
rie Dis. Zij nam daar zelfs deel aan een
'Versierde Dis' bij de herdenking van
een jubileum.

Als er wat te versieren en te jubelenvalt is
Petra Hartman van de partij zou men gek-
scherend kunnen zeggen, maar het is niet
zo duidelijk wat er bij Dis te vieren valt -voor twintig mei — behalve een aantal na-
tionale en kerkelijke feestdagen en het
bloeien van de bomen in het heuvelland.
Niettemin: het ziet er fleurig uit bij Dis;
zelfs de manier waarop de dertig bloem-
stillevens opgehangen zijn, hier en daar in
clusters, zweemt naar uitbundigheid. Mis-
schien heeft toch het voorjaar er iets mee
te maken. Met de keuze dan, niet met de
produktie, want Petra Hartmans' creativi-
teit lijkt niet afhankelijk van de seizoenen.
Zij schijnt altijd door de beschikking te
hebben over bloemen, van de 'witte lelies
in zwarte vaas' van het eerste schilderij tot
de 'vuurtulpen' van het laatste, met daar-
tussen bijna alle pronk van deKeukenhof.

Hoe treurig toch eigenlijk dat zoveel ten-
toonstellingsbezoekers een presentatie als
deze niet durven betreden zonder achter-
docht; de musea, de educatieve diensten,
speciaal voor het doel in het leven geroe-
pen stichtingen en schrijvers van krantes-
tukjes latenimmers niet na erop te wijzen,
dat het in onze hedendaagse kunst niet
begonnen is om fraai ogende schilderstuk-
ken, goed in de kleur en goed in de verf,
maar om mysterieuze en ook wel enge
achtergronden. En altijd dient men zich
gewaarschuwd te houden: er staat immers
niet wat er staat.

Petra Hartmans' uitbundigheid ontlast
ons geleidelijkaan van alle schroom: hier
staat wel degelijk wat er staat, en wie in
enkele niet onmiddellijk leesbare partijen
nog 'verwijzingen' meent te bespeuren
naar mistoestanden of naar in het onder-
bewustzijn sluimerende trauma's, die
heeft een moeilijk karakter en ziet de spo-

ken ook in het dagelijks leven.
Hier hoeft dus niet veel tijd meer aan het
oplossen van raadsels te worden verdaan- men mag onmiddellijk overgaan tot het

bewonderen van een onstuimig picturaal
handschrift. En van een levendig, soms
fantastisch koloriet.
Alsof inderdaad alle bloemsoorten het he-

le jaar beschikbaar zijn om voor Petra
Hartman model te staan, zo herkenbaar
naar het leven getekend en in hun wezen
getroffen zijn haar chrysanten, tulpen, al
of niet verlept, violen en amaryllis. Maar
ze blijven dienstbaar en ondergeschikt: ze
zijn er niet om te worden vereeuwigd
maar om te worden herschapen tot dingen
van vorm en verf.

Van acrylverf meestentijds op masoniet,
media waarmee Petra Hartman snel en
zonder aarzelen uit de voeten kan. „Soms
probeer ik wel eens wat anders te schilde-
ren," zegt zij, „maar ik kom toch altijd
weer bij bloemen uit." Een enkel raadsel-
tje kan de kijker nog wel tegenkomen
maar daar durft hij nu zelf wel een verkla-
ring voor te bedenken: ook een schilderij
dat 'Vaticaan' heet is niet diepzinnigerdan
een vaasje violen, hier geflankeerd door de
afbeelding van een koepelkerk; geen ge-
schiedenis, geen leer, geen hemel, mis-
schien een prent of een prentbriefkaart.
Waarom een 'koe voor bloem'? Misschien
toeval; een plek grijs die overbleef, een
kop met twee oren.

Men kan een aangenaam uur doorbrengen
tussen de bloemstillevens van Dis. Ze zijn
spontaan geschilderd en joyeus, de ene
keer wat beter gelukt dan de andere, maar
meestal van voldoening gevende vaardig-
heid, zelfs van virtuositeit in hun kleine en
vlammende grote formaten. Soms zo hel-
der - als in 'Crysanten in blauwe vaas' -dat ze doen denken aan een Matisse.

Petra Hartmans' uitbundigheid doet haar
soms buiten de lijst van haar schilderijen
belanden; zij maakte van haar bloemstuk-
ken begerenswaardige tassen, en sieraden
voor op de borst en in het oor, niet meer
dan een goudgerand stukje schilderij aan
een zilveren draad.

Zo kwam haar kunst niet alleen in de gro-
te musea terecht maar ook in een kos-
tuummuseum en in een textielmuseum.
Haar onbekommerde bijdrage aan debeel-
dende kunst was blijkbaar welkom: zij
was er meermalen mee in praatprogram-
ma's op de televisie, in landelijke bladen,
en in van rijkswege naar het buitenland
gestuurde collecties.

" Stilleven met tulpen, acryl op masoniet van Petra Hartman, te zien in gale-
rie Dis.

Duo-expositie
bij Artisart

MAASTRICHT - Annette van
Roosmalen en Marijn te Kolsté ex-
poseren tot en met 13 juni in galerie
Artisart, Grote Gracht 43 in Maas-
tricht. Vanmiddag om 17 uur wordt
deze tentoonstelling geopend, die
van dinsdag tot en met zaterdag van

13.30 tot 17.30 uur te bezichtigen is
Annette van Roosmalen bouwt haar
textielpanelen laag over laag op om
zo tot de tekening te komen. Het
schilderachtig effect heeft tot ge-
volg dat de beschouwer pas van
dichtbij kan zien dat dewerkstuken
uit textiele materialen zijn opge-
bouwd. Na een' periode van gede-
tailleerd werken is een verschui-
ving opgetreden naar suggestievere
figuren met een feller kleurgebruik
en minder belangrijke details. Cen-
traal in haar werk staan vrouwenfi-
guren.

Marijn te Kolsté werkt in steen en
brons in geabstraheerde, herkenba-
re figuren. De mens in al zijn
uitingsvormen is een belangrijk on-
derwerp in haar werk. Ze tracht de
essentie van het bestaan in diverse
materialen uit te drukken, waarbij
de vorm de drager moet zijn van de
inhoud. Het is een zoektocht in
beeldtaal, waarbij exposeren de mo-
gelijkheid biedt tot cummunicatie
met de toeschouwer.

Asperges met lam
en peterseliesaus

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen:
32 asperges, lamsschouder met
been, 1 fles Elzasser Riesling, bo-
ter, bloem, V 2 1 runderbouillon,
tijm, laurierblaadje, 2 teentjes
knoflook, 2 uien, 1 prei, 1 wortel,
bosje krulpeterselie, 2 vleestoma-
ten, peper en zout.

Verdeel lamsschouder in vier stuk-
ken en wrijf in met zout en peper.
Smelt boter en bak lamsschouder
goed bruin. Bak gewassen en fijn-
gesneden ui, prei en wortel in
braadvocht. Bestrooi groenten met
bloem en roer goed door. Blus af
met witte wijn en laat goed door-
koken. Giet saus samen met bouil-
lon over lamsvlees.

Voeg fijngesneden tomaat, tijm,
laurier, knoflook en stelen peterse-
lie toe. Zet pan in voorverwarmde
oven van 180°C. - stand 3 - en
stoof schotel in 2-3 uur gaar. Haal
vlees uit pan, zeef saus, voeg ge-
hakte peterselieblaadjes toe en
breng op smaak met zout en peper.
Kook asperges op de bekende ma-
nier, verdeel over vier borden met
lamsschouder en giet er de saus
over. Serveer hierbij gebakken
nieuwe aardappelen.

verder.
... is in het Gemeentehuis i
Stem een tentoonstelling
zien van beeldhouwers en bo
seerders van expressiegrt
De Ruif uit Elsloo. Tot en fl
17 mei, open tijdens kantoj
uren en in het weekeinde 4
14 tot 17 uur.... exposeert Fotogroep 68!

en met 2 juni in Dr BriW
oave, Lindeplein 5a in BrUJsum. Er is werk te zienvan n
Frederiks en Henry Witpeej
Open maandag t/m vrijdag
tot 12, 14 tot 17 en 19 tot 21 W
zondag 15 tot 17 uur.... laat Gregoor van Zummei*
tot en met 31 mei schilderijl
zien in Kasteel Hoensbro*
Open dagelijks 10 tot 17 uur.... is er in het ABN/AMRO-k«
toor, Raadhuisstraat 1 l
Brunssum, werk te zien van'
in Hoensbroek geboren kun*
nares Mylène Jansen.... toont Galerie Merle And<
son, Sint Pieterstraat 38 'Maastricht, tot en met 30 1*
ringen van acht sieraadontvtf
pers. Open dinsdag tot en tfi
vrijdag 13 tot 18 uur.

Frans Huisma
bij Knops

SITTARD - Galerie MicH
Knops, Steenweg 44 te Sj
tard, toont tot en met 8 jf.
tekeningen, schilderijen j
kunstenaarsboeken v*
Frans Huisman. De galerie]
geopend van dinsdag tot 1
met zaterdag van 11 tot 1
uur, zondag van 14 tot 17 uil

Frans Huisman (Nijmeg*!
1960) behaalde in 1984 ZU
doctoraal geneeskunde 4
studeerde vier jaar later afA
docent tekenen, schildert
en grafiek. Momenteel wooj
en werkt hij in Rotterdam 4
doceert kunstanalyse aan 4
Hogeschool voor de Kunst4
teArnhem.

Bij Michel Knops is een kg
ze te zien uit de schilderij^
en tekeningen die FraJHuisman de afgelopen tvvj
jaar maakte. De tekening^
meestal uitgevoerd in zwal]
inkt of krijt, treffen door j
directheid waarmee de lijH
op papier zijn gezet. In I
schilderijen valt het uitbW
dig kleurgebruik op en W
gebruik van dikke lagen vel
Deze impasto-techniek wofl
gecombineerd met overseW
deringen in dunne laé^
transparante verf.
Figuraties spelen in zijn we
een belangrijke rol, al zijn
niet direct zichtbaar. V^Huisman is het begrip 1
chaam' een complex ged
yen, een zintuigelijke pofl
waardoor je de wereld bj
nenhaalt of tegemoet treedt

cryptogram

Horizontaal:
1. Ha, het moet anders toch wel betaald
worden; 4. Leren vissen daar ook?; 6. Je
best doen voor een reep; 7. Altijd beter
dan 29; 9. Dat doet een hond als ik wegga
gelijk; 10. Is N reeds in de zaak? Dan gaan
we er achteraan; 13. Ha, Europees vissen
ermee; 15. Zijn we dit ook voor een mug?;
17. Mijn eerste meisje is nog steeds vol
vuur; 18. In zn geheel gaat de vis weg,
wanneer dit overblijft; 19. Van een Euro-
peaan met thee gaat kalmte uit; 20. Je er
niet aan ergeren in de vacantie; 22. Na een
dag al oud papier; 24. Wie geeft jou zijn
meisje te gebruiken?; 27. Voedzame kleur;
29. Geen geluk; 30. Zeldzame gein; 31.
Muzikaal gezien is de kraan dicht; 32. In
België ken ik daaraan een wiel.

Verticaal:
1. Die hoger geklommen zijn zulle"'
dieper terechtkomen!; 2. Bezoek ij
eens het graf van je voorouders?;^
praten, om te knippen en om te zuiW
Als je het hiermee naar je zin hebtJJmaar naar de- klok; 5. Daarin opge"
munt groeit hard; 6. De toiletkijker!; ">'pen met geld; 11. Rond het volk val1,
rijssel; 12. Muzikaal wel om te eto*!'/
Slapen bij de hete Engelse Elly; 14Jj
loop om de draden; 16. Daarenboven
A niet noga; 20. Die Franse noot is K'
een goede opbrengst; 21. Voor vor!
het meisje in de schoenen; 22. Ka iy
lijk, ondanks haar grief; 23. Eerste kV;
schrijfgerei voor dieren; 25. Ordeva-ders op een boot; 26. Loof de ór>V
een officiële receptie; 28. Dans v/i^
platgedrukt wordt.(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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Oplossing van gisteren

de klinkende klokken recept



Drie doden
aangetroffen
in Rotterdam

ROTTERDAM - In Rotterdamf.n gisteren drie doden aange-o-otfen. De pohtie gaat ervan uit
«at m alle gevallen sprake is vaneen misdrijf. Het totaal aantalaodelyke slachtoffers door ge-weld dit jaar in Rotterdam komt«armee op 24. In 1991kwam het«>taal aantal doden uit op 26.
In de berm van de Doenkade in«otterdam werd gistermorgenvroeg het stoffelijk overschotaff? e

t
en nog onbekende manaangetroffen. Uit de sporen die

trnff" rond het ljJk z«n aange-ven gaat de poütie er van uit
Rr. !f sprake is van een misdrijf.

ond negen uur werd in zijn wo-

ning aan de Bellevoysstraat in de
wijk Middelland het dode li-
chaam van een oudere man aan-
getroffen. En weer even later
werd de politie gewaarschuwd
dat er op het Grotekerkplein het
stoffelijk overschot van een man,
gewikkeld in een deken, lag. De
pohtie kon in alle gevallen nog

geen nadere mededelingen ge-
ven.
In Utrecht heeft de politie in een
woning aan de Hekmerjerstraat
in Utrecht het stoffelijk over-
schot gevondenvan een 34-jarige
vrouw. Zy bleek in de slaapka-
mer met meerdere messteken
om het leven te zijn gebracht. In
de bij de woning behorende kel-
derbox werd daarna het stoffe-
lijk overschot van haar 42-jarige
echtgenoot aangetroffen. Onder-
zoek heeft volgens de Utrechtse
politie uitgewezen dat de man
vermoedelijk begin deze week
eerst zijn vrouw om het leven
heeft gebracht en daarna de
hand aan zichzelf heeft geslagen.

Orders
Ci^ereenkomst werd uitonder-
'Vn d d°or vertegenwoordigers
.e hi etniscne Serviërs en Kroaten
\x\ v orders rechtstreeks ontvin-
tilQ<! an de presidenten Slobodan
k*lc (Servië) en Franjo Tudj-
'^gelr u°atië)- Het akkoord lijkt
fod. e° in te druisen tegen de
*Voiw°nderhandelingen die de drie
i]_ n *lngsgroepen de laatste maan-
t_Uro eren onder auspiciën van de

Dese Gemeenschap.
|_ .J}ame de moslims hebben sinds
(e Rn "nmg door het Westen van
Êl-Dr?msche onafhankelijkheid, af-
plore maand- êrote gebiedsdelen
fin. R.n aan Servische milities en
"■oati k

van het federale leger,
pn te» i-e striJdgroepen verstevig-
Foot feuJkertijd hun greep op een
ïë-tj ccl van het westen van Bos-
enheH Cegovina- De Kroatische
ter C(Ten staan volgens de Post on-L n_mando van officieren van
ïacht egelde Kroatische strijri-
et WL n die met tanks en artillerie
etfokk Van Bosmë zÜn Dlnnen-

Kerngebied
e iwjns het akkoord blijft voor
1 een.mS slechts een kerngebied

tJ? ;fa* Bosnië-Hercegovina
Orris. T tekst van de overeen-
Cleirie i'Srdt het gebied betiteld alsaar _e fTa^a een verwijzing
rri) van oldige President (een mos-
*tbegQ

osnië"Herceg°vina, Alija

;PubliLu en oostrand van de jonge
a°rdv Wordt volgens het ak-
r°ateri even aan de Serviërs. De
esteüj. °.ntfermen zich over het
na 'J* deel van Bosnië-Hercego-

o_ürn Lrte genw°ordigers van de
°ecier,"ri>evolkinSsgroep hebben
i-h.<;:a gereageerd op de Kroa-öervisch ruilhandel.

Gevangene
ramt met auto

gevangenis
ALMELO - Een 22-jarige gedeti-
neerde uit Doetinchem is uit het
Huis van Bewaring in Almelo
met een' auto vanaf de binnen-
plaats ontsnapt.

De man was bezig met werk-
zaamheden toen hij kans zag in
een bestelauto te springenen vol
gas dooreen deur te rijden.

Nadat hij de wagen had verlaten
zette hij zn vlucht rennend
voort. Lang kon de man niet vanzn vrijheid genieten, want zijn
ontsnapping werd waargenomen
door een toevallig aanwezige
parkeercontroleur.

Hij waarschuwde collega's en
zette intussen per fiets de achter-
volging in. De gedetineerde kon
zonder problemen worden aan-
gehouden.

Oppositie
Tadjikistan
aan macht

MOSKOU - Na een maandenlange
strijd heeft de moslimoppositie
sinds gisteren Doesjanbe, de hoofd-
stadvan Tadjikistan, in handen. Het
was niet bekend waar president
Rachman Nabijev zich ophield.

Oppositiewoordvoerder Ayneddin
Sadykov van de Tadjiekse Demo-
cratische Partij verklaarde dat Na-
bijev de stad was ontvlucht nadat
hy donderdag de noodtoestand had
opgeheven en akkoord was gegaan
met de vorming van een coalitiere-
gering met de moslimoppositie.
Volgens Sadykov was Nabijcv don-
derdagnacht vanaf het centrale
plein in de stad opgepikt door eenhelikopter en met onbekende be-
stemming vertrokken.

Moslims niet betrokken bij geheim overleg

Serviëre en kroaten
verdelen zelft Bosnië
;jK-_J^r^ize^edactie buitenland

fLGRADO - Hoge verte-
rif^ oordigers van de Servi-ër. en Kroatische gemeen-
fia Pen in B°snië-Hercego-
lin hebDen overeenstem-
t&S bereikt over een
,__.<_

me verdeling van deljge, republiek. Zij bereikten
.oa _.oord in de nacht van
4n_fS gop donderdag tij-
tr.fr. . een geheime bijeen-
'lra.S r_m het °°stenrijkse
W moslim-bevolkings-
iat uwas niet uitgenodigd,
ram t

eft de Amerikaanse
lr
*nt Washington Post giste-

Jn gemeld.
i u

toord akkoord wordt met geen
fos i geJ!ePt over de etnische mos-
früsr-K Bosnië-Hercegovina. Deze
L "te groep maakt in de voorma-Lp, oeg°slavische deelrepubliek
Re 7-T 44 Procent van de bevol-
Por h legen ruim dertig procent
.OrW Serviers en bijna twintig

' <-ent voor deKroaten.

Labour
verliest

LONDEN - De Britse Labour Par-ty heeft gisteren een gevoelige ne-derlaag geleden bij de gemeente-
raadsverkiezingen. Labour verloor364 raadszetels, de Conservatievenwonnen er 309. Inzet van de verkie-
zingen waren 4000 zetels in 200 van
de 500 gemeenten.

Als er gisteren landelijke verkiezin-
gen waren geweest, zo berekenden
experts, zouden de Conservatieven
45 procent van de stemmen hebben
gekregen. Dat zou twee procent
méér zijn geweest dan vorige
maand.
De Labour Party zou slechts 30 pro-
cent hebben verworven, zes procent
minder dan in april. De Conserva-
tieven hebben sinds 1979, toen de
zy aan de macht kwamen, nog nooit
zo hoog gescoord bij gemeente-
raadsverkiezingen.

binnen/buitenland

Ook anatomische resten bij gewoon vuil

Onduidelijkheid over
afval gezondheidszorg

UTRECHT - Ruim 60 procent van
de instellingen in de extramurale
gezondheidszorg heeft bij een on-
derzoek gezegd dat ze papier, che-
misch afval, naalden en spuiten
scheiden van het overige afval.
Maar by een kleine 15 procent van
de onderzochte instellingen komenviltstiften, schoonmaakmiddelen,

kwikthermometers en zelfs anato-
mische resten bij het 'gewone' afval
terecht.

Het onderzoek is uitgevoerd door
de Landelijke Vereniging van So-
ciaal-Geneeskundigen (LVSG) op
initiatief van de commissie 'arts en
milieu' van de overkoepelende art-
senorganisatie KNMG. Er deden
108 instelüngen aan mee: onder
meer basisgezondheidsdiensten,
kruisverenigingen, bloedbanken,
trombosediensten, Riagg's, abortus-
klinieken en verzorgings- en ver-
pleeghuizen. De resultaten staan in
het blad Medisch Contact.

Voor het verwerken en scheiden
van ziekenhuisafval bestaan strenge
regels, maarvoor hetafval in derest
van de gezondheidszorg (nog) niet.

Bij het verzamelen van afval maken
de onderzochte instellingen gebruik
van plastic zakken en containers,
kartonnen dozenen/of metalen con-
tainers. De plaats waar het afval
wordt opgeslagen voordat het
wordt vervoerd, hangt meestal van
het soort afval af.

'Geen mogelijkheden om uitkeringen te ontzien'

Lubbers: voor wao
is geen alternatief

DEN HAAG - Premier Lub-
bers ziet geen mogelijkheden
om de uitkeringen van alle
wao'ers te ontzien, zoals de
oppositiepartijen en de PvdA
in de Tweede Kamer willen.

„De PvdA heeft een wens op
tafel gelegd, maar de PvdA
heeft geen alternatief gepre-
senteerd. En dat alternatief is
er ook niet", aldus Lubbers
gisteren na afloop van de mi-
nisterraad.
Lubbers wees er op dat het kabinet
zelf vorig jaaral tevergeefs heeft ge-
zocht naar mogelijkheden om be-
staande wao'ers te ontzien die echt
niet meer kunnen werken. Mede
daarom is er volgens Lubbers voor
het kabinet 'geen andere weg' dan
het vasthouden aan de bestaande
plannen. Die houden onder andere
in dat uitkeringéh van de huidige
wao'ers beneden de vyftig jaar zul-
len worden bevroren.
De PvdA-fractie maakte vorige

week bekend dat zij die uitkeringen
alsnog wil ontzien. Daarmee ont-
stond voor dit idee eenKamermeer-
derheid. Maar volgens Lubbers is
die meerderheid er niet echt, omdat
de WD enerzijds en de PvdA, D66
en Groen Links anderzijds volstrekt
anders denken over de invulling
van nieuw wao-beleid. Lubbers
noemde het dan ook merkwaardig
dat de oppositiepartijen, van links
tot rechts, donderdag gezamenlijk
een motie indienden.
De PvdA heeft donderdag gesteld
dat het ontzien van alle wao-ers niet
ten koste mag gaan van de beoogde
bezuinigingen. Met de afzwakking
van de wao-maatregelen is op ter-
mijn een bedrag van 500 miljoen
gulden gemoeid. De PvdA heeft
niet aangegeven waar dat bedrag
danvandaan moet komen.

Vonnis
Twee Nederlandse leden
van het Europees Parlement,
Jan-Willem Bertens van D66
en Jessica Larive van de
WD, hebben schriftelijke
vragen gesteld aan de Euro-
pese Commissie naar aan-
leiding van een uitspraak
van een Griekse rechtbank
afgelopen dinsdag. De
rechtbank veroordeelde vier

demonstranten - leden van de 'Anti-militaristische en Anti-nationa-
listische Concentratie' - tot negentien maanden gevangenisstraf.
De betogers hadden onlangs in het centrum van Athene pamflet-
ten verspreid, waarin werd opgeroepen tot een vredelievende
houding jegens de nabuurvolken en de minderheden binnen Grie-kenland. Als het aan de officier van justitie had gelegen waren de
vier voor zon vier jaar in de gevangenis beland.
Het groteske en schandalige vonnis laat geen andere conclusie
toe dan dat het Macedonische vraagstuk en daarmee parallel lo-
pende controversen '- zoals daar zijn de (vermeende) aanwezig-
heid van minderheden in Griekenland en de vertroebelde betrek-kingen met het buurland Albanië - ook derechterlijke macht in de
golf van nationalistisch patriottisme (lees: fanatisme) hebben mee-
gesleept. Niet gehinderd door een zweem van objekfiviteit trok deofficier van justitie tegen de jongerenvan leer en gebruikte hij for-
muleringen als 'het in gevaar brengen van de goede betrekkingen
tussen Griekenland en andere staten', 'het verspreiden van valseberichten' en 'pogingen tot het stichten van tweedracht tussen de
burgers. De drierechters bleken al evenzeer te zijn bevangen door
'vaderlandslievende' sentimenten.

Griekenland, bakermat van de democratie, heeft met deveroorde-
ling-van de vier jonge betogers een uitermate slechte beurt ge-
maakt. Immers hoe men het ook wendt of keert, het vonnis is eenschending van een voornaam grondrecht, namelijk datvan devrij-
heid van meningsuiting. Aangezien dit recht in het Verdrag van
Maastricht als een algemeen beginsel van het Gemeenschaps-
recht is erkend, is een krachtige veroordeling van de Griekse auto-
riteiten alleszins op zijn plaats.

>. F.S.X >

Kohl inproblemen door abortus hervorming

Nieuwe staking in
Duitsland dreigt

BONN - Vuilnisophalers en straat-
vegers zijn gisteren voor zonsop-
gang in de straten verschenen om
tonnen afval te lijf te gaan en bus-
sen en metro's vervoerden Duitsers
weer naar hun werk, nadat donder-
dag een compromis was bereikt in
het loongeschil dat de oorzaak was
van een elf dagen durende staking
van overheidspersoneel. Maar er
dreigt een nieuwe staking.

Walter Riester, een leider van IG
Metall, de grootste en machtigste
vakbond van Duitsland, maakte gis-
teren voor het radiostation Süd-
westfunk bekend dat zün bond
volgende week zal overleggen over
de vraag of en wanneer een stem-
ming over een staking zal worden
gehouden.
De metaalbond, die 3,6 miljoen le-
den telt, heeft deze week waarschu-
wingsstakingen gehouden om een
eis aangaande een loonsverhoging
van 9,5 procent kracht bij te zetten.

Werkgevers bieden slechts 3,3 pro-
cent. Riester zei dat het akkoord bijl
het overheidspersoneel geen voor--
beeld was voor zijn bond.
De liberalen in Duitsland (FDP)I
hebben het met de oppositiepartij;
SPD opeen akkoordje gegooid watbetreft de hervorming van abortus..Het akkoord tussen beide partijenbetekent een nieuwetegenslag voorbondskanselier Helmut Kohl, diede regeringscoalitie (FDP en CDU/
CSU) steeds meer verdeeld ziet ra-
ken.
Een hoge functionaris van de FDP
zei gisteren dat de liberalen en de
sociaal-democraten binnenkort een
gezamenlijke tekst voorleggen aan
de Bondsdag.
FDP en SPD vormen samen geen.
meerderheid in de Bondsdag, maar
kunnen vermoedelijk rekenen op
de steun van de Groenen/Alliantie.
'90 en de voormalige communisti-
sche partij PDS.

Zwangerschap met behulp
van biotechnologie

UTRECHT - De eerste zwangerschap ter wereld met behulp van eenbiotechnologisch vervaardigd hormoon is een feit. Dat maakte genees-
middelenfabrikant Organon gisteren bekend. Organon produceerdedit hormoon, dat FSH heet. Het Britse medisch vakblad The Lancetdoet er deze week verslag van.
FSH staat voor follikel stimulerend hormoon. Het is het actieve be-standdeel in een middel dat wordt toegepast bij reageerbuisbevruch-
ting. Het stimuleert de ontwikkeling en rijping van de vrouwelijkeeicel.
Organon heeft er jarenover gedaan om de ingewikkelde structuur vanFSH te doorgronden. Nog eens jaren later slaagden onderzoekers erineen hormoon te produceren dat identiek is aan het natuurhjke FSH.Daarbij is gebruik gemaakt van de recombinant DNA-techniek waar-mee de noodzakelijke erfelijke informatie voor het gewenste hormoonuit een menselijke cel is te halen en onder is te brengen in een andere
cel.
Via een kweektechniek wordt die cel vermenigvuldigd. De cellengroeien lange tijd door en produceren dan een hormoon dat kan wor-den afgetapt.

Acties in zorg verharden

" De acties in de zorgsector worden harder. Gisteren werden allerhande acties in ziekenhuizenen verpleegtehuizen gehouden. Het noorden van het land gold als speerpunt-gebied. In Limburg
werden bij het bureau patiëntenservice van het Roermondse St. Laurentiusziekenhuis lang-
zaam-aan-acties acties gehouden. Het publiek werd op de hoogte gesteld via folders (foto).
Dinsdag zal ook in de bejaardenoorden gestaakt worden. De vakbond Nu'9l is niet van plan
'tot in eeuwigen dage' actie te voeren in het ziekenhuiswezen. De bond heeft een tijdstip in ge-
dachten waarop het afgelopen moet zijn met de acties, ongeacht of er een nieuwe cao op tafelligt, aldus gisteren woordvoerster A. Slappendel. Wanneer Nu'9l de pijp precies aan Maartengeeft, wilde zij niet zeggen, maar datzal in elk geval 'voor dezomer' Foto: JanPaul Kuit
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KERKEN HEIPEN HU

Was u al in Gulpen?
PRIMOSA en MOSAQUAhebben hun poorten

geopend! Wij hopen
dat u eens vlug
komt kijken],
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ELEKTRISCH EN HANDGEREEDSCHAP
ruim 1 milj. stuks, w. o. tangen,boren, boor-
machines, hamers,zagen, vijlen enz. enz.
WERKKLEDING,
zoals overalls, regenpakken, rubber laarzen,
parka's, laarzen met stalen neuzen enz. enz.
± 400 STUKS TUINMEUBELEN
o.a. banken, tafels, stoelen, schommel-
stoelen, campinggasstellen enz. enz. 'TUINGEREEDSCHAP
diverse werkstelen met verwisselbare
stukken en vele andere artikelen
CADEAU-ARTIKELEN,
w.o. porceleinen vazen, posters,
koffiemolens, chinese vazen,
houtsnijwerk, porcelein, ventilatoren,
schilderijen, speelgoed en nog veel meer.
ENORME PARTIJ TEXTIEL
w.o. sokken, herenoverhemden,
damesblouses en -broeken, spijkerbroeken,
spijkerpakken en damesjurken.
GROTE PARTIJ
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
tegen weggeefprijzen zoals o.a. mixers, strijk-
ijzers, wc rolhouders, pollepels, handdoeken,
theedoeken, washandjes en dweilen.
WITGOED, ruim 3000 stuks,
waaronder koelkasten, ovens, afzuigkappen, —
elektrische- en ceramische kookplaten.
TE KOOP BANKSTELLEN,
relaxstoelen, zitzakken, hoekcombinaties t,
in vele moderne kleuren en dessins. &
VELE ANDERE ARTIKELEN,

■ NERGENS EEN GROTERE SORTERING. M I| OOK IN AANTALLEN TE KOOP. ■ r

!!_«_______________
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DE PRIJZEN VAN
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IFWJZEN50 A1occasions bij Jos Bogman
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keer stuk. Dat betekent voor u vele honderden guldens voordeel.
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■I P_T^_l^f^"_l zijn schrikbarend laag.

■^Pf^vïv * een kompleet overzicht van alle A1occasions
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Al^riLaèJpMfl ■ * elke auto is voorzien van een kaart met km-stand, bouwjaarUULpj I en de prijs

M°P al onze auto's gelden de normale garantiebepalingen, inruil e?1financieringsmogelijkheden.
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MfliilgßjÉèppiff M passende financiering.
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nieuwsanalyse
L Jacques Delors, terwijl dat de-
r.n°g gevoerd moet worden, nuL °nheilspellende verhalen over
f Veel grotere Gemeenschap en
L r een veel machtiger Brussels
fe raat komt, is echter niet

fep
mC*' **et nee^ er immers alles

*£ te maken. Delors is niet gek.
Ir-f. in de hoofdsteden waar men
Pusch tegen de EG aankijkt, weet
Lll dat het een illusie is te denken
P «e huidige twaalf gezellig sa-
L n EG'tje kunnen blijven spelen.
L^ G is een succes gebleken, en
fQere Europese landen willen
f arvan meeprofiteren.

(g^nrijk, Zweden en Finland
.°Den al aanvragen ingediend omvan de Gemeenschap te mogen
i rden. Noorwegen, Zwitserland
_. misschien ook IJsland zullen

£en. Landen die politiek en eco-
a|nisch zo dicht bij de EG staan,
I 'We ze niet kunnen weigeren.

onderhandelingen daarover zul-*
" Wellicht nog dit jaar beginnen
ei rtlen rekent er in Brussel, maari^er in Wenen, Stockholm en Hel-
do ,°P ln !995 erbij te horen.. ... ker ligt net biJ al die andere
fe <len die staan te trappelen om tot. *-G toe te treden. Turkije heeft

entwintig leden. Op lange termijn
gloort een Gemeenschap van dertig
tot vijfendertig leden aan de Euro-
pese horizon. Daar wil Delors de
twaalf op voorbereiden.
Een EG van die omvang is nauwe-
lijks meer te besturen volgens de
huidige werkwijze en organisatie,
die stammen uit 1958, toen de EG
nog maar zes leden telde. De minis-
terraad, de Commissie, het Euro-
parlement. In wezen werken zij nog
zoals dertig jaar geleden.
Maar wie ziet hoe moeilijk het met
twaalf leden en 518 parlementariërs
al is om tot overeenstemming te ko-
men over het EG-beleid, weet dat
het met twintig of dertig alleen
maar moeilijker zal worden. Uit-
breiding van de EG moet dus ge-
paard gaan met hervormingen.
Vorige maand waarschuwde Delors
al dat dit rapport tot 'een economi-
sche, politieke en institutionele
schok' zal leiden. Politiek instabiele
en economisch onderontwikkelde
landen maken hun opwachting en
bedreigen de toch al zo wankele
Europese eenheid.
Een drastische hervorming van de
Europese instellingen is nodig om
daar het hoofd aan te kunnen bie-
den. Een EG-ministerraad waar

Geld
De ruim 120 veiligheidsagenten ma-
ken gigantisch veel overuren. Het
gebeurt regelmatig dat lijfwachten
per week wel 100extra uren maken,
bijvoorbeeld als zij met de familie
naar de vakantiebestemmingen
gaan. Volgens de huidige regeling
krijgen de bewakers de eerste 43
overuren vergoed; de overige wer-
ken zij voor niets.

ACP-voorzitter Blijleven vindt dat
de koninklijke lijfwachten moeten
worden gehonoreerd volgens arti-
kel 18 van het Ambtenaren regle-
ment, die de diensttijden van de
politiemensenvaststelt. Hierin staat
dat alle uren na de achturige-werk-
dag, binnen twee maanden in geld
of in vrije tijd moeten worden ver-
goed. Slaapdiensten in bijvoorbeeld
de vakantieoorden Porto Ercolé of
Lech, worden echter niet meegere-
kend. „Voor slapen hoeven ze geen
geld te krijgen", stelt Blijleven.

»

Het hoofd van de Veiligheidsdienst
Koninklijk Huis, kolonel F.J. Lamé-
ris, vindt het voorstel van de ACP
begrijpelijk, maar kan het plan fi-
nancieel niet waarmaken. Het extra
geld voor de lijfwachten moet ko-
men uit een vastgesteld budget. Als
de directie 'haar mannen' beter wil
belonen, is zij genoodzaakt om min-
der veiligheidsmensen in te zetten.
En dat is onacceptabel, meent ACP-
voorzitter Blijleven. Dan moet het
huidige personeel nog harder wer-
ken. Volgende week zal hij er bij
het ministerie van Justitie op aan-
dringen dat er meer geld moet ko-
men voor dit elitekorps.

De Veiligheidsdienst van het Ko-

ninklijk Huis is in 1828 opgericht,
tijdens de regering van koning
Willem I. De toenmalige minister
van Justitie P.G. Philipse vond dat
het maar eens afgelopen moest zijn
met „dat brutale volk dat in de om-
geving van paleis het Loo de ko-
ninklijke familie tijdens de wande-
ling lastig viel met gezeur".

Volgens de bewindsman moest een
koninklijke lijfwacht „30 a 40 jaar
oud zijn, mocht zich niet in den
drank te buiten gaan, moest er toon-
baar uit zien en bereid zijn tot hand-
haven van de orde". Koning Willem
I stribbelde eerst wat tegen, maar
op aandringen van het ministerie
begon Johannes van Engelen als
eerste lijfwacht op Het Loo.
Tot ruim na de Tweede Wereldoor-
log was het een erebaantje om de
koninklijke hoogheden te bewaken.
De 'royal family' was lange tijd
klein van omvang en het was over-
zichtelijk om de leden in de gaten te
houden.
Die eervolle opdracht is inmiddels
definitief voorbij. Inmiddels moe-
ten de medewerkers van de Veilig-
heidsdienst 24 uur per dag in de
onmiddellijke nabijheid van de der-
tien leden van de koninklijke fami-
lie (prins Berhard en prinses Julia-
na, koningin Beatrix, prins Claus en
de drie prinsen, Pieter van Vollen-
hoven, prinses Margriet en hun vier
zonen) verkeren.

De bewaking is lastiger geworden,
omdat de familieleden verspreid
over het hele land wonen. Een deel
van de veiligheidsagenten verblijft
permanent op Huis ten Bosch, het
Loo en paleis Soestdijk. Anderen
zijn bij de prinsen ingetrokken die
in Groningen, Delft en Leiden wo-
nen. Enkelen verzorgen de admini-
stratie op het kantoor in Den Haag

en een groepje werkt op een specia-
le inlichtingenafdeling. De rest
wordt als extra bewaking ingezet
bij openbare plechtigheden.

binnen/buitenland

Zonder hervormingen wordt Europese Gemeenschap onbestuurbare moloch

Brusselse nachtmerries
over vergroting van EG

HANS DE BRUIJN
- 'Is Jacques Delors soms gek geworden?', vroeg

5n- Britse krant zich dezer dagen af. De inkt van het verdragan Maastricht is nog niet droog of de voorzitter van de Euro-
ese Commissie komt wéér met een reeks nieuwe ideeënvoore toekomst van de EG.

*st moest er meer geld op tafelen- En of dat nog niet genoeg

' Praat hij nu alweer over een
Ijfneenschap van vijfentwintig of

S meer leden en een drastische
ë 17. ming van de EG-instellingen.

udstaten wordt door Delors ook
eerJ moment rust gegund., Juscussie over de vergrotingvan- iinanciële middelenvan de EG is
5 niet op gang gekomen. Maan--6 praten de ministers van Buiten-

st 'tf a^en voor het eerst over- waardoor het
over vijf jaarf 20 miljard

g
ser zou worden.

zijn daar sterk over ver-
let dommige landen omdat zij.} meer willen betalen aan 'Brus-
L' ar>dere omdat zij dat gewoon-

S niet kunnen. Het geld moetral de arme lidstaten in Zuid-
L °Pa ten goedekomen, maar er isf n grens aan de solidariteit.

een aanvraag ingediend, maar zal
voorlopig buiten de deur gehouden
worden. Want wat moeten de twaalf
met een islamitische staat in hun
gelederen?
De grote problemen komen bij de
belangstelling van de Oosteuropea-
nen. Polen, Hongarije en Tsjecho-
slowakije willen maar wat graag lid
van de Gemeenschap worden. We
hebben al nauwe banden met ze, en
iedereen houdt er rekening mee dat
ze rond 2000 lid worden.
De Bulgaren, Roemenen, Kroaten,
Slovenen, om nog maar niet te spre-
ken van de Oekraïners, de Wit-Rus-
sen en de Russen, hoeven de eerste
vijftien tot twintig jaarzeker niet op
de EG-status te rekenen. Econo-
misch en politiek staan ze nog te
ver van ons vandaan.
Maar zelfs in het - voor de twaalf -meest optimistische scenario telt de
EG in 2000 al zon twintig tot vier-

twintig of meer bewindslieden rond
de tafel zitten, wordt onwerkbaar,
net zo goed als een Europese Com-
missie van vijfentwintig leden.
Delors wil daarom dat 'zijn' Com-
missie kleiner wordt. Geen twee
leden meer voor de grote landen, en
de kleinste landen zouden het zelfs
zonder commissaris moeten doen.
Zij zouden nog slechts 'junior-com-
missarissen', een soort staatssecre-
tarissen, mogen leveren.
De Europese ministerraden zouden
meer taken aan dieCommissie moe-
ten overlaten, en zich alleen nog
maar met de hoofdlijnen van het
beleid bezighouden. Andersom zou
de EG een hele reeks technische ta-
ken weer aan de nationale regerin-
gen moeten overlaten.
Die machtiger Commissie moet dan
onder leidingkomen van een 'Presi-
dent van de Europese Gemeen-
schap', die aan het Europarlement
verantwoording moet afleggen. Een
idee waar men in Londen al nacht-
merries van krijgt.
De ministerraad zou daardoor de
functie van een soort Senaat krij-
gen, waar over de politieke koers
wordt gepraat, waar geschillen bij-
gelegd kunnen worden en waarin
een al te ijverige, of al te machtsbe-
luste EG-commissaris tot de orde
kan worden geroepen.

Ook vraagt Delors zich af of het rou-
lerende EG-voorzitterschap nog wel
in de huidige vorm moet blijven be-
staan. Nu wisselen de lidstaten el-
kaar elk half jaar, in alfabetische
volgorde af. De ene keer is een gro-
te de voorzitter, de andere keer een
kleintje.
Nederland komt nu dus elke zes
jaar aan de beurt. Als er twintig le-
den zijn nog maar eens in de tien
jaar, of nog minder. Vooral de grote
EG-landen als Duitsland, Engeland
en Frankrijk, voelen er niets voor
om zo zelden de EG-touwtjes in
handen te mogen nemen. Daarom
denktDelors eraan de groten vaker
aan bod te laten komen, en deklein-
tjes niet meer of minder vaak.
En dan het Europees Parlement. Nu
telt dat 518 leden, maar als de EG
straks uit twintig of meer landen
bestaat, kan dat aantal - bij handha-
ving van de huidige verhoudingen
tussen de landen - groeien tot 750
of wellicht wel 1000. Zon parlement
wordt absoluut onwerkbaar.

Let wel, dit zijn nog maar gedach-
tenspinsels uit niet-openbare en
zeer voorlopige rapportjes van amb-
tenaren. De Commissie zal zeker
rekening houden met de gevoelig-
heden in de hoofdsteden, die hier
uiteindelijk over moeten beslissen.
Want Delors is niet gek.

Persoonskaart
van papier is
verleden tijd

DEN HAAG - De eerste negen
gemeenten en enkele afnemers
zijnper 1 mei aangesloten op het
netwerk Gemeentelijke Basis
Administratie Persoonsgegevens
(GBA).
Dat netwerk zal de oude bevol-
kingsadministratie gaan vervan-
gen, waarbij de gegevens op een
papieren persoonskaart worden
bijgehouden. Het ministerie van

Binnenlandse Zaken noemt
GBA-project één van de grootste
automatiseringsprojecten bin-
nen de Nederlandse overheid.
De komende twee jaarzullen alle
647 gemeenten en de eerste 37
afnemers zoals de Belasting-
dienst, pensioenfondsen, be-
drijfsverenigingenen het minis-
terie van Defensie op het net-
werk worden aangesloten. Het
aantal afnemers zal nog uit-
groeien tot driehonderd. Het is
volgens het ministerie de bedoe-
ling dat alle gemeenten zijn aan-
gesloten vóórdat de GBA-wet,
vermoedelijk in 1994, in werking
treedt.

'Nederland niet
altijd vriendelijk
voor kinderen'

UTRECHT - De Nederlandse
bisschoppen hebben de gelo-
vigen herinnerd aan hun op-
dracht kinderen op de wereld
te zetten. Met andere mensen
in het Westen vragen zij zich
„wel eens af of echtparen hun
huwelijk voldoende openstel-
len voor het geschenk dat God
door kinderen geeft".

~Een kinderloze samenleving heeft
geen toekomst en is in wezen ten
dode opgeschreven", aldus de bis-
schoppen in hun brief 'Een kind-
vriendelijke samenleving', die ge-
schreven is ter gelegenheid van de
Week voor het Leven (17 tot 24 mei).

Vrede
Kinderen houden ouderen een spie-
gel voor. „Hun kritische vragen
confronteren ons met onze handel-
wijze." Ze wijzen ouderen ook op
hun verantwoordelijkheid. „Juist
kinderen doen ons beseffen dat we
de aarde leefbaar moeten houden
door ons in te zetten voor vrede en
gerechtigheid, door te zorgen voor
een gezond milieu, door een even-
wichtige gemeenschap te vormen."

De Nederlandse samenleving is
echter „niet altijd even vriendelijk
voor kinderen". De bisschoppen
wijzen ondermeer op de televisie
die kinderen confronteert met „ge-
weld, met hedonisme en met een
verregaande consumptie-mentali-
teit". Ook het drukke verkeer en
gok-, drugs- en alcoholverslaving
zijn bedreigend.

Het geluk en de gezondheid van de
kinderen worden tevens bedreigd
doordat het gezin steeds meer on-
der druk komt te staan. Kinderen
worden steeds vaker geconfron-
teerd met echtscheiding, maar ook
met het feit dat beide ouders aan
het werk zijn.

„De afschaffing van de inkomens-
voordelen voor kostwinners kan
ertoe leiden dat mensen zich ge-
noodzaakt zien in een dusdanige
mate buitenshuis te werken, dat het
gezin en de opvoeding van de kin-
deren daar schade van ondervin-
den. Wetsvoorstellen moeten, meer
dan tot nu toe, kritisch worden be-
keken met het oog op effecten op
lange termijn voor mensen met kin-
deren."

'Veiligheid koninklijke familie komt in gevaar door hoge werkdruk'

Geen vorstelijke beloning
voor 'bodyguards5 Beatrix

DOOR CARINE NEEFJES

DEN HAAG - Er heerst onrust bij de Veiligheidsdienst van
het Koninklijk Huis (VDKH). De medewerkers wachten al een
paar jaar op een goede honorering van de overuren, maar er is
nog steeds niets geregeld. De dienstcommissie van de Veilig-
heidsdienst, vergelijkbaar met een ondernemingsraad, heeft
de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) in de arm geno-
men. De bond zal de kwestie volgende week donderdag be-
spreken op het ministerie van Justitie, de werkgever van de
'koninklijke' veiligheidsagenten.

Verontruste medewerkers van de
Veiligheidsdienst hebben een brief
gestuurd naar de vaste kamercom-
missie voor Politiezaken. Ze klagen
over de werkdruk en de overuren
die onvoldoende worden gehono-
reerd. Het is zeldzaam dat lijfwach-
ten van de koninklijke familie, die
nog geheimer willen opereren dan
de Binnenlandse Veiligheids Dienst
(BVD), publiciteit zoeken.
ACP-voorzitter M. Blijleven erkent
de problemen, maar vindt de brief
overdreven van toon. De medewer-
kers suggereren dat „de veiligheid
van de koninklijke familie in gevaar
komt", maar dat is volgens hem on-
juist. Wel onderstreept hij dat er
binnen de 'koninklijke'Veiligheids-
dienst grote onvrede heerst over de
arbeidsomstandigheden.

Prinsen
Vooral de jonge Oranje-telgen be-
zorgen de lijfwachten handen vol
werk. Zij moeten de prinsen bij
nacht en ontij volgen in kroegen,
disco's en ook op studentenfeestjes
moeten zij een oogje in het zeil hou-
den.
De werkdruk van de 'bodyguards'
is hoog. Volgens ACP-voorzitter
Blijleven moet het korps ten minste
worden uitgebreid met twintig per-
sonen. Maar het is niet makkelijk
om geschikte kandidaten te vinden
die voortdurend in hogere kringen
willen èn kunnen verkeren.
Agenten die in dienst zijn bij de ge-
meente- of rijkspolitie kunnen solli-
citeren voor een baantje als lijf-
wacht. Wel moeten ze beschikken
over een ruime ervaring. Hun be-
trouwbaarheid en integriteit wordt
nauwkeurig getoetst. Ze hoeven
nietvan adel te zijn, maar wel wordt
gekeken of ze geschikt zijn om
voortdurend in het soms wereld-
vreemde milieu van de koninklijke
familie te bivakkeren.

E. Spierenburg, die tot 1989 hoofd
was van de Veiligheidsdienst, ont-
hulde bij zijn afscheid dat hij zijn
werk een straf vond voor de ko-
ninklijke familie. „Het allermoei-
lijkste voor een lijfwacht is het
voortdurende besef dat je iemand
begeleidt die liever van bewaking
verschoond wil blijven. Ons func-
tioneren is een geweldige inbreuk
op het leven van de koninklijke fa-
milie. Het gezegde: een aangeboden
dienst is zelden welkom, geldtzeker
in ons geval."

Lijfwachten onder grote druk

# Bodyguards van de koninklijke familie aan het werk tijdens de opening van de Oosterschel-
dedam in oktober 1986. Archieffoto: AP
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(ADVERTENTIE)

Ga echter bewust en zuinig met drinkwater om,

draai de waterkraan op tijd dicht.
Gebruik wat je nodig hebt. Niet méér! /T^xtx?^

Want u wilt toch niet alleen vandaag \uM^tS^V >_.i

het-wonder-uit-de-kraanmaar ook graag morgen \|vl <^W
en overmorgen en alle dagen erna.

Limburgs drinkwater, zorg van WML...nu én later!

g^N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

i c over bewust omgaan rn« drinkwater:
WML, sektorVoorlichting.Antwoordnummer 1333,6200 VB Maastricht.

TeL 043-217841
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden / 1,15per 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 hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e 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 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C*OucoSu(Tii,-_ ;_*__<,.._*. 079

Vermist/Gevonden

/_____tv\ ** jat

Hoge beloning
$$$$

Wie heeft onze Trixie?
Lijkt op Maltezer, alleen

deze is zwart en heeft een
wit befje. Hij wordt vermist
sinds 29-4-92. Wij zijn erg

verdnetig. Pink Panther,
Honigmanstr. 3, Heerlen.

045-716739 (24uur per dag)

Vermist
sinds 28-4 grijs krullend
bastaardhondje. Naam

Temmy. Teg. beloning ter.
te bezorg. 045-254358.

WEGGELOPEN omg. Zes-
wegen-Husken, zilverkleuri-
ge Pers, oranje ogen, roep-
naam: Saabke, onze poes
heeft medicijnen nodig! Wie
heeft haar gezien? Tel. 045-
-723786. Hoge beloning!!!
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Mededelingen
Te koop 1 DIRE STRAITS
Kaartje, mcl. buskaartje
29-5-92. Tel. 045-451867.

Personeel aangeboden

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.
HULP in de huish. (Duits ta-
lig) zoekt werk voor de och-
tenduren. Omg. H'broek/
Heerlen, evt. ook in bedrij-
ven, 045-227066 (na 17 u.)
Creatieve BANKETBAK-
KER die geheel zelfstandig
kan werken (V.8.0.8.) zkt.
verandering van werkkring.
Br.o.nr. B-1513 LD. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Echtpaar zoekt SCHOON-
MAAKWERKZAAMH., ook
voor kantoren. Br.o.nr.
B-1514 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Huishoudelijke HULP biedt
zich aan voor 1 a 2 morgens
per week, omg. Vrieheide/
Heerlerheide. Tel. 045-
-226283, na 15.00 uur.

Jonge vrouw 25 jaar biedt
zich aan als HULP in de
huishouding of oppas. Tel.
045-230592 na 18.00 uur.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel

Aannemersbedrijf Beernink B.V.
vraagt voor omgeving Düsseldorf ervaren:

BETONTIMMERLIEDEN, METSELAARS, IJZER-
VLECHTERS EN LIJMERS.

Melden bij Dhr. Knaps. Tel. 045-217400.
Ter overname aangeboden

Aannemersbedrijf in B.V. vorm
Bedrijf bezit alle papieren voor

Benelux en Duitsland (Handwerkskarte)
Tel. 046-527609.

Zonder kontanten onnodig te reflekteren.
Uzervlechtersbedrijf J. Hellenbrand zoekt met spoed

Ijzervlechters en
leerling ijzervlechters

Voor meerdere projecten in Duitsland.
Voor meer info 045-254058, na 18.00 uur.

DOHMEN BAU G.m.b.H.
vraagt voor Duitsland
Metselaars
Opperlieden

Duits verzekerd.
Tel. 046-332424

2 Metselaars
1 Opperman

Voor diverse projecten in
Zuid-Limburg. Metselwer-

ken Van de Kleut B.V, tel.
045-311625, na 19.00 uur

045-325284
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.

Gevr. voor direct VOEGER,
moet in bezit zijn van eigen
vervoer, hoog loon, goede
sociale voorziening, tel.
045-213789 na 18 uur.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
lot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.

Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland VOEGERS.
Tel. 045-214500 tot 13 uur,
04499-4479 na 13 uur.
Fa. Eurobouw vraagt MET-
SELAARS en timmerlieden
voor werk in Duitsland. Inl.
tijd, kant.uren: 043-639710
Gevraagd 2 METSELAARS
voor nieuwbouw. Tel. 045-
-427772.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN v. prpjekten in Nederl.
en Duitsl. N.L. voorzienin-
gen. Ook evt leeriingtimmerl
Gaarne op korte term. ber.
Fa. Smebo Postb.ls2, 6460
AD Kerkrade. 045-457286

Metselwerken Jan de Bruyn
zoekt met spoed 2 ervaren ',
METSELAARS, 1 handlan- ;
ger, 1 ervaren timmerman/ i
steller (zonder vakkennis ,
onnodig te solliciteren). ,
Hoog loon. 045-415222. ,
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met <spoed TIMMERLIEDEN, i
metselaars en ijzervlechters \
Ook colonnes. Duits verze- ,
kerd. Tel. 045-231225.

Chauffeurs
i 'Groothandel in zuivelprodukten vraagt met spoed een i

chauffeur-magazijnmedewerker
i.b.v. rijbewijs BC.

Schriftelijke sollicitatie richten aan:
VAN LOO KAAS B.V.

Ir. v.d. Elststraat 9, 6466 NB Kerkrade.
Voor verdere informatie kunt U telefonisch contact

opnemen met dhr. Hermans. Tel. 045-414612.

Kraanauto chauffeur
Wij zoeken op korte termijn een ervaren chauffeur vcor een

van onze kippers voorzien van laad- en loskraan.

Sollicitaties na telefonische afspaak.
L'Ortye Transportbedrijf B.V. De koumen 72, Hoensbroek.
045-212358 ma t/m vr 08.00-18.00 u., zat. 09.00-14.00 u.

Dieplepelmachinist - chauffeur
Wij zoeken op korte termijn een allround vakman voor deze

gecombineerde functie.
Ervaring op beide vakgebieden is een vereiste.

Sollicitaties na telefonische afspraak.
L'Ortye Transportbedrijf B.V. De Koumen 72, Hoensbroek.
045-212358 ma t/m vr 08.00-18.00 u., zat. 09.00-14.00 u.

Int. Chauffeur
Kipper/oplegger

ervaring noodzakelijk.
Tel. aanm. 043-641691

Wijnands Transport/Bunde
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Pers. melden
Taxicentrale Bor Tax, Putstr.
103, Bom.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time, evt. full-time. Tel.
afspr. 045-215555. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.

Horeca personeel

Tapperie de Bloasbalg
Wij zoeken voor ons team nog

een barkeeper
in vast dienstverband. Afspr. tel, na 16.00 uur 046-744430.

Part-time serveerster
met ervaring gevraagd.

Tel. 04406-13558

% * ft * *f(7k GoldenTulip Zuid Limburg
VjtJ' Julianastraal 23a. 6285AH Epen (L) Tel 04455 IBIR, ielex 56731

vraagt voor zo spoedig mogelijk:
Kamermeisjes

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

werkweek van ca. 25 uur.

Tevens vragen wij nog enkele
vakantie- en weekendhulpen

voor de huishouding, leeftijd 17-21 jaar.
Inlichtingen en sollicitaties bij Margriet Peters,

Julianastraat 23A, 6285 AH Epen. Tel. 04455-1818.

*# * #

/(Yk GoldenTulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818. telex 5673]

Ons 4-sterren hotel in Epen biedt voor jongeren
die in de Horeca willen starten en een cursus

willen volgen, vele mogelijkheden:
Wij bieden de volgende vacatures:

Leerling kok m/v
leeftijd 16-20 jaar

Leerling gastheer/gastvrouw
leeftijd 16-20 jaar

Bovenvermelde functies zijn bijzonder geschikt voor
schoolverlaters die een echt vak in de Horeca willen leren.
Wij bieden via de Stichting Vakonderwijs Horeca een gratis

opleidingscursus via een leerovereenkomst.
Voor inlichtingen en sollicitatie kun je bellen met

Margriet Peters, telefoon 04455-1818.

" Julianastraat 23A, 6285 AH Epen.

Goedlopend café in M.-Limburg
zoekt met spoed:

representatief echtpaar
voor beheer.

Boyenwoning evt. beschikbaar. Voor nadere informatie:
Br.o.nr. B-1518, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd, voor enkele avon-
den per week. 045-417190
Gevraagd cafetaria MEDE-
WERKSTERS voor overdag
en 's avonds, full-time en
part-time. Tel. 045-457845.
Vr. FRITUREHULP gevr.,voor 4-5 dagen per week,
ook weekends. Tel. 045-
-229037 / 726764.
SERVEERSTERS en leer-
ling serveersters gevr. V.a.
18 jr. Tevens kamermeisje
voor eens per 5 dgn. van 8
tot plm. 17 uur. Hotel Neer-
landia, Plenkertstr. 1-3. Tel.
04406-12435.
Gevraagd RESTAURANT-
KELNER of serveerster.
Fulltime baan v.a. 18 jr. Soll.
na tel. afspr. 04406-12484
na 17 uur, Hotel deToerist.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. aanpassing stu-
dietijden evt. mogelijk. Tel.
045-213451.
Globe-Beek vraagt oproep-
krachten BUFFETBEDIEN-
DEN. Tel. 046-379297.
Heineken Hoek, café met
dagelijkse life-music vraagt
KELNERS voor vaste dienst
Aanmelden na tel. afspraak.
04406-12795, Grotestraat
Cl3, Valkenburg.

Snackbar 't Cadetje vraagt
voor het seizoen MENSEN
voor de friture, min. 18 jr.
met eigen vervoer, part-time
of vaste job. Aanmelden na
tel.afspraak 04406-13649.
Grotestr. C5, Valkenburg.
Gevr. KOK voor Italiaans
restaurant te Landgraaf,
leeft, tot 30 jaar, tevens kel-
ner/serveerster, leeft, tot 30
jaar. Ervaring is vereist. Het
betreft een full-time baan.
Uw telefonische reactie ver-
wachten wij zo sp. mog. Ifst.
binnen 7 dagen na verschij-
ning van deze advert. op het
volgend tel.nr. 045-443464.
Zaterdags bln. t. 10-12 uur.
Nette BUFFETBEDIENDE
(vr) voor 't weekend gevr.
met erv., Ift. v.a. 25 jr., zon-
der ervaring onnodig te re-
flexteren. 045-222250.
Nette GARDEROBEHULP
voor het weekend. Tel. 045-
-222250.
Gevr. enkele MEDEWER-
KERS m/v echtparen voor
lichtere kantinewerkzaam-
heden, vast werk. goede be-
taling. 045-253415.
Nette SERVEERSTER ge-
vraagd voor 1 of 2 avonden
per week. Lftd. 20-35 jr. Ca-
fé Bar Extase. Echt. Tel.
04754-81782.

Huishoudelijk personeel / Oppas

Gevraagd oppas
voor 3/2 dag per week. De taken:

1.Liefdevol voor onze 2 kinderen ( 2-4 jr.) te zorgen.
2. Genegen licht huishoudelijk werk te verrichten.

Schriftelijke reacties binnen 14 dagen t.a.v.
Mevr. A. Lemmers, Zandweg 21, 6417 AS Heerlen.

Gevraagd OPPAS in huis
voor 2 kinderen ( 1 en 3 jr.).
Plm. 20 uur per week
('s morgens), omg. Amsten-
rade. Br.o.nr. B-1435, LD.
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Volwassen zakengezin
zoekt per direkt "flinke" zelf-
standige WERKSTER. Min.
3 ochtenden per wk. omge-
ving Heerlen-Zuid. Tel. tij-
dens kant.uren 045-427428.
WERKSTER gevraagd voor
3 uur per week. Tel. 045-
-411178.
HULP in de huishouding ge-
vr. voor 1 ochtend per week,
tel. 045-715624.
Gevr. nette POETSHULP
voor 3 tot 4 dagen per week.
Tel. 045-271920.
Gevraagd HULP in de huis-
houding v. 1 morgen per
week. Tel. 045-255649.

HULP in de huishouding
gevr. voor 1 x in de 2 weken
4 uur in centr. Heerlen. Br.o.
nr. B-1492, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Kantoorpers.
Stichting Louis Marie Jamin,
R & D zoekt voor een perio-
de van enkele maanden,
een ADMINISTRATIEVE
assistente voor: gegevens
verwerken WP 5.0 en admi-
nistratieve werkzaamheden
(postverkeer etc). Opleiding
Havo niv. en in staat zijn om
zelfst. en alleen te werken.
Soll. A.C.K. Caspar Spro-
kelstr. 4, 6461 EA Kerkrade.
Inl.: A.K. de Jong dir. Tel.
045-460888.
SECRETARESSE gevraagd
WP 5.1 vereist, leeftijd 18- -20 jaar. Br.o.nr. B-1535, L.D
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.1 j 'Technisch personeel

Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.
vraagt:

Pijpfitters met las-ervaring
in bezit van rijbewijs

Soll. na tel. afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

Ramen/deuren monteur
1 regio Zuid Limburg

voor het monteren van ramen en deuren in aluminium en
kunststof, voordeuren, garagedeuren en veranda's.

Alkubouw Nuth BV
Dorpsstraat 7, 6361 EJ Nuth.

_
Voor info: 045-241917 dhr. J. Beesmans.

(Tf)TECHNQIiME
V^ U JDEUITZENDGROEP'VOORTECHNISCHPERSONEEL

I

Techno Time
zoekt technici

Techno Time is de gespecialiseerde technische uitzend-
groep met 14 vestigingen in Nederland en België. Wij be-
middelen uitsluitend voor technisch personeel, van uitvoe-. rende vakmensen tot midden en hoger kader.

Met spoed gezocht:
Storingsmonteurs E

Ervaring vereist. In ploegendienst.
Regio Sittard.

Hoofd Laborant MBO nivo
Ervaring met materialen onderzoek. Leeftijd ca. 30 jaar.

Regio Sittard.
Tekenaar beton/staal

Ervaring ca. 2 jaar.
Regio Heerlen.

Tekenaar/constructeur WTB
Produktie machines. Min. 3 jaar ervaring.

Regio Midden Limburg.
Tekenaar/Constructeur E

Produktie machines. Eng. van hardware/PLC
Min. 3 jaar ervaring. Regio Midden Limburg.

voor alle functies geldt dat zowel mannelijke als vrouwelijke
sollicitanten kunnen reageren.

Techno Time biedt haar mensen uitstekende voorwaarden
en een goede begeleiding.

Techno Time, Nobelstraat 1, 6411 EK Heerlen.
Tel. 045-717183

(24 uur per dag telefonisch bereikbaar)
Voor goede technici wordt 't

Techno Time
LASTECHNIEK Bloemberg Als u ons voor 12 uur
BV zoekt voor langere ter- 'S morgens belt, staat uwmijn pijpfitters, grondwer- PICCOLO de volgende dag
kers, bankwerker, A en E al in het Limburgs Dagblad.
lassers. Tel. 045-271791. Tel. 045-719966.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Chauffeur/besteller m/v
voor een brood- en banketbakkerij in Kerkrade. U maakt
bestellingen klaar in de vroege ochtenduren en u levert
deze af bij de klanten. Het betreft een 38-urige werkweek.
U bent in het bezit van het groot rijbewijs en chauffeursdi-
ploma. De baan is voor langere tijd. De mogelijkheid toteen vast dienstverband is niet uitgesloten.

Bakkerij-medewerker m/v
U verricht inpak- en/of stapelwerkzaamheden van brood
en/of banket. Het werk is in dag- en/of ploegendienst. Zoekt
u werk voor kortere of langere tijd, neem dan maandag
contact met ons op.

Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling,. KERKRADE. GRUPELLOSTRAAT 35
Winkelpersoneel

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Verkoper m/v, Wij zoeken gemotiveerde kandidaten voor diverse vacatu-
res in de verkoop. Wilt u part-time werken en voor langere
tijd. Neem dan direct contact met ons op.

Informatie: 045-273838, Karin Poelman
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Sleeptrend, Nederlands grootste winkelketen in
waterbedden, zoekt ervaren

Part-time verkoopsters
voor onze vestiging in Heerlen.

Onze voorkeur gaat uit naar representatieve dames van
middelbare leeftijd met goede commerciële en

communicatie eigenschappen.
Heeft u zin in een leuke job?Reageer nu!
Telefoon: 04951-26500 (kantooruren) of

06-52127621 na 19.00 uur. Vraagt u even naar
de heer v/d Burgt.

Jamin heeft misschien een baan voor jou!
Wij zoeken voor de Jamin-winkel, Markt 8 te Kerkrade
1 verkoopster m/v voor 24 u. P/wk

leeftijd 17-19 jaar.
ervaring is een pré, maar ben je enthousiast en werk je

graag met mensen, reageer dan ook!
Bel naar bovengenoemde winkel en maak met mw. Groe-

newegen filiaalmanager, een afspraak voor een kennis-
makingsgesprek via tel.nr. 045 - 45 62 96

Diversen personeel
Suchen Sic einen Beruf, in dem Sic viel mit Menschen zu

tun haben und in dem Sic anderen Menschen helfen
können, darm bewerben Sic sich als

Auszubildende \
zur Kauffrau im Einzelhandel

mit Schwerpunkt Beratung und Verkauf in unserem moder-
nen Sanitathaus. Schriftliche Bewerbungen an:

Sanitatshaus Fendel & Keuehen GmbH
Wilhelmstrasse 21-23, D-5100 Aachen.

Gevraagd
Dames- en herenkapster

Leeftijd 21-22 jaar. Goed kunnen knippen. I
Tel. 045-256750 na 20.00uur 045-255255. <
Meubelstoffeerderij

Henk Vorstermans j
vraagt ervaren meubelstoffeerder [

Schriftelijke en telefonische reacties te richten aan: l
Nusterweg 119, 6136 KT Sittard. Tel. 046-518461. \

Revueshow \
opgezet in de stijlen van verschillende landen zoals: lt

Caribisch, latijns Amerikaans, Oriëntaans
Hiervoor zijn wij op zoek naar: C
Balletdansers M/V

Beginners en amateurs, die opgeleid worden in een
periode van 15 maanden en samen met ons op toernee

willen gaan voor TV en/of eigen showvoorstellingen.
Choreografie zal begeleid worden door "PERFORMANS
WORKSHOP" Barry Stevens dance Unltd Chesse Rijst.

Voor informatie J. Notermans 045-211514.
Club in Maastricht vraagt
MEISJES. Speciaal v.d.
weekends, met goede verd.
Int, mog. Tel. 043-211620.
Dames wilt u 1 a 2 avonden
p.wk. iets BIJVERDIENEN.
Ik stuur info. 045-271756.
Kapsalon Logister vraagt
leerling KAPPER(STER),
voor z.s.m. Tel. 045-311005

■ .
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144. -
Diamonds privé MEISJES -[
gevr. open 18-12 uur. Tel. a
043-258865. „
Gevr. STRIJKSTERS voor p
part-time. Stomerij Uniforma k
Akerstr. Nrd. 30, Hoens- F
broek. Tel. 045-212436. h

Maaltijdservice ouderen Heerlen
zoekt PERSONEN diebeschikken over een eigen auto en
tegen vergoeding van km.-kosten warme maaltijden willen

bezorgen aan zelfstandig wonende ouderen.
Aanmeldingen en/of inlichtingen op werkdagen:
Tel. 045-717181 vragen naar Caroline Keulen.

Federatie Welzijnswerk Ouderen, Emmastr. 3, Heerlen.

Pretpark de Valkenier
vraagt voor het seizoen 1992 MEDEWERKERS/STERS

voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels,
attrakties, restaurant en algemene functies.

Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-

spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.

\Qê>\
beauty instituut sieben

vraagt
Schoonheidsspecialiste

voor 2-4 dagen per week. Leeftijd va. 25 jaar.
Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf. 045-318382.

Meulenberg Interieurs B.V. zoekt
Meubelmakers / interieurbouwers

ervaring gewenst. Postadres: Marjolein 27,
6467 HM Kerkrade. Tel. 045 - 417641

Werkplaats Voltastr. 12, Landgraaf.

Weltneuheit
Für unser entwickeltes, um-

weltfreundlicr.es Electro-
Drive, welches in verbin-

dung mit einem Fahrrad ge-
fahren wird, biet wir den Al-
leinverkauf für die Nieder-

lande, ggf. auch Benelux an.
Hermann Thöne, tech. Ent-
wicklungen, Am Schlosska-
nal 13, D-6700 Ludwigsha-

fen 25. Tel. 0949-62168074.
Fax 0949-621682947.

Gevr. STAGIAIRE voor kap-
salon, voor vrijdag en zater-
dag. Leeft, plm 19 jr. Coiffu-
re Jo Smeets, Hoensbroek.
045-212445.
Voor RECLAMEFOTO'S
zoeken wij dames v.a. 15 jr.,
heren en families. Reactie
met foto's en gegevens aan
Postbus 481, 6400 AL
Heerlen.
Wij vragen een parttime
VERKOOPSTER voor IVi è
2V_ dagen per week. Leeft,
niet belangrijk, ervaring wel
en leert brood- en banket-
bakker. Echte bakker Jos
Driessen Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. 045-212706.
Rebel Trade Agency zoekt
voor een relatie "BRUTALE"
jongens en meisjes tussen
15-20 jaar voor promotieak-
tiviteiten op oproep. Wij
zoeken mensen uit alle gro-
te en middelgrote steden in
de provincie Limburg. Bln.
naar: 013-361650, op zat. t.
11-14 uur of op werkdagen.
Ned. gezin, 2 dochtertjes
(3V_ en 6 jaar) bij Basel,
zoekt AU-PAIR m.i.v. juli 92
voor ca. 1 jaar. Interesse?
Schrijf dan vóór 13 mei naar:
Blijdestein 19, 6132 CS
Sittard.
Ter versterking van ons
team vragen wij 2 part-time
INSTRUCTEURS m/v; 1
part-time motorinstructeur.
Verkeersschool Theo van
Bentum, tel. 045-217487.
KLUSJESMAN voor het wit-
maken van bungalow in
Simpelveld in juli 1992. Tel.
045-712346.
Wegens drukte, leuke jonge
MEISJES gevr. v. 18-25 jr.
(voorkeur blond), voor privé
en Escort. Tel. 045-274587.
Gevr. leuke spontane jonge
JONGENS va. 18-25 jr. met
eigen vervoer! (Heren voor
heren!) voor privé en escort.
Tel. 045-274587.
Betrouwbare FOLDERVER-
SPREIDER gevr. v. zater-
dags op Woonboulevard. Br.
o.nr. B-1541, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Wie kan voor ons voor een
red. prijs SCHILDERIJLIJS-
TEN en kl. dingen repareren
Br.o.nr. B-1542, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Esso Auto Shop, Maastrich-
terlaan 5, Beek vraagt voor (plm. 25 uur per week, goed
representatief MEISJE, 18-
-20 jaar, bediening shop en I
ijsverkoop. Tel. afspr. 9.00- I
12.00 uur: 046-371451. \
Gevr. ervaren ONDER- j
HOUDS-SCHILDERS. !
Schildersbedr. Beckers,
Schimmert. Tel 04404-1641
MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406

Kamers

Te huur 2 kamers in
HOENSBROEK, Akerstr.
Nrd. 216.
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.
1e Jaars studente zoekt
nette kamer in MAAS-
TRICHT. Tel. 05273-1636.
In net studentenhuis nabij
centr. Heerlen is 'n KAMER
vrij voor rustige student of
stagiaire. Tel. 045-726821.
Centrum Schaesberg gem.
KAMER, eigen ingang, gez.
keuken en badk., tel. 045-
-324880 tot 18 uur. *__
Te huur voor ouder persoon,
zit/slaapkamer, keuk., bad
en dakterras, 045-715624.
STUDENTEKAMER in stu-
dentehuis in centrum Heer-
len. Inl. 045-311519.
Te h. STUDENTENKAMER
in Heerlen. Inl.: 045-725143
Te h. gestoft, kamer nabij
centrum HEERLEN, huurpr.
all-in ’350,-. Tel. tijdens
kantooruren 045-710384

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
Maandag al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340 tE & E Electronica Brunssum ,

Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektra, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw). J
Diepvries/koelkastreparatie Jmeestal binnen 12 uur. -TEBBEN koeltechniek (part) ■Geen voorrijkosten met ga- |
rantie. 045-460471 ,
KOELKASTREPARATIE, f
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

HobbyD.h.z.
Voordelig zelf wijn, bier,
cosmetica maken. PUUR-
O-SANA. Tel. 045-312575
METAALDETEKTORS:
Voor hobby en beroep. Jac
Köhlen, Rijksweg N 104,
Sittard, bij ziekenhuis. Tel.
046-513228/514862.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen services_ienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Meimaand open huis maand
Grootste show van kasregisters, weegapparatuur, faxma-
chines, kopieermachines en kantoormeubelen met specia-
le akties en aanbiedingen. Info bel

Aktie tel.nr. winkelmachines 045-241195
Aktie tel.nr. kantoormachines 045-242198

ROLTEX, ALLES VOOR WINKEL EN KANTOOR
Showroom: Daelderweg 25 to. Makro

Bedrijvenpark de Horsel Nuth
Open ma.-vr. 8.30 - 17.30 uur; do. 21.00 uur.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’255,-; gebr. ■bureaus v.a. / 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor -
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A0v.a. ’595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra ,
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels v.a. ’675,-; verder groot assortiment rol-
Dlokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’425,-. Palletwagens
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
everbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Dpen maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur. _

Piet van Heugten
Speciaalzaak in

tapijttegels
(Voorraad 10.000m2)
Ook voor projecten.

Pr. Bernhardstraat 34a,
Roermond.

04750-15188
re koop nieuwe of gebruikte
jrote partij stalen en houten
nagazijn- en archiefstelling,
.alletstellmg voor europal-
ets 90 cm en 110 cm breed.
.OCKMART, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Speciale AANBIEDING: \nieuwe buro's en directie- -stoelen Rock type 295 adv. 1-
’395,- nu ’ 195,-; Rock ty- 1
pc 4050 adv. ’495,- nu
’295,-; zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie- 1
stoelen tot 40% korting; le- o
deren conferentie fauteuils z
van ’795,- voor ’425,-; 'conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-. fAlles uit voorraad leverbaar. _
Rockmart, Kissel 46A, H
Heerlen. 045-723142. h
Piccolo's in het Limburgs |(
Dagblad zijn groot in RE- _
SULTAAT! Bel: 045-719966. j

*^^^ *S?|f[
Nicole ons engeltje wordt 23 jaa

______ ______£****

Abraham
Proficiat

Agnes, Eric, Diana en Rob.

Te koop verplaatsbare
KANTOORUNIT, 10x3 me-
ter met wc, douche, keuken,
verwarming, ’ 3.500,-.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen.

Proficiat
Rene

Meerssen was te g^
sec you

same time, same pi*
Hub.

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raa
uw oude spulletjes 't 0
kwijt. Piccolo's doen'wonderen... Probeer "Tel. 045-719966.
Piccolo's in het LimÖ
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-719!

Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raal
uw oude spulletjes 't si
kwijt. Piccolo's doen 'wonderen... Probeer tt
Tel. 045-719966.

Bedrijven/Transacties

Nieuwstadt te huur \
Winkel-woonhuis. Winkel plm. 75 m2. Woning met wo« <kamer, keuken, bijkeuken, 3 slpks., badk., garage, tv* ;
Momenteel drogisterij. Ook geschikt voor andere doel* (

den. Huurprijs en verderen informatie op aanvraag- ]
Tel. 04498-53865. A

,
HORECA-INRICHTINGEN i

ZNAF frituurfornuizen i
Plafondventilatoren j

Horeca ter. asmeubels
Vet-afscheidingsputten

Restant partij kookpannen met
50% korting OP is OP

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-21060;

Horeca Bemiddelings Buro
Eureka b.v. Geleen

Heerlen-C
Te huur shoarma-restaurant met boyenwoning. Overn3<mv. ’ 160.000,-, huur ’ 525,- per week. Goede ornzfl"

Geleen
Wegens ziekte exploitant te huur friture met/zonder bo"

woning. Vr.pr. inventaris ’ 85.000,-. Goede omzet.
Tegelen

Te huur goedlopend eetcafé de Wambach, zonder won*
Overname mv. ’ 65.000,-, mooie ligging. Goede omzd

Grevenbicht
Te koop cafépand met woning. Vr.pr. ’ 140.000,--

Overname mv. ’ 20.000,-. Goede ligging.
Sittard

Te k. cafépand met woning mcl. compl. nieuwe inventa'
Vr.pr. ’ 160.000,- k.k. Goede omzet. Onmidd. te aarW

Voor info:
Onafhankelijk HORECA Bemiddelings Buro EUREKA &

Rijksweg-Zuid 92a, 6161 BR Geleen.
Tel. 046-757535. Fax. 046-757536.

Te koop ELECTROLUX leg-
bord en palletstellingen, div.
maten. Inl. 045-310937 na
18 uur.
1 & 2 nld. kett.st. NAAI-
MACHINE U. Spec., type
51200-51500 380V, ’350,-
-en ’750,-. 045-212394.
Te k. complete FRITURE-
INVENTARIS 3mnd. oud,
nog in bedrijf te zien. Tel.
045-352795 na 12.00 uur.
Te koop INVENTARIS van
dameskapsalon. Tel. 045-
-312500.

ALLEENVERTEGEN- j
WOORDIGING aan.*
den van kant- en klaar
tes-machine (Frans pat*
Maakt v. voorgebakken
tes in IV_ min. heert. waf*
knapperige frietjes, z"
vet of olie. Inl.: schrijf <*Br.o.nr. B-1521, LD. P
bus 2610, 6401 DC Heef.
Ter overname aangebo*
BEDRIJFSKANTINE li
kende omzet compl. jjj
richt, geen huur enig s»
kap. gewenst. Br.'
B-1530, L.D., Postbus %>
6401 DC, Heerlen

I 3 TIENTJES! 1
Be\nu1045-719966

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachines, gebruikt o.a.
* Zitmaaiers ca. 7 stuks o.a. Wheel Horse 11 pk trekkfi''

model, Toro 5 pk;
* Freesmachines, ca. 20 stuks o.a. Ferrari 10 pk diesel *

frees, BCS met dubbellucht en maaibalk, Euro 14 pk'
diesel met frees;

* Smalspoor trakteren 5 stuks o.a. Ferrari 95 40 pk kn» 1
trekker, Holder 812 met ploeg en cultivator;

* Gazonmaaiers ca 30 stuks.
Ook voor nieuwe tuinmachines kunt u bij ons terecht-

Bezoek onze showroom.
LOZEMAN TUINMACHINES B.V.

Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341.
DNDERDELENBANK.
Fel. 04493-2715.
HOOI te koop. Tel. 04409-
-1602.
Fe k. koeien/PAARDEN-
ÏÏRAILER merk Henra, mt.
IV_ met polyester vloer. Tel.
34498-55474.
Fe koop Swifter Ooi en Ram
-AMMEREN. Stamboek en
rwoegervrij. Beekerweg 68,
Jlestraten.Tel. 043-642327
H.H. VEEHOUDERS voor
iet hakselen van gras en
iet zaaien van mais. Be-
eefd aanbevolen Loonbe-
jrijf Scheren te Schinveld.
fel. 045-253499.

Te koop TRAKTOR <fffronthef en bomenklem. '045-224899. A
Te k. gevr. SCHAPEN <£
of zonder lammeren, 't
04454-4716. /
Te k. AFRASTERIN^BAND voor paarden***»
nylon versterkt va. f^K
p/mtr. 500 mtr. over Q<t
Nieuwstadt-09-49245622j5'
Te k. 3 Pinothese en 1 Bf
bl. RUNDEREN, plm. 1 'fi
Tel. 04754-81878. Ber9?
11, Echt. y-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Nog erger
Maar de PvdA maakte het ty-
er_?S h?t debat zo mogelijk nog
herjr ■ erder al was de verdeeld-
b. ir m eigen kring naar buiten
t Komen. Niet zozeer over de in-houd van het standpunt (alle
0 gaande wao'ers zullen wordenntzien), maar wel over het mo-sta^ en de manier waarop het
br hPUnt naar Dulten werd ge-

sof dat niet genoeg was, moest
r__Ünse °nder druk van coalitie-Partner CDA en de eigen be-windslieden Kok en Ter Veld,
onh°g gedeeltelijk terugkomen
Du t

eerder ingenomen stand-
da i Zelfs de oppositie hielp
aarbij een handje, ofschoon zij'et eens is met het PvdA-stand-

n JJnse werd door de oppositie-
£a,t .en WD, D66 en de kleinenr»stelijke fracties uitgedaagd

standpunt ook binnen de
dweede Kamer waar te maken
in °h Cen motie te steunen waar-
in t

net nieuwe PvdA-standpunt
«erlijk stond verwoord. Omdatu:} °ngetwijfeld tot grote moei-

£J*heden in de coalitie zou heb-"«n geleid, durfde de PvdA-frac-S? dat niet aan.
niet fr nog: LeÜnse onthield
tic een zlJn steun aan die mo-
pv' "naar gaf aan dat het nieuwe„^^■standpunt ook wel weerWlJzigd zou kunnen worden.

Er was alleen maar sprake van
een 'richting' waarin de PvdA
dacht, niet van een definitief
standpunt. Als gevolg van argu-
menten, die later dit jaar tijdens
de behandeling van het desbe-
treffende wetsontwerp gewis-
seld worden, zou het PvdA-
standpunt wel weer gewijzigd
kunnen worden.

" F. LEIJNSE
...stommiteit... " THIJS WÖLTGENS

...ter discussie...

Boot aan
Toen Leijnse eenmaal zover ge-
komen was, was de boot bij de
oppositie pas goed aan. „De
PvdA houdt de wao'ers een
worst voor. Daarmee brengt u de
politiek ernstig in diskrediet,"
zei de VVDer Linschoten. Hij
verweet de PvdA een gebrek aan
ruggegraat. „TJ maakt de wao'ers
blij met een dooie mus," aldus
Ina Brouwer (GL).
Het had zo mooi kunnen zijn,
moeten Wöltgens en Leynse
hebben gedacht. Op 1 mei, de
dag van de arbeid, zou de PvdA
weer eens laten zien waar ze
stond met betrekking tot de
zwaksten in de samenleving. De
arbeidsongeschikten zouden we-
ten dat ze op de PvdA konden
rekenen.

Maar door het gebrek aan coör-
dinatie, stonden vrijwel op het-
zelfde moment dat Leijnse zijn
gedenkwaardige woorden uit-
sprak, andere leden van zijn par-

tij nog het kabinetsbesluit van
vorig jaar zomer te verdedigen.
Dat het zo noodzakelijk was om
drastisch in te grijpenin de wao,
omdat het systeem anders onbe-
heersbaar zou worden, of woor-
den van gelijke strekking.

Geklungel
Door dit geklungel van de PvdA
weten de arbeidsongeschikten
nu helemaal niet meer waar ze
aan toe zijn. Is er nu wel of niet
een meerderheid in de Tweede

Kamer voor het beschermen van
de uitkering van alle bestaande
wao'ers. Leijnse moest daar, op
straffe van een kabinetscrisis,
wel onduidelijkheid over laten
bestaan. Hij deed zijn uiterste
best om het sociale gezicht van
de PvdA te laten zien, maar kon
geen garanties geven. De opposi-
tie haalde hem van links tot
rechts genadeloos onderuit.
Door al dit gerommel is het func-
tioneren van Wöltgens en Leijn-
se ook in eigen kring ter discus-
sie komen te staan. Niet dat hun
positie op het spel staat; dat kan

de PvdA er bij alle ellende niet
brj hebben. Maar dat zij de stom-
miteit hebben begaan om zonder
de consequenties te overdenken,
op een achternamiddag te be-
sluiten een niet eens in de fractie
besproken koerswijziging naar
buiten te brengen, geeft wel te
denken over de capaciteiten van
het duo.

politiek objectief
DOOR FRITS SCHILS

ma E_RLEN " Corazon Aquino
vin-w-. 61" geen geheim van: zij
sic tf- ex-minister van Defen-
Voó de. Ramos > garant staat
deJ^ de instandhouding van de
aan ocratie en derhalve de eerst
sta »Wezene 1S om naar als
op t

ofd van de Filippijnen
ja!,, volgen. Zevenmaal in zes

" hoofd ft het zittende staats-
ovo. ï

een Poging tot staatsgreep
Va« i?efd- Dankzij de loyaliteitan Ramos.

de h echter nog te bezien of
wor_.°DVan A°*uino bewaarheid
op;n Blijkens de meest recente
daa d

epeilmg staat Ramos inder-
hij ° ln kansrijke positie, maar
op d °rdt door drie rivalen dicht
ter Zt- uid Sezeten: de oud-rech-
de ,Jriam Defensor Santiago,
co f?kenman Eduardo Cojuang-
van A*

e v°orzitter van het Huis
tra r tgevaardigden, Ramon Mi-
op'j?amos zou kunnen rekenentervJ-, Procent van de stemmen,
Beaoi.l Santiago nu goed wordt
JUar.» Voor 16-2 Procent, Co-
-9 2 r.CO voor 10-6 en Mitra voor
v_rkProcent. De uitslag van de
dei. !ngen die maandag wor-
voor«Ber?ouden, is dus moeilijk
derti aar' temeer daar zon
se elf procent van het Filippijn-
heeft aat haar keuze nog niet
2in.r Weten te maken. De verkie-
-Betfa_f^ud 1S met veel geweld
ver ai

gegaan en heeft tot dus-
Ven« n.eer dan dertig mensenle-ns gekost.

Invloed
heel oheke kerk die traditio-
de Vp l° ie lnvloed uitoefent op
stahili ezmgen in dit aldoor in-
niet n eilandenrijk, lust Ramos
heeft h ,kardinaal van Manillaex-hl, " klezers opgeroepen de
ügfien dsman links te laten
feit dLe£ daarbiJ gewezenop het
van # onder het regime
van 'erdlnand Marcos als chef
n,chtac gendarmerie - een be-
kraci.t°nderdeel van de striJd-
eewee_tn " verantwoordelijk is
lïishT \ voor de prestatie enWh, elmg van verscheidene
Kam Zenden mensen,
„innaai Sm en het college van

Symptomatisch
De herverschijning van Eduardo
Cojuangco, bijgenaamd 'De Kro-
kodil' en van de eveneens niet
door enige bescheidenheid ge-
hinderde Imelda Marcos is
symptomatisch voor het be-
stuurlijke echec van het zittende
staathoofd, die wel hervormin-
gen in het vooruitzicht stelde
maar weinig positiefs realiseer-
de.
De vergelijking met een krokodil
heeft Cojuangco te danken aan
zijn zijn grenzeloze hebzucht. In

een brochure die politieke tegen-
standers tijdens de verkiezings-
strijd hebben uitgegeven, wordt
een summiere opsomming van
Cojuangco's fabelachtige vermo-
gen gegeven: duizenden hecta-
ren agrarische en bouwgrond,
aandelen bjj 244 ondernemingen,
twaalf vliegtuigen en 114 auto's.
De Los Angeles Times merkte
onlangs over deze nakomeling
van Chinese emigranten op dat
alleen Ferdinand Marcos Co-
juangco in het systematische
plunderen van de Filippijnse
staat heeft overtroffen. De huidi-
ge regering heeft een groot deel
van Cojuangco's bezittingen in
beslag genomen, maar in alle 38
tot dusver gehouden corruptie-
processen is hij vrijgesproken.
„Laten we de dingen noemen

zoals ze zijn," 'filosofeerde' Co-
juangco's advocaat enkele dagen
geleden. „Als president kan hij
zijn particuliere belangen het
best beschermen, en wat goed is
voor hem, is ook goed voor de
Filippijnen." De kandidaat deed
zelf ook nog een duit in het zakje
door te verklaren dat zijn inves-
teringen 'paralllel lopen met de
belangen van het land, dat mo-
menteel aan verval is blootge-
steld.' Insiders twijfelen er niet
aan dat Cojuangco als staats-
hoofd zeker wel een reeks econo-
mische initiatieven zal ont-
plooien, zij het met alle uitwas-
sen van dien, en dat hij het
gebrek aan charisma met veel
geld en een goede organisatie zal
weten te compeneseren.

" CORAZON AQUINO
...zeven staatsgrepen overleefd...

opinie

Fractie moet zich zeer ongelukkig hebben gevoeld

PvdA kreeg er flink van
langs in Tweede Kamer

DOOR HENRI KRUITHOF

J>EN HAAG - De PvdA-»actie zal zich zelden zo on-gelukkig hebben gevoeld«s tijdens het wao-debat,aonderdag in de Tweede«.amer. Van links tot rechtsvielen de collega's over
FransRijnse heen en zelfs vice-Prerrner Kok liet niet na devdA 0p naar verantwoor-aelykheid te wijzen.

j?e PvdA had het er dan ook
Jekunt niet onge-een fractielid het land inst!r.in met een totaal nieuw

7rfr!r punt over de wao-kwestie,'onder dat deugdelijk te hebbenfra°ï?eSproken met de eigen
wi eVe. de geestverwante be-windslieden en de coalitiepart-
fp_ ♦"

n dat is de PvdA, en vooralractievoorzitter Wöltgens en zijn
« aatsvervanger Leijnse, dan ook«mk ingepeperd.

Kok haalt uit naar zn fractie
DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer moet niet denken dat als zij op een fluitje
blaast, zoals in de wao-zaak, de PvdA-bewindslie-
den daar achteraan gaan lopen. Vice-premier en
PvdA-leiderKok reageert met deze woorden op de
veranderde mening van dePvdA-fractie inzake het
wao-dossier. Kok noemt met name vice-fractie-
voorzitter Leijnse en fractieleider Wöltgens.
VolgensKok heeft de fractie zelfstandig, en zonder
overleg met anderen, ervoor gekozen de wao-zaak
nu zo aan te pakken. Dan moet men echter niet
verbaasd zijn dat ook de PvdA-bewindslieden hun
eigen lijn kiezen en vasthouden aan het eerder
door het kabinet opgestelde wetsvoorstel inzake de
wao, meendeKok.
De consequentie is dan wel, zo stelt Kok, dat er
twee zienswijzen naast elkaar bestaan. Hij noemt
dat niet bevorderlijk voor een eensgezind en uni-
form optreden van de PvdA-mensen in Den Haag.
Dat is echter een keuze van de fractie, zo denkthij.
Tegelijk steltKok dat de bewindslieden hun eigen
verantwoordelijkheid niet zomaar kunnen verge-
ten.

Kok erkent dat met het nieuwe standpunt van de
PvdA-fractie nu een andere situatie is ontstaan.
Het kabinet is niet zeker meer van een meerder-
heid in deKamer voor haar eigenwetsvoorstel. De
zekerheid van succes is er niet meer, aldus Kok,
die desondanks nog niet wil spreken van een con-
flict. Dat moet nog blijken, zo zei hij.
De PvdA-partyleider weigert openlijk zijn vertrou-
wen in fractieleider Wöltgens uit te spreken. Vol-
gens hem heeft de fractieleider schade opgelopen
door de gang van zaken maar er hoeft niet van een
blijvende deuk sprake te zijn. Eerder noemde hij
Wöltgens voor deKRO-radio wel verantwoordelijk
voor de gangvan zaken, diehij daar als ongelukkig
bestempelde.
Premier Lubbers blijft laconiek onder de hele
commotie rond de wao. Hij wil niet spreken van
woordbreuk van de PvdA, al erkent hij dat de gang
van zaken niet gemakkelijk is vanuit een oogpunt
van interne verhoudingen in de coalitie. Lubbers
meent verder dat de wao-zaak moeilijk blijft. Of
het een breekpunt wordt wil hij echter niet voor-
spellen. Volgens hem is er de politiekewil bij CDA
en PvdA om eruit te komen en is er nu slechts
sprake van een tussenstand.

Verkiezingen op Filippijnen-Kerk neemt duidelijk stelling

President Aquino: 'Ramos
garantie voor democratie'

jezuïeten dat hem adviserend ter
zijde staat, zijn ook sterk gekant
tegen de kandidatuur van twee
andere prominenten: Imelda
Marcos en Eduardo 'Danding'
Cojuangco, een naast familielid
van Corazon Aquino met wie de
scheidende president in onmin
leeft. Vooral dit duo moet voort-
durend het verwijt aanhoren dat
het jaren lang deelachtig is ge-
weest aan corruptie, de Filippij-
nen leeggelunderd heeft en op
een schandalige manier aan zelf-
verrijking heeft gedaan.

Vlak voordat het echtpaar Mar-
cos de wijk nam naar Hawaii,
kwam Fidel Ramos tegen de dic-
tatuur in verzet en sloot hij zich
aan bij de volksbeweging, die
niet lang na de omwenteling - fe-

bruari 1986 - Corazon Aquino
aan de macht bracht. Ramos
koos vanaf dat moment gedeci-
deerd partij voor het staats-
hoofd.

" FIDEL RAMOS
...controversieel...

Verslechterd
De positie van de PvdA is hier-
door - als dat tenminste nog
mogehjk was - nog verder ver-
slechterd. Kiezers begrijpen niet
dat op de ene dag een standpunt
wordt ingenomen, dat de volgen-
de dag weer wordt afgezwakt.
Kiezers begrijpen nog minder
van de interne verdeeldheid die
de afgelopen dagen overduide-
lijk naar buiten is gekomen. Het
zijn weer even zovele redenen
voor de PvdA'ers om met angst
en beven naar de volgende opi-
niepeilingen uit te kijken.
Het is devraag hoe lang het CDA
nog bereid is met de PvdA door
te modderen. Binnen het CDA is
al langer luid gemor te horen
over de coalitiepartner. Er zijn er
binnen die fractie die bang zijn
dat het negatieve imago van de
PvdA zal overslaan op het CDA,
als nog veel langer wordt gere-
geerd met de sociaal-democra-
ten.

Maar aan de andere kant vindt
het CDA dat het niet zelf het ka-
binet kan opblazen. Dat zou te
grote risico's met zich brengen.
Het CDA zal om die reden alleen
maar de druk op de coalitiepart-
ner langzaam kunnen opvoeren
om op die manier de PvdA te
dwingen met het kabinet te bre-
ken. De komende serie spreek-
beurten van CDA-fractievoorzit-
ter Brinkman in een aantal
uithoeken van het land is een
goede gelegenheid om dat te
doen.

Kansloos
Imelda Marcos heeft ondanks
haar tomeloze hang naar weelde
en luxe, betrekkelijk veel aan-
hang onder de arme bevolking.
Bij politieke bijeenkomsten tij-
dens de over het algemeen roeri-
ge verkiezingscampagne trok zrj
opvallend veel toehoorders.
Toch komt Marcos' weduwe in
de peilingen niet verder dan 4,3
procent. Oud-rechter Miriam De-
fensor Santiago die met aanmer-
kelijk mindere middelen dan de
concurrenten campagne heeft
moeten voeren, heeft de oorlog
verklaard aan de corruptie in het
land, hetgeen naar wordt ver-
wacht veel kiezers zal aanspre-
ken.

Anders dan Corazon Aquino
heeft haar broer, José Cojuang-
co, op krachtige wijze de presi-
dentschapskandidatuur van
Ramon Mitra, de huidige voorzit-
ter van het parlement gesteund.
José Cojuangco voorziet grote
moeilijkheden voor de Filippij-
nen, indien Fidel Ramos als
overwinnaar uit de bus komt. Hij
acht in dat geval een staatsgreep
zeer wel mogelijk. Waarnemers
daarentegen achten de kans op
een coup aanzienlijk groter, als
de verkiezingen geen regeerbare
meerderheid opleveren.
Behalve een opvolger voor Cora-
zon Aquino kiest de Filippijnse
bevolking maandag ook het Huis
van Afgevaardigden, de senaat,
gouverneurs en burgemeesters.

lezers schrijven
Mr Jan Boone

Hier mijn reactie inzake het in-
terview met mr Jan Boone van
11 april 1992 door Taco Slagter.
Zyn frustratie als advocaat kan
ik begrijpen. Advocaat zijn is
ook geen lolletje. Maar als Boone
vindt dat hij zich 'verhuurt' aan
criminelen om hun belangen zo
goed mogelijk te dienen, moet
hjj toch ook kunnen verwachten
dat er andere mensen zijn diehet
tegendeel doen. Namelijk de 'be-
langen' van de crimineel scha-
den en proberen hen achter slot
en grendel te brengen.
Zoals mr Boone vindt dat men
infiltranten (die hij 'mollen'
noemt) moet uitroken, zo vind ik
dat advocatenratten zijn diezich
verreken aan criminelen en hen
op gladde manier hun illegaal
verkregen geld,'legaal' weer af-
nemen.
Mr Boone vindt dat elke politie-
man niet deugt, maar ik vind dat
elke advocaat een grote crimi-
neel is. En dan nog laf ook, want
anders was hij wel 'officieel' cri-
mineel geworden. Want daartoe
voelt hij zich toch nu ook aange-
trokken.
Mr Boone vergelijkt een heroïne-
handelaar (een moordenaar van
jonge mensen) met iemand die
dronken achter het stuur zit! Hij
valt de rechters aan.
Veel criminelen zeggen blij te
zijn met onze rechters. Mr Boone
vraagt zichzelf af of hij nu zon
idioot is. Ja, hij heeft gelijk, hij is
een idioot. Hij weet immers zélf
dat met het wetboek van nu de
georganiseerde misdaad niet te
bestrijden is. Dit boekje is voor
deze tijd al lang niet meer prak-
tijkgericht. Er moeten nieuwe
wetten komen. Dan is het afgelo-
pen met het hoog van de toren
blazen door advocaten als Boo-
ne, Hiddema, Doedens, en hun
vaste PR-mannetjes bij de pers,
die iedereen langzamerhand wel
kent. Met hun objectiviteit is het
al lang gedaan. Het lijkt wel of
bepaalde advocaten in de redac-
ties zitten.
Mr Boone praat over politie-infil-
tranten als 'lummelaars'. Deze
'lummelaars' zetten voor hem en
zijn kindertjes hun leven op het
spel. En niet voor ’ 250,- of méér
per uur wat mr Boone kost. Ik
heb er te veel naast mij zien
dood schieten of dood spuiten.
Mr Boone kan het maar beter bij
het golfen laten in plaats van te
praten over dingen waarvan hij
geen verstand heeft. Maar zwij-
gen is hem gelijk geven.
ZURICH Ben Zuidema,

privé-detective

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

Mensonterend (2)
Bij deze een reactie op de brief
van de heer R. Maas uit Kerkra-
de d.d. 2 mei 1992, getiteld: 'Men-
sonterend. Zoals de schrijver
JIR.R. Tolkien in zijn bekendste
werk reeds opmerkte over 'De
dood verdienen': Verdienen! Ze-
ker. Velen die in leven zijn, ver-
dienen de dood. En sommigen
die sterven, verdienen het leven.
Kun jrj het hun schenken? Wees
dan niet te begerig om de dood-
straf uit te spreken, want zelfs de
zeer wijzenkunnen niet alle oog-
merken doorzien." U hebt het
recht niet, meneer Maas.
GELEEN R. Rijnders jr.

Honden (9)
Dat eeuwige gezeur over de hon-
denpoep. Hoe zou het eigenlijk
zijn als ieder mens vanafmorgen
zijn behoefte midden op straat of
bij iedereen voor de deur deed.
De zogenaamde hondenbezitters
zijn toch al zo vlug op hun teen-
tjes getrapt als je hun hierover
aanspreekt. Je bent gelijk een
dierenhater in hun ogen, als je
een opmerking maakt over het
bovengenoemde feit. Maar als ze
toch niet vies zijn van hun hond
of kat ruim de zaak dan op met
een schep of desnoods met de
handen. Ik wed dat geen mens
meer zeurt.
KERKRADE J.P.Peters

Amerika
President Bush heeft de mond
vol over de schending van de
mensenrechten buiten zijn land.
Laat de Amerikaanse president
maar eens naar zijn eigen land
kijken. Miljoenen Amerikanen
leven in grote armoede. 37 mil-
joen Amerikanen zijn verstoken
van medische zorg en dit speelt
zich af in het rijkste land van de
wereld! Niet alleen in Zuid-Afri-
ka is apartheid, maar ook in de
VS. Het leven in Amerika is ge-
baseerd op geweld. Kapitalisme
in optima forma! De gekleurde
bevolking heeft groot gelijk, dat
ze het niet langer pikken.
De grootste tegenstander van
Amerika is Amerika zelf. Het le-
ven in Amerika moet gesociali-
seerd worden en er moet minder
aan bewapening worden uitgege-
ven. In Amerika zoekt men al-
leen oplossingen via geweld. Wil
de regering geen sociale oplos-
sing, dan staan de VS op sprin-
gen. In Amerika is geen vrijheid
voor de mensen die in bittere ar-
moede leven. ledereen moet
toch kunnen profiteren van de
gezondheidszorg en onderwijs.
Van de Amerikanenen gaat nog
geen 40 procent van de stemge-
rechtigden stemmen. Tussen de
democraten en republikeinen is
geen verschil; het gaan alleen
om persoonlijke belangen.
HEERLEN Ben Tarici

Zeeland
Hierbij wil ik nog iets toevoegen
aan hetgeen er naar aanleiding
van de aardbeving in Roermond
geschreven is. Dat deze mensen
niet door het Rampenfonds ge-
holpen worden is natuurlijk niet
in de haak. Ten tijdevan de over-
stromingsramp in Zeeland in
1953 woonden wij in Heerlen. De
mensen waren toen echt niet
rijk. Wij moesten bijvoorbeeld
leven van 270 gulden per maand
en dan was mijn man nog
beambte bij de staatsmijnen. On-
ze buren bij voorbeeld moesten
het met 28 gulden per week
doen. Maar toen er huis-aan-huis
gecollecteerd werd voor Zee-
land, werd er veel en gul gege-
ven. Uw krant schreef destijds,
dat er per gezin minstens 10 gul-
den gegeven was. Gezien de
omstandigheden (vergeleken
met nu waren we arm) een
enorm bedrag. De mensen in
Zeeland, herinner ik me nog, zijn
volledig schadeloos gesteld en er
bleef nog zoveel over dat er het
Rampenfonds mee werd opge-
richt. Daar het niet aannemelijk
is, dat dit een klein bedrag is ge-
weest, moet er nu dus, rente op
rente, een behoorlijk bedrag aan-
wezig zijn, gerekend vanaf 1954.
Echter, het Rampenfonds ont-
haalt ons op een akelig stilzwij-
gen. Het gevoel bekruipt mij, dat
er niets meer inzit, of dat het aan
enige bobo's, die zichzelf belang-
rijk vinden, een aangenaam
leventje verschaft.
Het moet niet moeilijk zijn er
achter te komen hoeveel er aan-
wezig zou moeten zijn, en waar
het gebleven is.
BRUGGE C.J. van Haarst-Bos

Sehade-experts
Naar aanleiding van uw artikel
in uw krant van vorige week
donderdag over de sehade-
experts, wil ik graag het volgen-
de kwijt:
Onlangs is een schade-expert bij
mij thuis geweest om de schade
van de aardbeving te taxeren.
Zijn oordeel was dat twee muren
afgebroken moeten worden en
datwij de overige scheuren in de
muren maar moeten dichtwitten.
Scheuren in plafonds, spuitwerk
en vloeren dienen wij bij te wer-
ken. Dat valt niet onder de noe-
mer schade, want daar is volgens
de schade-expert toch niets meer
aan te doen en dat wordt dus
niet vergoed.
Totale bezoektyd inclusief
schrijfwerk en door het gehele
huis schade taxeren was circa
tien minuten. Ik vraag mij daar-
om sterk af, of deze heren in
staat danwel bereid zijn om deze
schademeldingen naar behoren
af te handelen, of dat zij alleen
maar aan zichzelf denken, want
zij moeten natuurlijk ook nog uit
het rampenpotje betaald wor-
den, en willen de schade dus niet
te hoog schatten.
Ben je het niet eens met het
schadebedrag, dan kun je uiter-
aard tegen betaling een tweede
expertise aanvragen, waardoor je
het eigen risico van ’ 5000,- aan-
zienlijk verhoogd, want dit mo-
gen wij natuurlijk toch uit eigen
zak betalen.
Het is toch schandalig dat onze
geschatte schade door de expert
van het rampenfonds is geschat
op’ 5500,- zodat er na aftrek van
het eigen risico er ’ 500,- over-
blijft om het gehele huis op te
laten knappen, als er tenminste
iets uitbetaald wordt.
HERKENBOSCH

F.van den Berg.

Euthanasie
Alle rooms-katholieken in Ne-
derland hebben de plicht, hun
bisschoppen te verzoeken om
weigering der sacramenten aan
de minister-president en de mi.
nister van Justitie.Dezen ijveren
immers voor een actieve eutha-
nasiewet, die volkomen in strijd
is met het gebod 'Gij zult niet
doden.
HAARLEM A.F.C. Brosens,

directeur Nederlands
Rooms-Katholiek Persbureau
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Te koop TRACTOR Cormick
430 D met hefinrichting. Tel.
045-425407.
Te koop Texelse SCHAPEN
met lammeren. Bel 04493-
-4276.
Te k. ANGORA-GEITEN en
angora-konijnen. Tel.
04764-1823.
Te k. 10-jarige bruine RUIN,
stokmt. 1.62, zr. mak onder
zadel en i.h. verkeer; 4-jr.
bruine ruin, stokmt. 1.68,
niet bereden. 04455-1373.
Te koop zakken wit ZAAG-
SEL, inhoud ca. 90 Itr.
’8,50 per stuk mcl. Echter-
baan 1, Schinveld. Tel. 045-
-259248.

; Uit voorraad leverbaar:.Deutz-Fahr nieuwe schud-
ders, harken, maaiers en

Ikneuzers. Kuhn kunstmest-
strooiers 15-21 mtr. Gebr.
mach.: Rumpstadt aanaard.- werktuig. Rietenschoffel.
Deutz-fahr maaier SM 45 en
KM 30 frontmaaier. Taarup
maaier. Perfecte front-
maaier. KS 90 hark. Kuhn

■ hark enz. Div. opraapwa-
gens: Krone turbo L 3500
opraapsnijwagen. Krone

' turbo 5000. Fahr K 390 6
■ balks. Fristein en Europa. J.

' HORSMANS Klimmen,
04405-2775.

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

__r«s_gj?^itf lid
Alfa

ALFETTA 2.0 '81, APK, wit,
vraagprijs ’1.750,-. Tel.
046-752227.
ALFA 75 1.8 bwj. '86, div.
ace., vr.pr. ’9.900,-. Tel.
04759-1781.
Te koop ALFA Guilietta 2.0,
vele extra's, bwj. '83, APK
3-93, kl. zilvergrijsmetallic,
vr.pr. ’ 3.250,-. 046-337810
Alfa ROMEO Duetto Spider
1750cc, bwj. 1969. Uitzon-
derlijke originele staat. Tel.
045-429099.

Prachtige ALFA 90, i.z.g.st.
bwj. '86, pr.n.o.Lk. Vlieg-
veldweg 62, Beek.
ALFA 33 1500, kl. rood, bwj.
'84, i.z.g.st. extra: sportv.
15", APK'93. 046-743175.
Te k. ALFA 75 1.8 lE, bwj. 5-
90, kl. rood, 53.000 km, i.z.
g.st., centr. vergr. stuurbekr.
electr. ramen, vr.pr.
’23.500,-. Tel. 046-581852
Te k. ALFA 33 1.3, bwj. '86,
met LPG, vr.pr. ’5.500,-.
Tel. 045-728930.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op dinsdag!

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

AUDI 80 1.9E, 88 1e eig.
serv. boekje ter inzage, met.
lak, vr.pr. ’23.750,-. Tel.
046-525087.
AUDI 100 CC 2.3, 11-87,
115.000 km, wit, ’14.950,-.

Tel. 04906-1387
AUDI 100 5-cylinder Inj., 6-
'BB, zwartmet., airco, LPG,

’ 18.950.-. Tel. 04906-1387
AUDI 80 coupé GTS. bwj.
'81, APK, sportvlgn. stuur-
bekr. i.pr.st. vr.pr. ’ 7.750,-
-inr. mog. 045-463936.
Te k. weg. vertr. buitenl.
AUDI 80, bwj. '87, nw.mod.,
vaste pr. ’18.500,-. Tel.
045-256991.
Te koop AUDI 80, bwj. '88,
rood met extra's, APK 5- '93
Tel. 04744-1916.
Te koop AUDI 80 1.8 S, bwj.
'89, kl. zwart. Tel. 04454-
-5836.
AUDI 80 Diesel LC, 4-drs,
bwj. '82, APK 5-93, i.z.g.st,

’ 3.200,-. 045-232321.
AUDI 80, 5-'9l, rood, 5-bak,
5.000 km, ’ 28.950,-. Tel.
04906-1387

BN

Te koop AUDI 100 CD Avant
bwj. '88, LPG onderb., 2.3
inj., div. extra's, sportvlg.,

’ 25.250,-. Tel. 046-528336

Austin I
Goedkoop autorijden. Te
koop Austin METRO, APK,
bwj. '84, t.e.a.b. Tel. 046-
-514614.
Te k. Mini COOPER, bwj.'Bo
APK 5-93, vr.pr. ’1.650,-.
Vignonstr. 32, Meezen-
broek-Heerlen.
AUSTIN Metro 1100, kl.
goudmet. zeer mooi en goed I
bwj. '81, APK '93, ’1.650,-. I
Tel. 046-743175.
Te koop kleine zuinige Aus- I
tin METRO automaat, bwj. I
11-'Bl, APK, i.z.g.st., vr.pr. I
’ 1.550,-. Tel. 045-272998.

Bedford
BEDFORD Van, V6, LPG,
gr. kent. div. ace. opknapper
Tel. 04408-2368.
Te k. BEDFORD, bwj. 1976,
kl. wit, Keizerstr. 7, Heerlen, I
tel. 045-710539.
.W

BMW 325i, '87 v. extra's, Alp
uitv., lederen bekl. 045-
-321919. b.g.g. 045-321742.
BMW 535i, dcc. '89, nw. ty-
pe, alle extra's. Tel. 045-
-321919 b.g.g. 321742.
Te k. BMW 325 ibwj. '86,
ABS, stuurbekr., schuif/kan-
teldak, sportvelgen, prima
onderhouden, vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 045-321065
Te koop BMW 320 6, bwj.
'79, uitstekende staat. Tel.
04498-52641.
BMW 520, automaat, '86.
Autobedrijf CHIARADIA,
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
BMW 316, bwj. '80, i.z.g.st,
nwe. banden, APK 5-93, vr.
pr. ’2.950,-. 04454-1718.
BMW 316, l-'BB, met of zon-
der LPG In nw.st. Met
ANWB rapp. slechts.
’20.950,-. Tel. 04409-2619
Te k. wegens vertrek naar
buitenland: BMW 5181, bwj.
'90, 67.000 km, auto's scha-
devrij. Inl. 045-715806 (tus-
sen 09.00-13.00 uur).
Te koop BMW 320, 6-cyl.
bwj. '78, met APK, i.z.g.st.
Tel. 04450-4507.
Te koop BMW 315, bwj. '84,
overjarig model, LPG, APK
3-93, BMW magn.-velgen,
pr. ’3.500,-. Tel. 046-
-743588.
BMW 320 met schuifdak,
sportvellingen en 5 versnel-
lingen, in zeer goede staat,
kleur lichtgroenmetalic. Tel.
04409-3500.
Te k. BMW 525i, bwj. '88, i.
z.g.st, kl. zilvermet., licht
metalen velgen, nwe. ban-
den, Kenwood stereo, vr.pr.

’ 34.000,-. Inl. 046-522965.
Te k. BMW 316 1.8, bwj. 5-
84, wegens omstandighe-
den, vele extra's, event. in-
ruil mogelijk. 045-728101.
Te koop BMW 315, bwj. '82,
i.z.g.st., vr.pr. ’3.350,-, evt.mr. mog. Tel. 045-455763.
Te k. BMW 318imodel '84,
extra's, i.z.g.st, vr.pr.
’8.300,-. Tel. 045-272670
b.g.g. 251081.
Te k. goed onderh. BMW
318 i '89, alpine-wit,
’23.500,-, 045-270443 b.g.
g. 04492-1331.
KOOPJE: BMW 528 i t.'B3,
nw.st, autom., airco, comp.,
centr. lock. 046-511710.
BMW 316, '85, gazelle beige
5 versnel., 1800cc, LPG,
120.000 km, ’8.000,-.
04492-1903 na 18.00 uur.

Te k. BMW 316 1800cc, bwj.
'83, nw.model, kl. wit, ver-
laagd, nw. koppeling, accu,
sunroof, ’ 6.900,-. Tel.
04740-4126, V. Oeststr. 8,
Swalmen.

Te k. BMW 323i, nw mod.,
bwj. '84, kl. wit, veel access.,
zeer mooi, geheel uitge-
bouwd. Tel. 045-226718.
Te koop BMW 320, 6-cyl.,
bwj. '80, met extra's, pas
gekeurd. Tel. 04454-4571.
Te k. zeer aparte BMW 316
1800 cc, 4-drs. bwj. '87,
60.000 km. lachssilber, verl.
sp.velgen etc, vr.pr.. 16.000.-. Tel. 045-453296

Cabriolet
CLASSIC & Cabrio Cars |
biedt aan: Alfa Spider 2000
'89 rood; 2000 QV '86 rood; ;
2000 '82 ivoor; Fiat 124 Spi- 'der 2000 i '81 rood; Pininfa- 'rina Europa spider 2000 I ■'83; VW-kever Cabrio 1600 I
zwart '79 (met werk). Zeer i
mooie auto's 046-518251. _ <

Chevrolet
Wegens vertrek naar bui- I
tenland te k. CHEVROLET
Corvette, '77; BMW 628 TSI, |
'84. Opel Kadett, '91. Mgr. ■Buckxstr. 8, Bom.
Chevrolet CAMARO LT 5.7, ;
bwj. '78, veel extra's, vr.pr. |

’ 3.750,-. 04492-4534. ;
Citroen

CITROEN-ONDERDELEN, I
gebruikt en nieuw; in- en t
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121. ,
Te koop weg. omst. heden
CITROEN Visa, bwj. '81, i.z. -g.st. 045-232279 na 20 uur. ■
Citroen BK 14, '87. Autobe-
drijf CHIARADIA, Seat en :
Citroëndealer, Trichterweg r122, Brunssum. Tel. 045- .
212843. .
CITROEN BK 19 Diesel I
Station, 6-'B9, antr.grijs,
89.000 km ’ 18.950,-. Tel. j
04906-1387 "CITROEN BK 19 TRS Sta- r
tion, 11-89, stuurbekr., :
grijsmetallic, ’ 19.950,-. Tel. i
04906-1387 ,
Te koop voor liefhebber j
DAF 66, bwj. '77, ’250,-. tTel. 045-231017. (
Te koop CITROEN BK 1400 i
inj. kl. rood, bwj. '90, 35.000 .
km, boekjes ter inzage, vr. :
pr. ’17.500,-. 04746-1610 ,
2CV 6 Club ’1.500,-. Tel. .
046-520115. j
VISA GT bwj. 10-'B3, APK r
3-93, div. extra's, ’3.500,-, 'tel. 045-413716. |
BK 16 TRS bwj. '83, beige, i
pr. ’3.900,-, 04459-1578. i
Te k. Citroen VISA Super E, i
bwj. '82, APK 15-4-93, i.g. i
st., te.a.b., Irmstraat 57, 'Simpelveld. :
Te k. CITROEN BK 19, TRI 'Break, 1989/8, 50.000 km., 'kl.wit, stuurbekr., electr. j
bed. ramen. Tel. 04493- .
4226 na 18.00 uur. '

Te k. Citroen VISA Super E,
zonnedak, trekh., bwj. '82,
pr. ’ 1.250,-. 045-211572.
Te k. CITROEN BK 14 E,
bwj. '87, kleur wit, 5-bak,
brede banden. 04451-1261.
Te k. Citroen VISA, bwj. '83,
APK t/m 3-93, 4 nw. banden
vr.pr. ’2.350,-. Tel. 043-
-258587 tus. 18.00 en 20.00u
Te k. CITROEN BK 19 GT,
bwj. '86, i.z.g.st., schadevrij,
electr. ramen en dak. centr.
deurvergr., zeer luxe uitv.,
’8.500,-. Tel. 04406-12138

Daihatsu
Te koop Daihatsu ROCKY
softtop, '85, vr.pr. ’ 18.750,-
-045-270070.
Te koop DAIHATSU Chara-
de, bwj. '88, i.z.g.st., vr.pr.

’ 10.000,-. Tel. 045-724635

Fiat
Te koop Fiat PANDA 45
Cabrio dak, bwj. '85, vr.pr.

’ 4.950,-. Kruisstr. 42,
Broeksittard.
Seat MARBELLA sprint,
bwj. '89, verkeert in nw.st.,

’ 8.950,-. Tel. 043-254462.
PANDA 34 rood '85, km.st.
55.000, zeer mooi, ’ 6.000,-
Lange Akker 140, Berg en
Terblijt. 04406-41976.
Te k. Fiat REGATA diesel
'85, APK dcc. '92. Tel.
04459-1557.
Te koop Fiat RITMO 85 S,
4-drs., APK, bwj. '84,

’ 2.750,-. Tel. 046-743588.

Te k. ESCORT 1300, bwj.
'81, zilvermet. APK, 4-drs.
Tel. 045-229677.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, z. mooi en goed, 1e eig.
88.000 km. APK '93, extra
zonnedak, vr.pr. ’ 6.250,-,
Tel. 046-743175.
Ford SIËRRA 1600 CL, B-
'Bs, LPG, 115.000 km,

’ 5.950,-. Tel. 04906-1387
Ford FIËSTA XR2 wit, bwj.
'85. APK tot 4-93, i.z.g.st.
Tel. 04404-1384.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
bwj. '82, APK 5-93, z.g.a.n.
Tel. 046-379713.
Te koop FORD Escort 1.4
CL, 70.000 km., nw. type,
'87, ’ 12.250,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
Te k. Ford FIËSTA 1100S,
wit, bwj. '81, ’9.000,-. Tel.
045-274180 b.g.g. 252790.
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
'87, 40.000 km., 3-drs, vr.pr.

’ 12.750,-. 04406-12577
Ford SIËRRA 1800, bwj. '85
blauwmet., radio, trekhaak,
nwe. banden, Hella gril, pr.

’ 7.250,-. Tel. 04408-2250.
Ford SIËRRA 2.0iCL Sedan
DOHC '89, 67.000 km, zwart
autopas. Tel. 046-336044.
Ford ESCORT 13L Bravo,
m.'B3, ’ 4.250,-, i.z.g.st.
Tel. 045-724417.
Te k. Ford Escort 1300L,
bwj. '81, APK, veel extra's,
vr.pr. ’2.750,-. W.de Rijke-
str.ll, Landgraaf.

Ford ESCORT J.l model la-
ser, '85, APK, 5-bak, z. mooi

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. prachtige Ford FIËSTA
'83, APK '93, vr.pr. ’ 2.750,-
Tel. 04493-2044.
Ford ESCORT L 1.6 D, wit,
bwj. '85, Lz.g.st., 130.000
km., pr.n.o.t.k. 045-327370.
Te k. Ford ORION 1.6, bwj.
'84, pr. ’4.750,-. Tel. 045-
-258080.
Te k. Ford FIËSTA* Bravo,
bwj. '83 in perfecte staat, pr.

’ 3.850,-. Tel. 045-753053.
Te k. Ford ESCORT 1600
diesel, bwj. '86, kl. rood, mr.
mog. Tel. 045-213868.
Te k. Ford ESCORT KR 3i,
bwj. 85, APK 5-93,

’ 9.500,-. Tel. 077-872511.

Honda
Duitse Honda PRELUDE,
bwj. '88, antraciet, met
schuifdak, 1e eig., DM
14.900,-. Tel. 09-49.2165.
2792.
HONDA CRX 16V, '87,
zwartmet. airco, radio/cass.
’19.000,-. Tel. 045-750969
na 17 uur.
Te k. van 1e eig. Honda CI-
VIC 1.4 GL, 37.000 km.,
3-drs, 16 V, 04406-12577
Honda PRELUDE 1.8 EX,
wit, elec. dak, bwj. 5-'B5,
APK 5-93, i.z.g.st. Vr.pr.
’14.500,-. 04406-15958.
Te koop Honda CIVIC bwj.
eind '78. APK 27-4-93. I.z.
jg.st. Tel. 045-227287.
i

Honda ACCORD Aerodeck
2.0 I EX, ABS, 8-'B9, zwart/
grijsmet., LPG, ’ 23.950,-.
Tel. 04906-1387
Te koop HONDA CB 750 cc,
in prima staat, vr.pr.

’ 3.750,-. Klinkenberglaan
34, Beek.
HONDA Prelude 1.8 EX, bwj
'87, wit, 90.000 km. trekh.,
pr. n.o.tk. 04493-2390.
Honda ACCORD 2.0 EX au"
tomaat, 8-'B7, beigemet.,
LPG, ’ 12.950,-. Tel.
04906-1387
Let op! Honda ACCORD
2.0 i EX, vele extra's oa.
electr. ramen etc. Zien is ko-
pen! ’ 16.800,-. Tel. 045-
-323519, na 18.00 uur.
Te k. weg. omst. in nieuw-
staat HONDA Civic autom.
1.4 GL Sedan, bwj. '88, elke

keur. toegest., vr.pr.

’ 17.000,-. 045-274853.
Automaat Honda ACCORD
2.0 inj. EX, 60.000 km. APK
4-92, bwj. '87. Event. mr.
mog. Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.

Hyundai
Hyundai Pony 1.5 GL, '88.
Autobedrijf CHIARADIA,
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
HYUNDAI Sport Scoupé
GTi X, alle opties, m. '91, kl.
Ferrarirood, verkeert in nw.
st., ’24.750,-. Inl. 043-
-254462.
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Te k. FIAT Panda 750, Jolly,
bwj. '88, 78.000 km.,

’ 7.200,-. 046-335598.
FIAT 127 1050 CL, bwj. '80,
APK 1-93, bijz. mooi,

’ 1.350,-. Tel. 045-255784.
FIAT 127 Sport, bwj. '79, o-
ranje, APK, ’1.750,-. Tel.
04408-2368.
Fiat UNO 8-'9l, lichte zij-
schade, sportvlgn. enz. nw.
pr. ’24.000,-, pr. ’12.300,-
Tel. 04407-2613.
Fiat PANDA 34 White, bwj.
'85, 68.000 km, i.z.g.st,

’ 4.750,-. Tel. 045-725984.
Te k. Fiat RITMO 65 CL, 1.3
bwj. '82, kl. rood, APK 9-93,
3-drs, i.z.g.st., km.st. 80.000
’1.750,-. Tel. 046-511631.
Te k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. 4-'B9, kl. wit, in st.v.nw.
t.e.a.b. 045-318731.
Te k. Fiat REGATTA 85S,
weekend, combi, 5-drs, bwj.
86, i.z. g.st, vr.pr. ’5.750,-
Tel. 046-745693.

Ford
Te koop Ford ESCORT 111,
nw. gespoten, verbreed,
ruilmotor, 195 banden met
alu velgen, zwarte achter-
lichten, radiorec. met boxen.
Tel. 04454-5593.
Ford TAUNUS 1.6 L, bwj.'79
140.000 km., APK sept., pr.
n.o.t.k. 046-332322.
Te k. weg. auto v.d. zaak
Ford SIËRRA 2.0 GL, '86
LPG, t.e.a.b. 04493-3778.
Ford Escort 1.6 D, '86. Auto-
bedrijf CHIARADIA, Seat en
Citroen dealer, Trichterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843.
Te k. Ford ESCORT 1.4, bwj
'91, weg. auto v.d. zaak, te.
a.b. Tel. 046-372737.
ESCORT XR3i Zender, zeer
mooi, bwj. '84, ’9.800,-.
Tel. 04455-1388
ESCORT 1.4iEuropa spec.
uitv., 5-drs., bwj. '90, z.g.a.
n„ ’ 15.950,-. 046-529307.
Ford Escort 1.6 L Bravo,
AUTOMAAT, bwj. '83, APK
'93, ’ 5.750,-. 045-220665.
Te k. FORD Fiësta I.IS, bwj
'79, APK 3-93, ’1.500,-.
Tel. 04405-3054.
Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj.'B4. Tel. 045-
-321677

Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, Alpine install.
Tel. 046-529061.
Ford ESCORT 1.6 CL, 5-drs
bwj.'B6, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-410729
ESCORT 13 GL '84 bijz.
mooi, div. access. ’ 4.950,-,
tel. 045-424128.
SIËRRA 16 GL '84, alle ex-
tra's ’5.500,-, evt. 15 inch.
Tel. 045-424128.
Ford ESCORT 1300 L, zil-
vermet., automaat, bwj. '80,
APK 2-93. Tel. 045-424484
Te k. Ford ESCORT KR 3,
bwj. '82, 5 gang. okt. APK,
pr. ’4.200,-. 046-331248.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
1e eig., zwart, bwj. maart '89
Tel. 045-720714.
Ford ESCORT 1300, bwj.
nov.'B3, APK nov.'92, 100%
in orde. Tel. 045-419749
Ford ESCORT 1.6 L, 3-drs.,
zeer mooi, bwj. 1985,

’ 5.950,-. 045-727169.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'79, APK jan. '93, i.z.g.st.
Tel. 04450-2587.
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '83,
rood. vr.pr. ’3.750,-. Tel.
045-711381.
Ford TAUNUS 2.0 GL, 4-drs
bwj. '79 met trekhaak, i.g.st.
Tel. 045-423406.
Ford SIERRA 16 L '85, km.
st. 85.000 1e eig. in nw.st.,
vr.pr. ’ 6.500,-. 045-273743
Te k. Ford ESCORT 1600,
diesel, bwj.'BB, 4-drs 88.000
km, vr.pr. ’ 15.000,-. Tel.
045-228745 na 13.00 uur.
Te k. Ford FIËSTA 13 S,
XR2-uitbouw, bwj. '81, APK
5-93, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-442952.
Te k. Ford ESCORT 13L,
bwj. '83, APK aug. '92,

’ 3.850,-. Tel. 045-316793.
SCORPIO 2.9 Gl ghia mod.
'88, autom., trekh., niveau-
reg., airco, grijsmet., pull-
mann bekl., electr.verst.
achterbank en spiegels etc.

’ 23.000,-045-314198.
Ford SIËRRA 1.6 CL, bwj
'89, LPG, 3-drs., 5-bak, d.blauw, km.st. 60.000, centr.
vergr., mr. mog. ’16.500,-.
Tel. 04408-2368.
Ford ESCORT 1300, 8-'B2,
met.beige, LPG, ’ 2.950 -Tel. 04906-1387

Jeep
Ze zijn er weer
Patrol GR

Nieuwste model zeer hoge korting.
Nissan Patrol T en DT '87 en 2x 1988
Daihatsu Rocky 1990/1987
Jeep CJ 7 diesel 1981
Mahindra softtop 1989

Auto's met geel kenteken
Suzuki softtop 1984hardtop 1985
Lada Niva 4x4 div. extra's 1988

Texacars 4x4
Tel. 04702-3040.

Te koop TOYOTA Landcrui-
ser Turbo Diesel, grijs kent.,
alle extra's, 80.000 km,
blauwmet., bwj. nov. '88, vr.
pr. ’26.500,-. Hertogenlaan
219, Kerkrade. Tel. 045-
-453123.
Te koop SUZUKI Jeep SJ
413 JX, bwj. '88, z.g.a.nw.
Tel. 046-516068.
Te koop Toyota HI-LUX 4
wd., dubb. cab., bwj. 11-'B9,
met container, zeer mooi,
vr.pr. ’ 34.000,-. Te bevr.
Bouwbergstr. 145 Schinveld
Jeep DAIHATSU Rocky
Wagon 2.8 Diesel, 8-'B5, wit

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep MITSUBISHI Pajero
Turbo Diesel, 8-'B4, grijs
kent. ’ 13.500,-. Tel.
04906-1387
Jeep MITSUBISHI Pajero
2.5 Turbo D, intercooler, ca-
brio, '89, ’22.950,-. Tel.
04906-1387
Jeep NISSAN Patrol 3.3 D,
8-'B4, airco, grijsmet., stuur-
bekr., ’ 14.950,-. Tel.
04906-1387

Jeep TOYOTA Landcruiser
diesel, 8-'BO, grijs kent.,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. SUZUKI Jeep Samurai
Cabrio, blauwmet. gr. kent.,
div. ace, bwj. '90, 10.000
km. Tel. 045-259983.

Jaguar
Te koop JAGUAR XJ-6,
duurste uitv., geh. in nw.st.,
bwj. '83, alleen ser. gega-
digden. Tel. 045-320612.

Lada
Lada 2104 Combi 1.3, '86.
Autobedrijf CHIARADIA,
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.

LADA. Alle onderdelen, ook
carr. LPG-installatie, van
Lada 1200 S bwj. '87, ook in
1 koop. Tel. 045-212823.

Te koop LADA 1200S, bwj.
9-'B5, APK 5-93, sunroof,
geen roest, ’ 1.975,-. Tel.
045-318742.

Mazda

Mazda 121 1.3 Cabriotop,
'90. Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0-
D, kl. grijsmet. bwj. '85, ex-
tra's schuifk.dak, trekh.
dubb. sp. 1e eig. 87.000 km.
vr.pr. ’ 7.250,-. 046-743175

Te k. MAZDA 626, 4-drs.
aut. zeer mooi, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-210072.
MAZDA 626 2.0 GLX Sta-
tion, 5-'9O, LPG onderb.,
groenmet., 80.000 km,

’ 25.950,-. Tel. 04906-1387

MAZDA 626 2.0, 12V, GLX,
HB, bouwjr. '88, rookzilver.
Tel. 045-326548.
Te k. weg. overlijden eige-
naar, MAZDA 626 2.0 aut.
sportmod. jan. '89, 8.500 km
pr. ’ 27.500,-. Te bez. Maz-
da dealer Loven Heerlen. Te
bevr. tijdens kantooruren:
Tel. 04450-2470, overigens
04455-1896.
MAZDA 323 SP 1400, i.g.st.
bwj. '78, ’1.500,-. Tel. 045-
-244255.
Automaat mooie MAZDA
323, 4-drs, bwj. 8-'B2, APK,

’ 2.950,-. Tel. 045-225913.

Te k. MAZDA 626 1,8 GLX,
bwj. '89, 50.000 km, 1e eig.,
goudmetal., Autosport
Brouns BV, Schelsberg 175,
Heerlen. Tel. 045-725507.

Te k. MAZDA 1500 GT, bwj.
'81, t.e.a.b. Julianastr. 45,
Schinveld.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'85, pr. ’3.800,-. Tel. 043-
-617521.

Te koop MAZDA 626 LX HB ►1.6, Benzine en LPG, bwj. r
'84, APK april '93, kl. licht- J
groenmet., i.g.st., ’4.850,-. ï
Tel. 04498-58990
MAZDA 323 F, rood, bwj. .
'90, verlaagd, schuifdak, <alarm. Tel. 045-322955. J
Te k. MAZDA 323FGLX, kl.
rood, bwj. '90, vr.pr. 1
’23.500,-. Te bevr. tel. >046-339684. J

Mercedes t
Mercedes 190 E

bwj. '86, 1e eig., schadevrij,
119.000 km, metallic, centr.
deurv., get. glas, Im-velgen,
nw. banden, Merc. onderh.

Tel. 045-752624.
M.B. 300D, bwj. '89, 95.000
km., div. ace., ’58.000,-.
Tel. 043-252497/06-
-52117824.
MB 190 D 2.5, 8-'B7,
160.000 km, in perf.staat,

’ 31.950,-. Tel. 04906-1387
MB 300 Diesel automaat,
'83, perfecte staat, groen,
’9.950,-. Tel. 04906-1387
Te koop voor liefhebber
MERCEDES 260 E, airco,
elec. schuifd. en ramen,
175.000 km. antraciet, 1986.
Tel. 045-324734.
Te k. MERCEDES 190E,
okt. '83, kl. zilvergrijsmetall.,
verl. alum. velgen, schuifdak
w.w. glas, keurige auto. Ho-
nigmanstr. 50, Landgraaf.
045-322706.
Te koop MERCEDES 190E,
m. '85, kl. d.bruin/grijs, alle
extra's. Tel. 045-427842, na
18.00 uur.
MERCEDES 190 autom.
1987, t. '88, bordeauxrood,
alle extra's, 84.000 echte km
gelopen, pr. ’ 34.500,-. Inr.
kl. auto mog. 045-218249.

Te k. apart mooie MERCE- J
DES 190Eaut. bwj. '84, met

_
veel extra's. 046-529076. (
Te koop MERCEDES 230 .
coupé, '79, get. glas, electr. 'schuifdak, alu velgen, centr. J
vergr., bruinmet., ’9.900,-. .
Tel. 045-460725. "Te koop MERCEDES Benz, 'type 260 E, automaat, bwj.

_
'85, i.z.g.st., pr. ’25.500,- <mr. mogelijk. 046-521466. I
MERCEDES 190, 1990, kl. .
wit, grijze skirts, als nw. div.
extra's, km.st. 19.500. Tel. !
na 14 uur 045-352013. i
MERCEDES demo-auto's !
duizend tot tienduizenden (
guldens voordeel. Alle types

_
leverbaar. Jan v. Cruchten, <
Schandelerstr. 2, Heerlen, j
Tel. 045-722844. ,
Te k. MERCEDES 300D, )
bwj. dcc. '85, alle denkbare j
Mercedesacc. zoals cruise- !
control, schuif/kanteld., enz., <mr. kleine diesel mog., i

’ 35.750,-. Tel. 04747-3246 l
Te k. MERCEDES 190 D,

_
bwj. 4-'B5, vr.pr. ’20.500,-.
Tel. 04405-3453. I

MG
MGB Amerikaans model, |
bwj. '76, APK 6-93. Tel. ■04755-1815. ;

Mitsubishi
Mitsubishi GALANT 1600, kl Mitsubishi GALANT (1600
wit bwj. '86, zeer mooie GL, bwj. '77), APK 2-93, vr.
auto, APK '93, vrpr ’ 6.950,- pr. ’ 750,-. Tel. 045-455938
mr. mog. 046-743175.... .7.. T_rni_ 1 _ n Mitsubishi LANCER 1.4 GL,
Mitsubishi TREDIA 1.4 GL, „..g- roQd Ap(< u _.g2
_'„_._.. x, n_ar.fi .-J.7 zeer mooi ’3.450,-. Tel.’ 4.950,-. Tel. 04906-1387 045.255784
Te koop Mitsubishi TREDIA
bwj. '83, APK '93, vr.pr.

_
M«rric

’ 3.250,-. 045-257871. MOITIS

Te k. Mitsubishi COLT bwj. MINI 1000, bwj. '83, APK
'80, APK 4-93, i.z.g.st. vr. gek., pr. ’ 2.850,-. Tel.
pr. ’ 1.450,-. 045-463263. 04450-4124.

Nissan/Datsun

Nissan MICRA March uitv.
'89, zonnedak, trimline

’ 10.750,-. Tel. 046-527945
Nissan BLUEBIRD diesel
Station, 12-'B2, grijsmet.,
’2.950,-. Tel. 04906-1387
Datsun SUNNY, '81, rood,
sunroof en radio, i.z.g.st., pr.

’ 2.500,-. 045-258439.
Te k. Datsun VIOLET coupé
bwj. '78, kl. rood, i.z.g.st.
met veel reserve ond. w.o.
compleet motor en winter-
banden op velgen. Tel. 046-
-370467.
Te k. Nissan SUNNY Sedan
1400 LX 4-drs., bwj. sept.
'89, solar sunroof en cruise
control. Vraagpr. ’ 17.500,-.
Tel. 04498-58225.
Nissan SUNNY SLX coupé,
'88, rood, vr.pr. ’ 14.750,-.
Tel. 046-523319.*

Nissan BLUEBIRD Diesel
Station, 8-'BB, grijsmet.,
stuurbekr., ’15.950,-. Tel.
04906-1387
Nissan PATROL 3 L Turbo
Diesel, gr. kent., ’22.000,-.
Tel. 045-456821 of 459916.
Nissan SUNNY, bwj. '84,
APK 3-93, 4-drs. ’3.500,-.
Tel. 045-420586.
Te k. Nissan CHERRY 13
GL mod. '83, zeer mooi,

’ 2.950,-. Tel. 046-522132.

Te k. Nissan SUNNY 1.6
coupé bwj. aug. '86. Tel. na
19.00 uur 046-529630.
Te k. Nissan SUNNY 1500
GL combi, 5-drs, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 4.350,-. 046-745383.
Nissan BLUE-BIRD 2.0 GL,
station, 5-'B9, rood,
f 17.950,-. Tel. 04906-1387

Oldtimers

Zuid Nederlandse oldtimerbeurs
Zaterdag 16 en zondag 17 mei a.s.
Rodahal - Kerkrade

Beurs voor klassiekers, sportwagens, motoren, onderdelen
boeken, miniaturen, juke-boxen.

Inlichtingen en deelname: Pro Mobiel Totaal.
Tel. 070-3977210, Postbus 52109, 2505 CC Den Haag.

'Te k. Mercoury Cougar, Te k. DESOTO Firedone
2-drs., hardtop, 8 cyl., bwj. 1957, Ned. kenteken, pr.n.o.
'68, zeer mooi, motor getu- t.k. Tel. 043-646158.
ned, veel extra's, 375 PK,

1. n,i"°de!f APK 4"'93_n_!- Te k. Ford ESCORT 1100( 1,sr??7O
.n _^«aPP- a klassieker, bwj. '69, nog teTel. 04750-23008. restaureren, met kenteken,

ITe k. MGB, bwj. '80, i.z.g.st. vr.pr. ’ 950,-. Tel. 043-
Tel. 04754-85422 of 85256. 631129 b.g.g. 045-251550.

i Opel

Rekord 2.0 E
bwj. '83, i.z.g.st, APK,

’ 4.999,-. Tel. 045-426461
Opel KADETT 1.3 S, '85.
Autobedrijf CHIARADIA,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
Opel ASCONA HB 5-drs.,
nw. type, bwj. '81, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 2.750,-. 045-464393

Opel KADETT 12-S, bwj.
'81, 3-drs. APK '93, goud-
met, i.g.st. pr. ’3.000,-. Tel.
04492-4442 na 12.00 uur.
Te k. Opel KADETT D, '80, i.
z.g.st. sportvlgn. nwe. uitl.
Tel. 045-429149.
Te k. Opel KADETT B 1972
met div. onderdelen. APK tot
4-93. Tel. 045-253237.

Uniek inLimburg:
TOPLESS bij SÜZÜKIHLM

lUw Giant Suzuki Dealer
heeft de zonnetjes in huis
gehaald.

De nieuwe SWIFT CfiBRIO
en de nieuwe
SfiMÜßfil BLUE LfiQOON

Nu exclusief bij:

SUZUKI HLM SITTARD
Rijksweg-Zuid 212 A
Sittard - Tel.: 046-521215

Te koop C KADETT, zeer
apart, 81.000 km. Tel. 045-
-217186.
Te k. Opel KADETT HB 12S
bwj. 11-'B3, APK 4-93, pr.n.
O.t.k. Tel. 045-216894.
Opel KADETT, B-type, bwj.
'68, beige, goede auto, vas-
te pr. ’ 1.500,-. 04408-2368

Te koop Opel KADETT 1.6
S, wit, bwj. '85. Tel. 045-
-721472.
Opel ASCONA 1900 LPG,
autom., i.z.g.st, bwj. '80,
vr.pr. ’ 1.750,-. 045-271128
Opel MANTA A, zeer spe-
ciaal uitgebouwd, APK '93.
Tel. 045-752547.

KADETT '79, APK, zeer T
mooi, 100% in orde. fi
f 1.250,-. Tel. 045-422128. b
Te k. weg. omstandigh. Opel T
KADETT Beauty 1.6i, 5-drs. C
grijsmet. schadevrij, 9 mnd. E
oud, km.st. 9.500, mcl. ace. r_
f 25.000,-. 045-725258. (
Te koop KADETT 12 S, bwj. h
11-'80, rood, zeer mooi, -\APK 11-92, radio, sunroof, ti
’2.100,-. Tel. 04492-5132. -[
Te k. KADETT berlinetta, (
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr. c
’ 1.800,-. Beukstr. 4, Pas- -\
sart-Heerlen. z
Opel COMMODORE 2.5 S, r
bwj. 10-'Bl, APK 10-11-92, j
i.z.g.st., vele extra's, ;
’2.500,-. Tel. 045-412389 / )
412848. l'
Te k. mooie Opel KADETT t
1200 HB, bwj. '83, APK '93, -
’ 3.650,-. Tel. 045-226546. !
Opel KADETT 1.2 S, 5-drs A
HB, bwj.'B2, APK 5-93, i.z. ;
g.st ’ 2.750,-. 04406-13137 \
-—' ■ .
Te koop Opel KADETT 1.6 c
SR, i.z.g.st., APK, '82, -
’3.900,-. Chr. Quixstr. 41, 'Hoensbroek. 045-222863. 'Opel VECTRA 1.6i GL '90 -
’21.500,-. ANWB rapp.
aanw. Tel. 046-527945. -
Koopje! Opel KADETT GSi
bwj. '85, vele extra's, Im-
velgen, sportuitl., Gemini ,
alarm, enz. ’11.900,-.
Erensteinerstr. 5, Kerkrade.
Opel VECTRA '91, wit,
29.000 km, ’ 27.750,-; Opel
Veetra '91, rood, 23.000 km.
’27.750,-. 045-314697.
Te k. Opel KADETT I.Bi GT,
bwj. '87, div. opties, vr.pr.

’ 15.750,-. Tel. 045-753653
Te koop Opel CORSA 1.2
TR, in uitmuntende staat,
bwj. '83, vr.pr. ’6.750,-.
Tel. 046-335552.
Opel VECTRA 1.7 diesel
GLS, bwj.nov.'9o, autom.
deurvergr., alarm, achter
spoiler, kantel/schuifdak,
km.st. 60.000, nw.pr.

’ 43.000,-. pr.n.o.Lk. Tel.
045-724662
Opel KADETT GSi, bwj.'Bs,
lichtmet.velgen, alarm, wit.
Tel. 045-220726.
Opel ASCONA 1.6, autom.,
HB, 46.000 km., 1e eigen.,
vr.pr. ’12.500,-. Tel. 046- ;
523319. I
Opel KADETT GT 1600 bwj.
'85, APK 8-92, vr.pr. j

’ 8.500,-. Tel. 045-352608. j
Te k. Opel KADETT 1.2 SC, |
'85, APK '93, pr. ’6.750,-. ;
Beukstr. 15, Heerlen. ,
Opel KADETT 1.6 D/LS te j
koop weg. aanv. bedrijfsau-
to, ie eig., zeer goed onderh
bwj. '87, mcl. radio/cass.
045-226001; indien niet be- i
reikb. 046-512039. ;
Opel ASCONA 1.9 S aut.,
bwj. '80, i.z.g.st., 1e lak,
APK 2-93, vr.pr. ’1.650,-.
Tel. 04492-4534.
Te k. weg. omstand.h. don-
kerbl. Opel ASTRA GL 1.6,
5 mnd. oud, km.st. 11.500,
schadevrij, mcl. ace.
’27.800,-. 04498-92330 's
avonds 046-526820.
CORSA 12 S GL, bwj. '86, i.
g.st. plus alarm, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-212827.
OMEGA GL I.Bi, LPG, 10-
-'B9, 1e eig., ANWB gek., div.
extra's. Tel. 04450-4420.
KADETT 1.3i5-drs. '89; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett 1.8
LS '88; Kadett 1.2LS en 1.3
LS '87; Kadett 1.2 LS 5-drs.
'85; Corsa 1.2 S '84; Corsa
TR 1.3 '87; Corsa 12 S en
1000 S '85; Kadett 12 S '80;
Rekord Caravan 2.0 '81.
Automobielbedrijf Denne-
man, Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel REKORD 2.2 inj. 1986,
i.z.g.st. met trekh., APK pr.

’ 10.000,-, event. mr. weg-
motor mog. Tel. 045-
-740820.
Te koop Opel KADETT 1300
Berlina, bwj. '80, wit. Tel.
045-256115.
Tek. KADETT D 1.3 HB, bwj
'82. APK 9-92. Tel. 045-
-251459.
Te k. Opel KADETT bwj. '86,
kl. wit, APK 6-93, 69.000
km, div. extra's. 043-471425
Te k. Opel REKORD stati-
oncar bwj. '86. Tel. 04740-
-4512.
Opel KADETT 1.6 D, bwj.
'83, kl. wit, pr. ’ 4.750,-. Tel.
045-258080.
Opel KADETT 1.2 S, 5-drs.,
bwj. '82, i.z.g.st. ’3.500,-.
Tel. 046-522689.
Te k. Opel KADETT, bwj. m.
'79, APK, i.g.st., vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-314967
Te koop Opel KADETT 1.2
stationcar, 3-drs., met LPG
en trekhaak, bwj. '81, APK,

’ 1.850,-. Tel. 045-224676.
Opel KADETT 1.2 S, 3-drs.,
'84, ’ 5.900,-. Autobedr.
Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.600,-. Tel. 04454-2092.
Te koop KADETT Coupé
APK 3-93, nieuwe banden
en uitl., ’650,-. Corisberg-
weg 60, Heerlerbaan.
Te k. Opel KADETT, bwj. '88
diesel, vr.pr. ’ 12.250,-;
Opel Corsa bwj. '85, 15"
velgen, verlagingszit, vr.pr.

’ 8.500,-. Marktgravenstr.
96, Hoensbroek.
Te k. Opel ASCONA Berlina
2.0i, luxe uitv., laatste model
bwj. '82, div. extra's, i.z.g.st.,

’ 4.000,-. Tel. 045-228527.
Te k. zeer mooie Opel KA-
DETT 13 N, bwj. '80. APK
20-11-92, vr.pr. ’1.800,-.
Tel. 045-410754 b.g.g.
426090.
te k. Opel KADETT 12S, m.
83, APK 5-93, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 045-253075.
Opel CORSA TR 1.3 S, bwj.
'85, zeer mooi, APK mei '93,

’ 5.950,-. 045-218925.

re k. Opel KADETT 1_
\PK 3-93, 5-bak met'
panden. Tel. 04451 -20j»__
.e k. Opel KADETT <2 GTE, bwj. '77. Te
3achln 91 Landgraaf na
Dpel KADETT 12S, 3-<
83, extra's, zeer mod
.elminastr. 56, Nhageft
Te k. Opel KADETT 3
ioncar, bwj. '85, ’7-
Tel. 045-723259. __
Opel KADETT 1.2SGT
sportwln., 71.000 km,
1085 ’ 9.500,-04408 J
Opel REKORD 2.0 s"S
rood goede auto geen
f 2.250,- Tel. 04408-23 J
Opel CORSA met
lerschade bwj.'B4 ’3i
Trekvloer aanw. voor!
riet zelf. Tel. 04408-23&T
Te k. Opel KADETT bv*
APK tot 5-93. Tel. I
461996. J
Opel KADETT C, bwj. -APK, 15" velgen.
D4405-3194. I
Te koop Opel ASCON
S, bwj. '82, APK,
f 3.250,-. Tel. 04498-53;-

Peugeot

Peugeot
Janssen Kerkrade

Nu 12 maanden garant*
auto's jonger dan 5 jö

Mazda 626 coupé 2.2 i
Fiat Panda 1000 CL 1
Lada Samara 1.3 L'B

Opel Corsa 1.2 STR
Opel Kadett 1.2 SHB pTPeugeot 106KR 1.1 Up*.,

Peugeot XE Accent 1.1 "J'
Peugeot 205 GE 1.1 We

Peugeot 205 XL 1.1 Bhe]
Peugeot 205KR 1A\Peugeot 205 GR D '85., 4t

Peugeot 205 GR aut. 'n«
Peugeot 309 GR 1.6 «sl<
Peugeot 309 XS 1.6 'jhe
Peugeot 405 GR 1.6\Peugeot 405 1.6 s.dakL

Peugeot GR 1.9 s'daK ■£<
Peugeot 405 GL dieselde

Renault 21 RX 2.0i'B.be
Renault 5 SL 5-drs. 'Wo

"Financieren reeds varflie

’ 100,- p.m. Ee
Peugeot Janssen he

Eygelshovergracht 6^Kvi
6464 GB Kerkrade ve
Tel. 045-460500. jg6

Peugeot 309 GL Pfl<P<
33.000 km, 4-'9O, W__
f 16.750,-. Volvo VeCv.
tel. 046-510342.
PEUGEOT 205, 4-drs. 1[
bwj. '88, kl. blauwmet. 1W;
38.000 km. zien is kofe.
APK '93, vr.pr. ’ 12.7^mr. mog. 046-74317.
Te koop PEUGEOT 205fc(
bwj. '87, get. glas, 5-baISW
pr. ’ 8.500,-, mr. mog- ïr
04405-1339.
Te k. van verpleeg
mooie PEUGEOT 205 JO:bwj. '83, vr.pr. ’ 10.2'si
Tel. 04405-3744.
PEUGEOT 205 Diesel.^
'86, 5-drs., metallic, 8(W»
km, ’ 9.950,-. Tel. 0®
1387 J
PEUGEOT 305 GL, bwj.

’ 2.000,-. Tel. 045-25443
PEUGEOT 305 Breakj
'81, nokkenas kapot, ’*Tel. 04493-2211.
PEUGEOT 205, bwj. W
pc Accent, kl. rood, n*

’ 7.900,-. Eikenweg ]
Hoensbroek. 045-22532J, <
PEUGEOT 305 GL &l j
65.000 km., bwj.'B4, ~

’ 4.250,-. Tel. 045-2293gl
Te koop voor dame, <nt
zuinige PEUGEOT 104J'78, 4-drs., HB, met*»
groen, radio, vr.pr. ’ I.<J3Na tel. afspraak "745976, Geleen.
PEUGEOT 205 GTi 1.9]
bwj. sept.'B7, grijsmet*
pr. ’ 16.950,-. Inr. mog-J
luxe of kingcap. Tel. "]
226153 b.g.g. 04406-160]}
PEUGEOT 505 SRD tij
Diesel, automaat, '82, 1
06-93, ’3.100,-.
04499-4341.
Te k. PEUGEOT 309 ï
bwj. '86, centr. verg., efl
ramen, APK mrt. j

’ 11.000,-. Tel. 045-4605.
PEUGEOT 305 GL S&l
8-'B6, met.grijs, 90.000 '
’7.950,-. Tel. 04906-138,
PEUGEOT 405 SR J6-'B9, met.blauw, stuurt?
59.000 km., ’21.950,-. '04906-1387 J
PEUGEOT 505 STI, i
maat blauw 1982 ’3.97
Tel. 04906-1387
PEUGEOT 505 GTI farjj
le, 7-pers., 5-'B9, met.TO
90.000 km. ’27.950,-- 1
04906-1387 y

Pontiac
Pontiac FIERO, bwj. oK<j
vuurrood, veel opties, *
zaam mooi. 046-518251y

Porsche
Te k. PORSCHE 911 »/
bwj. '82, blauwmetal, f?
leder int., elec. ramen,
alarm. In perfekte staat.
045-429099. /

Renault
Te k. RENAULT 5, bv.-,
'84, i.z.g.st, APK tot 9^vr.pr. ’ 4.500,-. 045-453/3
RENAULT 21 GTS, 8-j
metgrijs, LPG, ’ 7.9*
Tel. 04906-1387 >
RENAULT 9 GTL, bwj. JLPG, APK 5-93, ’2.50
i.z.g.st. Pastorijstr. 12, N_ü
Renault Nevada GTS F^
LIAL 7-pers. uitv. 66.000
wit, 1990, ’29.750,-. v"
Veders, tel. 046-510342^
RENAULT 5 TL
90.000 km, APK, bijz. <%
f 3.250,-. Tel. 045-2557».
RENAULT 5 GTL, m. '8&
lak, schadevrij, in nw.st.. Jgekeurd, ’ 6.950,-.
043-254462. .__^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10



Uitgiftenieuwe aandelen 'niet uitgesloten'

DAF gelooft weer
in de toekomst

Van onze redactie economie

liikt? N " Vrachtwagenfabrikant DAF in Eindhoven
Wen h

geloof in de toekomst te hebben teruggevonden. Tij-
tera aandeelhoudersvergadering maakte bestuursvoorzit-
ihelft Van der Padt bekend te verwachten dat er in de eerste
Ihet l VanYan,dit jaarnog een verlies zal worden geleden, maar dat
telo t

'grotendeels' zal worden goedgemaakt. Van der Padt
'hptv. niet uit dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven omf l Dednjf structureel te versterken.

hetr. Presenteerde van de week in
beo-i tse Hannover - vlak voor het
Vo_.nHVan de belangrijkste beurs
lief f e vrachtwagensector - maar
Bens r>6e nieuwe typen vrachtwa-
het investeringslasten voor1 ontwerpen van deze twee nieu-
ver. ries ' vooral bedoeld voor het
Xe aff 1"over kleinere en middellan-
den v.a.nden* bedragen 550 miljoen.
POO e.langriJk deel daarvan, ruim
verrmi^oen' is al verwerkt in hetues over vorig jaar. Dat was 394P* .oen gulden.

L^\ der padt zei gisteren tijdens de
jj: deelhoudersvergadering in

nahoven dat de gang van zaken
P Jaar beter wordt. De verkopen
tyo rinen weer aan te trekken en err dt op dit moment alleen nog
g 3l-.. geproduceerd op bestelling.zyn belangrijke structurele kos-

0n ,Verlagingen doorgevoerd door
sn« Gr meer beperking van het per-
ceel", aldus Van derPadt. Ook op
.__, .Verheadkosten is aanzienlijkre2u_nigd.

Tegelijkertijd is het bedrijf erin ge-
slaagd twee totaal nieuwe produk-
ten op de markt te presenteren. De
nieuwe series, de DAF 75 en 85,
moeten in oktober in produktie
gaan. Van der Padt benadrukte dat
er met deze nieuwe produkten een
complete serie DAF-bedrijfswagens
staat.
Van der Padt herhaalde dat het be-
drijf het eigen vermogen structureel
zal moeten verbeteren. Daartoe is
de vrachtwagenfabrikant in ge-
sprek met de Nationale Investe-
ringsbank. Mochten die gesprekken
mislukken, dan sluit Van der Padt
niet uit dat er een nieuwe aandele-
nemissie komt.
Daarmee schopte hij tegen het zere
been van de aandeelhouders. Die
hebben hun aandeel de helft in
koers zien zakken en vervolgens
nog eens in waarde zien dalen om-
dat er vorig jaar nieuwe aandelen
werden uitgegeven. De vorig jaar
uitgebrachte preferente aandelen
had het concern nodig om overeind
te blijven.

koopprijs huizen
forser gestegen

ko °NINGEN - De gemiddelde_oppr jjs van womngen i s i n de
VeJi f drie maanden van dit jaar is
laar. orser gestegen dan rond de
omwisseling werd verwacht. Ten
19q!° van het eerste kwartaal
rjai met 7,6 procent tot f 186.200.
Gro heeft NVM-voorzitter B.van
jjj gingen van de week bekendge-
Grv3 uJdens het NVM-congres in

mee ename van de vraag is onder-
vr- r Veroorzaakt door de grotere
nin Van huurders naar koopwo-
ge_Ben- Geen onbegrijpelijke stap
ge en de continue huurverhogin-
tie en de dreigende huurliberalisa-

Bovendien is er nog steeds te wei-
nig aanbod in het prijssegment tus-
sen twee en tweeëneenhalf ton. Met
als gevolg dat mensen, die een aan-
tal jaren geleden een premie A-, B-
of C-woning hebben gekocht nu
moeite hebben een betaalbare wo-
ning te vinden. Het verschil tussen
f 160.000, de huidige waarde van de
voormalige premiewoningen, en
woningen boven 250.000 gulden is
daarvoor te groot.
Verder is het aanbod aan woningen
in zijn totaliteit afgenomen met als
gevolg dat de markt krapper is ge-
worden. Het aantal keuzemogelijk-
heden is in het afgelopen kwartaal
gedaald naar 4.4.
Ondanks de huidige marktvraag
blijkt dat de kopers niet bereid zijn
op te hoge vraagprijzen te reageren
en in voorkomende gevallen niet tot
aankoop over te gaan.

beurs
Zeer vast

feeten.. DAM ~ °P een rustige ef-
Kl üw" eurs heeft uitgever Wolters
r_et -J"Elcri gisteren onderscheiden
f°ick n zeer vaste stemming. Het
dotidp^lndigde f 0,30 hoger dan
ze kol gop f 76-30' maar van de"
f 4,5q moet het dividend van
Per' Sa iriWorden afgetrokken zodat
Casseerd° h^na f 5 winst werd geïn"

Wolters k-iverve h
ftJuwer voerde daarbij met

die alle collega-ultgeverijen aan,
stUdip, Vast waren op een positieve
hiervan 3n de ABN Amro- VNU kon
*en sn. een beetje profiteren met
*.es o£_°"getje van enkele dubbel-

f n'L de grens van f 90. Elsevier
lnternat beter °P f 116,90. Van dever vat.1011316 aandelen was Unile-
°P l9n V>met ruim f 2 vooruitgang
|ers f' detaillist Ahold werd beleg-
fhiiiD. 1,40 meer waard op f 86,20.
r. 37,20 WaS g°ed PriJshoudend op

?& vriiHetten bleven zoals meestal1 1,4 ag aan de bescheiden kant:
Olie TTard- Aandelen Koninklijkeever en Philips werden!iebeurfu,erhandeld- °ok °P de op-aten eef het met 36°00 con-aan de rustige kant.

\i e lichtSirok zich weinig aan van
ork n. dalende tendens in New

evenmin van de zeer
1^1116 in Londen, waar de
i es"index 0D een re"

grote tr s/oot- De stemming was in
we. " n enigszins verdeeldeinig markante afwijkingen.

sloot 0,2 punt
JPunt. 30,1' de CBS-koersindex*urn lager op 212,4.

fjlic een V.3. zwakkere kant zat DAF
on naiye gulden moest inboe-ieineken 3'_°- °ok DSM- Stork,

besten Aeg°n en Nedlloyd. " een toontje lager zingen.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,30 46,20
ABNAmroA.inF. 80,20 80,40
ABN AmroObl.Gr.f. 177,90 178,00
'AEGON 126,10 125,30
Ahold 84,80 86,20
Akzo 164,10 162,80
Alrenta 194,80 194,80
Amev eert 51,70 51,80
Bols eert. 46,80 46,90
Bührm.Tet. c. 48,20 48,90
CSM eert. 96,10 96,10
DAF 24,00 23,50
DordtschePetr. 141,20 139,80
DSM 113,90 113,50
Elsevier eert. 116,40 116,90
Fokker eert. 36,80 36,80
Gist-Broc.cert. 38,00 38,30
Heineken 160,00 159,70
Hoogovens nrc 57,90 58,60
HunterDouglas 77,00 77,50
Int.Müller 63,50 63,90
Int.Ned.Gr.c. 49,90 50,00
KLM 39,80 39,50 .
Kon.Ned.Papier 45,30 45,20
Kon. Olie 151,60 150,80
Nedlloyd 61,50 61,20
Océ-v.d.Gr. 76,30 76,10
Pakhoed eert. 44,20 44,30
Philips 37,10 37,20
Polygram 51,00 e 51,10
Robeco 97,80 98,30
Rodamco 49,00 49,00
Rolinco 96,50 97,20
Rorento 72,50 72,50
Stork VMF 44,20 44,10
Unilevereert. 187,90 d 190,00
Ver.BezitVNU 89,80 90,50
VOCnrc 42,50 42,50 1
Wessanen eert. 94,10 93,80 1
Wolters-Kluwer _ 76,30 76,60 d1
Avondkoersen Amsterdam i
ABN AMRO Hold. 46,20 (46,20)
Akzo 163,00-163,50 (162,80)
Heineken 160,00(159,70)
IntNed.Gr. 50,10(50,00)
KLM 39,60 (39,50)
Kon.Ohe 151,50-151,70(45,20)
Philips 37,20-37,30 (37,20)
Unilever 190,50(190,00)

Binnenl. aandelen J
Aalbertslnd 55,00 56,00 'ABNAmroHld.prf. 6,20 6,22 'ABNAmroHld.div. 44,80 44,80 'ACF-Holdingc. 34,90 35,40 'Aegon div.92 - - I
Ahrend Groep c. 141,00 143,00 r
AsdOptionsTr. 10,40 10,30 [
Asd. Rubber 3,70 3,75 'Ant.Verff. 426,00 - t>
Atag Hold. eert 130,50 132,50 I*Athlon Groep 50,00 51,00 t*Athlon Groep nrc 47,00 47,00 ' t>
Autlnd.R'dam '89,00 88,50 N

Boskalis pref. 27,70 27,70
BraatBeheer 33,00 35,50
Breevast 9,70 9,70
Burgman-Heybroek 2700,00 2700|00
Calv.Delf.pre. 810,00
Calvé-Delftcert 1220,00 1228,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,00 289|00<
ContentBeheer 24,40 24 60
CreditLBN 29,30 29,70
Crown v.G. eert. 128,70 125,90 iCSM 95,50 95,50
DAFeert. 18,00 1810
Delft Instrum. 26,00 26,20
Desseaux 43,50 43,50
Dorp-Groep 44,00 43,90
Draka Holding 26,00 26,00
Econosto 29,40 29 20
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 86,00 88,20
Flexovitlnt. 62,00 62,00
Frans Maas eert. 84,30 85,20
FugroMcClelland 38,10 38,10
Gamma Holding ( lll.OOd 112,50
Gamma pref. 5,70 d 5,70
Getronics 32,60 32,60
Gevelde 35,50 35,50
Giessen-de N. 98,50 98,50
Goudsmit 38,50 39 00
Grolsch . 198,50 201,00
GTI-Holding 236,00 237,00
Hagemeyer 145,90 145,30
HALTrustB 15,80 16,00
HALTrust Unit 15,80 16,00
HBG 207,80 212,50
HCS Technology 0,75 0,75
HeinekenHold. 142,30 14250
Hoek'sMach. 244,00 b 24600
Holl.SeaS. 0,43 043
Holl.Kloos 450,00
HoopEff.bank 7,00 7,00
Hunter D.pref. 2,30 2,30
IHCCaland 70,50 70,20
Kas-Associatie 33,00 33,50
Kempen & Co 8,80 8,80
Klene'sSuikerw 1020,00
KondorWessels 31,50 31,80
KBB 80,30 77,50 cKon. Sphinx 54,50 54,50
Koppelpoort 310,00 a 310,00;
Krasnapolsky 270,00 270,00
Landré&Gl. 49,90 49,90
Macintosh 40,00 39,50
Maxwell Petr. 122,00 122,00
Moeara Enim 1215,00 1209,00
M.EnimOß.cert. 16400,00 16300,00
Moolen Holding 36,00 35,70
Mulder Boskoop 60,00
Multihouse 4,60 4,80
Naeff 525,00
NAGRON 61,00 61,00
MIB 593,00 593,00
NBM-Amstelland 9,20 9,30
JEDAP 351,50 353,00
<KF Holding 198,00 198,00
Jed.Part.__j 54,70 52,40 d
led.Spnngst. 7200,00 7200,00
.orit 22,00 22,70 d I

NutriciaGB 142,50 140,10
Nutricia VB 151,50 150,00
NutriciaVB div92 151,80
Nljv.-TenCate 107,80 107,70
OmniumEurope 8,05
Orco Bank eert. 74,10 74,50
OTRA 347,50 347,00
Palthe 60,00 60,00
Philips div.'92 37.10
PireUiTyre 27,90 27,20e
Polynorm 172,00 172,00
Porcel. Fles 136,00
Randstad 46,00 46,00
Ravast 26,10 26,00
Reesink 74,00 74,50
Samas Groep 40,00 39,50
Sarakreek 14,60 14,80
Schuitema 1660,00 1660,00
Schuttersveld 54,60 55,00
Smit Intern. 39,40 39,00
St.Bankiersc. 15,30 15,30
Stad Rotterdam c 40,20 40,10
Telegraaf De 87,80 87,60
Textielgr.Twente 90,50 90,50
Tulip Computers 23,50 22,00
Tw.Kabel Holding 122,00 124,00
Übbink 70,00 70,00
Umon 77,50 78,00
Un.Dutch Group 3,00 3,00
Vereenigde Glas 525,00 d 520,00
Verto eert. 34,00 33,50
VolkerStevin 65,50 65,50
Volmac 30,30 28,20d
Vredestein 19,60 .20,10
VRG-Groep 46,40 46,30
Wegener 64,30 64,20
WestlnvestF. 16,50 16,50
Westlnv.F.wb 110,00 109,00
WoltersKluwer 300,00 302,00 d
Wyers 30,20 30,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 81,50 83,00
ABNAmroAlbefo 48,80 48,90
ABN AmroAmer.F. 69,00 68,60
ABN AmroEur.F. 76,00 77,00
ABN AmroFarEF. 52,40 52,30
ABNAmro Liq.Gf. 163,90 163,90
ABN Amro Neth.F. 89,20 89,40
Aegon Aandelenf. 35,70 36,00
Aegon Spaarplus 5,10 5,20
ABN Beleg.fonds 65,40 65,10
AldoUarßFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 232,00 232,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorth Am.F. 72,00 71,80
Amvabel 77,90 78,40
AsianTlgersF. 67,80 68,20
AsianSelect. F. 64,00 63,10
AustroHung.F. 4,40 b 4,50
BemcoßentSel. 56,00 56,00
BeverBelegg. 3,00 3,00
CLN Obl. Div.F. 111,30 111,40
CLN Obl.Waardef. 115,20 115,30
Delta Lloyd Inv. 31,10
DP America Gr.F. 33,80 33,60
DpEnergy.Res. 41,00

EGFlnvestm. 132,00 132,00
EMFRentefonds 69,90 70,10
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 48,00 49,00
Esmeralda part. 34,60 34,70
Eur.Ass. Trust 6,40 6,40
EMS Growth Fund 105,90 106,10
EMS Income Fund 108,20 108,40
EMS Offsh. Fund 105,30 105,40
EOE IndexFnd 338,00 335,00
EuroGrowth Fund 50,40 50,40
Euro Spain Fund 7,00
FarEastSel.F. 56,70 56,70
Gim Global 52,40 52,60
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 74,40 75,10
Holl. Eur.Fund 50,70 51,00
Holl. Obl.Fonds 125,50 126,00
Holl. Pac. Fund 95,50 97,50
Holl. Sel.Fonds 85,20 85,20
Innovest 57,50 56,50
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 29,00 28,80
Intereffekt wt 75,20 79,00
Investapart. 73,30 73,70
ISHimal.Fund* 9,50 9,50
JadeFonds 150,50 150,50
JapanFund 18,20 18,30
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.RatYen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 7,70 7,70
MeesObl.Div.F. 112,40 112,60
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,70 10,70
Mondibel 78,00 78,10
Nat.Res.Fund 1150,00 1150,00
NedufoA 108,00 a 108,00 a
Nedufo B 108,30 108,30
NMB Dutch Fund 46,00 46,20
NMB GeldmarktF. 54,97 54,98
NMBGlobalFund 46,80 47,00
NMBObhg.F. 36,80 36,80
NMBSpaard.F 103,70 103,72
NMBRentegr.F. 119,20 119,20
NMBVast GoedF. 35,60 35,70
NewAsiaFund 5,15
NomuraWarr.F. 0,64 0,64
Obam, Belegg. 257,00 257,30
OAMF Rentefonds 12,90 e 12,90
OrangeFund 2230 22,40
Pac.Dimensions 91,60 91,60
Pac.Prop.SecF. 29,00 29,00
"PiersonRente 114,00 114,10
Postb.Aand.f. 50,90 51,00
Postb.Belegg.f. 56,60 56,70
Postb.Verm.gr.f. 54,60 54,60
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 152,30 152,40
Rentotaal NV 35,70 35,80
RG America F. 108,20 108,20
RG Divirent F. 49,90 50,00
RG Europe F. 102,50 103,00
RGFlorente 115,10 115,20
RG Pacific F. 94,00 94,20
RG SP Groen 54,50 54,60
RG SP Blauw 51,50 51,60
RG SP Geel 48,60 48,80

RodinPiop.S 89,00 89,00
Rolincocum.p 80,20 79,70
Schrod.lnt.Pr.F 29,40 29,50
Sc_Techs 12,50 12,00
SuezLiq.Grf. 182,80 182,80
Technology Fund 19,40 19,40
TokyoPacHold. 187,00 181,00
Trans Eur.Fund 85.00 84,80
TranspacF.Yen 272,00 272,00
Uni-Invest 18,60 18,00
Unico Inv.Fund 79,00 79,00
UmfondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,70 64,70
.Vast Ned 99,60 99,70
VIB NV 54,50 54,50
VSB MixFund 51,60 51,60
VSBRente Fonds 104,70 104,70
WBO Intern. 68,00 68,30
Wereldhave NV 111,50 113,00b
Yen Value Fund 75,60 75,90
ZOM Florida F.s 34,30 35,00b

Parallfilmarkt
Alanheri 28,80 28,80
ABF 112,30 112,30
AustriaGl. 1079,00 1080,00
Berghuizer Papier 43,80 44,00
Besouw Van eert. 49,50 49,50
Biogrond Belegg, 11,00 10,90
Comm.Obl.F.l 98,50 d
Comm.Obl.F.2 98,60 d
Comm.Obl.F.3 98,60 d
De Drie Electr. 14,10 14,10
DeltaLl.Dollarf. 63,70 64,00
Delta Lloyd ECU 60,70 60,90
Delta Lloyd Mix 61,40 61,40
Delta Lloyd Rent 54,60 54,80
DeltaLloyd Vast 52,00 52,30
Dico Intern. 86,20 86,20
DOCdata 6,70 6,70
Dutch TakeOv.T. 45,50 45,50
Ehco-KLMKleding 42,30 43,10
E&LBelegg.l 71,20 71,30
E_LBelegg.2 73,00 73,10
E&LBelegg.3 106,90 106,90
E__LBelegg.4 74,60 74,70
E&LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 31,50 31,50
GajaHedgel 100,80 101,10
Geld. Papier c. 70,00 69,80
German City Est. 35,50 35,70
Gouda Vuurvast 72,00 71,50
Groenendijk 46,30 46,30
Grontmij 54,40 54,30
HCA Holding 48,10 49,20
Heivoet Holding 38,70 38,70
Hes Beheer 44,90 44,50
Homburg eert. 0,65 0,65
InteriViewEur. 4,30 4,40
Kühne+Heitz 45,00 44,00
LCI Comput.Gr. 4,50 4,40
Melle.vannrc 51,00 50,30d
Nedcon Groep 59,00 59,50
Nedschroef 84,00 87,00
Neways Elec. 6,50 7,00
NewEurHtlsDM 18,00 a 17,50a
NewtronHold. 2,10 2,10

Pan Pac. Winkel 10,80 10,80
PieMedical 6,00 6,10
Simac Techniek 15,20 15,20
SligroBeheer 55,30 55,30
SuezGr.Fund 53,40 53,50
VHSOnr. Goed 1,00 1,00
Vilenzolnt. 30,50 30,70
Welna 295,00 295,00
Wereldhave 4,10
Weweler 46,40 46,70
Wall Street
alliedsignal 58V. 58
amer.brands 47% 47%
amer.tel.tel 44 43%
amococorp 2.3593 48%
asarco mc. 26'/_ 26%
bethl. steel 15 15
boeing co 44% 44Vs
can.pacific - 15%
chevron 67 5/e 68 Va
chiquita 20 V» 20
chrysler 18% 18%
citicorp 19V. 19%
cons.edison 27% 27%
digitequipm. 45% 45%
dupontnemours 53 52%
eastmankodak 40% 40%
exxon corp 58% 58%
ford motor 45% 45
gen. electric 76% 77%
gen.motors 39% 39%
gapdyear 72% 72%
hewlett-pack. 80% 80%
uit.bus.mach. 93% 93%
int.tel.tel. " 67% 68
klmairünes 21% 21%
mcdonnell ■ 57% 57%
merck co. 147% 148
mobiloil 62% 62%
penncentral 22% 22Vb
philips 19% 20
primerica 40 40
royal dutch 81% 81%
sears roebuck 42 42%
sfe-south.pac. 12% 12%
texacoinc. 62% 61%
unitedtechn. 53 Va 53%
westinghouse 18% 18 1/.
whitman corp 14% 14
woolworth 29% 29%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,770 1,890
austr.dollar 1,32 1,44
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,460 1,580
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 109,90 113,90
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 39,80 42,30
franse frank (100) 31,80 34,55
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 3,10
itaUire(lO.OOO) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 134,00 140,00
joeg.dm.t/m 100
noorsekroon (100) 27.25 29.75

oost.schill.(100) 15,75 16,25
port.escudo(loo) 1,25 1,43
spaanse pes.(100) 1,71 1,87
turkse pond (100) 0,0240 0,0340
zweedse kr. (100) 29,60 32,10
zwits.fr. (100) 119,00 123,50
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,83405-1,83655
antill.gulden 1,0100-1,0400
austr.dollar 1,3751-1,3851
belg.frank(lOO) 5,4655-5,5705
canad.dollar 1,52625-1,52875
deensekroon (100) 29,090-29,140
duitsemark(100) 112,5350-112,5850
engelse pond 3,3085-3.3135
franse frank (100) 33,400-33,450
grieksedr.(lOO) 0,9040-1,0040
hongk.dollar(100) 23,3750-23,6250
ierse pond 3,0010-3,0110
itaUire(10.000) 14,920-14,970
jap.yen (10.000) 138,305-138,405
nwzeel.dollar(lOO) 0.9824-0,9924
noorse kroon (100) 28,800-28,850
oostenr.sch.(loo) 15,9890-15,9990
port. escudos(100) 1,3290-1,3690
spaanse pes. (100) 1,7935-1,8035
surin.gulden 1,0080-1,0480
zweedse kr. (100) 31,200-31,250
zwits.frank(lOO) 121,480-121,530
e.e.u. 2,3085-2,3135

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l_B3=loo)

algemeen 212,40 212,30
idexcl.kon.obe 207,50 208,00
internationals 214,90 214,70
lokaleondernem. 211,50 211,60
id financieel 143,40 143,30
id niet-financ. 277,00 277,30
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 304,90 305,10
idexcl.kon.ohe 282,50 283,50
internationals 321,00 320,80
lokaleondernem. 286,80 287,30
id financieel 211,70 211,50
id niet-financ. 356.80 358,00

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 129,90 130,10
internation 148,10 148,50
lokaal 126,60 126,70
fin.instell 125,00 124,90
niet-financ 126,70 126.80
industrie 137.70 137,80
transp/opsl 135,80 135,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,510-20,110, vorige
19,570-20,170,bewerkt 21,710laten,vorige
21,770 laten.
Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 3.369,41

+ 6,04

IOPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.

Abn amro cjan 3750 450- 8,70 9,00
akzo c mei 140,00 696 25,00 a 23,50
akzo c okt 155,00 696 16,00 a 15,00
akzo cjan 160.00 665 14,00 13,20
akzo c 094 135,00 455 38,50 37,00
akzo pjul 160,00 174 1.90 2,40
akzo pokt 155,00 617 1,80 2,00
buhr c okt 50,00 164 1,50 1,80
dsm pjul 110,00 244 1,00 1,10
coc c mei 310,00 1004 4,90 4,80
coc c mei 315,00 2334 1,70 1,70
coc c mei 320,00 530 0,40 0.50
coc cjun 315,00 897 4,60 4,70
coc cjun 320,00 230 2,50 2,50
coc pmei 305,00 159 0,30 a 0,20
coc pmei 310,00 558 0,70 0,40
coc pmei 315,00 657 2,50 2^o
coc pjun 305,00 342 1,30 1,20
coc pjun 315,00 271 4,20 4,00
coc pjul 30000 525 1,20 1,20
coc pjul 310,00 241 3,20 2,90
goud c aug 340,00 165 7,10 7,00
hoog cjul 60,00 674 1,80 2,30
ing cjul 55,00 182 0,20 a 0,20
ing c okt 55,00 171 0,40 0,40
kim cjul 40,00 864 1,50 1,50
kim cokt 40,00 477 2,70 2,50
kim p093 35,00 242 1,60 1,70
nedl cjul 65,00 430 1,80 1,80
phil c mei 37,50 989 0,40 030
phil cjul 37,50 654 1,30 1,30
phü cokt 37,50 198 2,40 2.2C
phil c okt 40,00 194 1,20 1,2C
phil c 093 30,00 244 9,70 9,6(
phil c 094 45,00 159 3,20 3,4(
phil c 095 20,00 193 18,70 18,7(
phil pjul 37,50 252 1,00 I,(X
olie cjul 155,00 306 1,30 1,5(
tops c mei 600,00 209 8,50 8,5(
tops c mei 610,00 397 3,00 2,81
tops c mei 620,00 288 0,80 0,71
tops pmei 600,00 479 1,00 1,04
tops pmei 610,00 596 5,40 4,51
tops pmei 620,00 274 12,00 \2Mtops pokt 640,00 250 - 28,01
unil c mei 190,00 409 1,10 1,»
unil c jul 185,00 160 7,60 9,31
unil cjul 190,00 233 4,30 6,21
unil cjul 195,00 258 2,50 3,81
unil c okt 190,00 241 8,50 10,0

| a laten g bieden ■ ex-div
b bieden h laten- ei-diï
c ei-claim k gedaan-h
d eidividend I gedaan " g
e gedaan - bieden >k slotkoers vorige dag

I gedaan - laten sk= slotkoers gisteren

Intercai steeds
internationale

GELEEN - De Geleense telema-
ticaspecialist Intercai gaat zijn
internationale netwerk van kan-
toren verder uitbreiden. De groei
van de omzet zal ook steeds
meer uit het buitenland komen.
Intercai wil met name in West-
Europa meer eigen vestigingen
beginnen en wil zich in andere
landen vooral door samenwer-
kingsverbanden manifesteren.

Dat schrijft directeur dr ir H. Ki-
vits in het jaarverslag. Intercai
kende in 1991 een stijging van de
omzet met 21 procent tot 24 mil-
joen gulden, een stijging van de
nettowinst met 27 procent tot 2
miljoen gulden en een groei van
het personeelsbestand tot 160.
Het twaalf jaaroude bedrijf heeft
vestigingen in Geleen, Maas-
tricht, vijf andere Nederlandse
steden, België, Griekenland,
Duitsland, Tsjechoslowakije, En-
geland, Italië, Bulgarije, de Ne-
derlandse Antillen en Zwitser-
land.

economie

Weldoener Derksen steekt helpende hand toe

Miljoenen voor
Air Holland

ROTTERDAM - MultimiljonairPiet Derksen is bereid nog meermiljoenen in Air Holland te ste-ken, waardoor de chartermaat-
schappij de concurrentie metMartinair en Transavia beter
aankan. Derksen, diezijn fortuin
verdiende met Sporthuis Cen-trum en Center Parcs, wil nietzeggen hoeveel geld hij nu al inAir Holland heeft geïnvesteerd,maar bevestigt dat het om 'tien-tallen miljoenen' gaat.
De nieuwekapitaalinjectie is no-dig voor een uitbreiding van devloot van Air Holland. Op dit
moment vliegt de uit het dal ge-Kropen maatschappij met drie

toestellen, maar volgens Derk-
sen staat vast dat er volgend jaar
een vierde komt en later nog
meer. „Air Holland is een buiten-
gewoon goede belegging geble-

ken en de maatschappij wordt
alleen maar beter met zes, zeven,
acht vliegtuigen", aldus de geld-
schieter.
Derksen is momenteel voorzitter

van de Stichting Getuigenis van
Gods Liefde in Eindhoven. Hij
investeert zijn vermogen via zijn
eigen beleggingsmaatschappij
Levend Water Beheer BV. Over
zijn drijfveer tot forse steun aan
Air Holland, is hij duidelijk:
„Winst, en niet meer dan dat. Het
is een belangrijke en heel goede
belegging voor Levend Water.
Dit jaar wordt al een bescheiden
winst gemaakt en voor volgend
jaar verwachten we 10 miljoen",
aldus Derksen, die zich na het
faillissement ook persoonlijk
verbonden voelde met Air Hol-
land.

'Belastingklimaat
kan veel beter'

MAASTRICHT- Het ministerie van
Financiën moet ad rem reageren op
ondernemers die afspraken willen
maken met de belastinginspecteur
over' de fiscale winstbepaling. Wij
hoeven niet terug naar het verleden
waarin elke inspecteurvoor de ven-
nootschapsbelasting een eilandje
vormde en volledig zelfstandig
voorafspraken maakte. De balans is
nu echter te ver doorgeslagen naar
centrale sturing met alle bureaucra-
tische vertraging van dien.

Dit stelde voorzitter drs. J.P.M. Si-
mons van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs op de jaarverga-
dering van de orde in Maastricht.

Op een persbijeenkomst in Amster-
dam illustreerde mr. I. Damsté,
partner van Price Waterhouse, de
vertraging met het voorbeeld van
een buitenlandse klant die een half
jaar heeft moeten wachten op een
richtlijn die door Financiën moest
worden opgesteld.

Bovendien bleek die instructie niet
eens op alle verlangde punten de
nodige helderheid te verschaffen.

Ondanks bescheiden groei van de vraag

Verrijken uranium
minder winstgevend

Van onze redactie economie

ALMELO - Uranium verrijken is
een bezigheid waar steeds minder
op te verdienen valt. Er is nu al te
veel verrijkt uranium - brandstof

voor kerncentrales - te koop en dat
wordt alleen maar meer in de toe-
komst. De prijzen zullen daardoor
in de toekomst dalen, zo schrift de
directie van Ultra-Centrifuge Ne-
derland, de Nederlandse partner
van het Urenco-samenwerkingsver-
band, in het gisteren verschenen
jaarverslag.
Toch is de nettowinst van UCN vo-
rig jaar uitgekomen op 41 miljoengulden, een miljoen meer dan in
1990 en meer dan verwacht werd.
Dat lag aan een iets hogere afzet te-
gen licht gestegen prijzen. De netto-
omzet steeg van 194 naar 225 mil-
joen gulden. Van de 41 miljoen gul-
den winst gaat 19 miljoen naar de
aandeelhouders (de Staat voorop,
met Shell, Philips, Stork en DSM
als kleine aandeelhouders). Over dit
jaar wordt opnieuw op een nettore-
sultaat van ruim 40 miljoen gulden
gemikt.
Volgens het directieverslag is de
vraag naar verrijkt uranium de laat-
ste jaren bescheiden gegroeid. Ook
voor de nabije toekomst voorziet
UCN een dergelijke groei, waarbij
aangetekend wordt dat er een her-
nieuwde aandachtvoor kernenergie
is door de discussie over de CO-
2-uitstoot van andere energievor-
men. Kernenergie is wereldwijd de
vierde energiebron en zorgt voor 18
procent van de stroomproduktie.

In Nederland wordt slechts 4,9 pro-
cent van de stroombehoefte door
kernenergie gedekt, tegen bijna 60
procent in België, 73 procent in
Frankrijk en 28 procent in Duits-
land. De Urenco-bedrijven in Ne-
derland, Duitsland en Engeland
leveren verrijkt uranium aan de
kerncentrales in dezeen andere lan-
den.

munt
uit

Rodamco
Het pensioenfonds PGGM en
het tot de Robeco-groep beho-
rende vastgoedfonds Rodamco
hebben hun verkennende be-
sprekingen over verregaande
samenwerking afgebroken.
Eind vorig jaar besloten beide
fondsen op verzoek van Ro-
damco een onderzoekin te stel-
len naar de mogelijkheden van
samenwerking.

Smit
Het zee- en havensleepbedrijf
Smit Internationale denkt dit
jaar de winst over 1991 van f 12
miljoen niet te kunnen evena-
ren. De bevoorradingsvaart
kent een terugval als gevolg
van de afneming van de explo-
ratie-activiteiten van oliemaat-
schappijen.

Winst Unigro
Levensmiddelengroothandel
Unigro (Spar, Super en Cirkel)
heeft vorig jaar een winst be-
haald van f 32,2 miljoen tegen
f 28,3 miljoen in 1990, een toe-
name met 13,9 procent. De
omzet steeg met 12,2 procent
tot f 4,2 miljard.

ING
De Internationale Nederlanden
Groep (ING) moet zich meer
roeren als aandeelhouder. De
Groep moet de zeggenschap
die zij bij ondernemingen
heeft, gebruiken om het rende-
ment op het aandelenbezit op
lange termijn te maximalise-
ren. Daarbij hoort onder meer
verzet tegen voorstellen die on-
dernemingen dichtspijkeren,
zoals certificering van aandelen
en uitgifte van preferente aan-
delen. Met dit voorstel zal de
Vereniging van Effectenbezit-
ters (VEB) zich tijdens de jaar-
vergadering op 13 mei tot de
directie en commissarissen van
ING wenden, zo maakte de be-
langenvereniging gisteren be-
kend.

Ziekteverzuim
in bouw gelijk

AMSTERDAM - Het ziektever-
zuim in de bouw was in 1990 ruim
11 procent. Daarmee bleef het ver-
zuim op hetzelfde niveau als in
1989. Gemiddeld bleven de zieke
werknemers 18 dagen thuis. Maar
naarmate de bouwvakkers in leef-
tijd verschillen, loopt ook het aantal
verzuimdagen nogal uitéén. Bij
werknemers jonger dan 20 jaar
werd gemiddeld 9 dagen verzuimd,
werknemers ouder dan 55 jaar ble-
ven in 1990 ruim 40 dagen ziek
thuis.
Dit blijkt uit het gisteren gepresen-
teerde rapport 'Het ziekteverzuim
in de bouwnijverheid in 1990', van
het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid.

Steun GOS
Het is nog steeds niet duidelijk
hoe groot de economische pro-
blemen van de landen van het
Gemenebest van Onafhankelij-
ke Staten (GOS) zijn. Volgend
jaar hebben de GOS-republie-
ken nog een 34 miljard dollar
aan steun nodig. Dat heeft de
president van de Wereldbank,
Lewis Preston gezegd.

Balspel
Speelgoedbedrijf Impag BV uit
Winschoten moet met onmid-
dellijke ingang stoppen met
het verspreiden van het spelle-
tje Scatch in de Benelux. Dat
heeft de vice-president van de
rechtbank in Groningen, mr. G.
Vrieze, gisteren bepaald in de
uitspraak in kort geding dat
door de firma Hanku Trading
BV uit Rotterdam was aange-
spannen. Hanku beschuldigt
Impag ervan kopieën op de
markt te brengen van het spel-
letje Scatch dat vorig jaar in
Nederland, België en Luxem-
burg door het bedrijfis geïntro-
duceerd.

Laadbak voor Britten

# Twee werknemers van het carrosseriebedrijf Har-
ry Mostard in Susteren leggen de laatste hand aan
een van de twee speciale laadbakken, die het bedrijf
levert aan een Britse klant. De auto's worden volgen-
de week verscheept naar Engeland, waar ze zijn be-
steld door de Whitbread brouwerijen. Het Susterse
bedrijf maakte een gebruiksvriendelijker laadbak,
die in nauwe samenwerking met de klant werd ont-
worpen. In de nieuwe uitvoering kan sneller geladen
en gelost worden en kan de zijwand door één man
opgeklapt worden. Bovendien zijn de voertuigen in-
braakbestendiger. Het Susters bedrijf verwacht dat
meer orders zullen volgen.

Foto: PETER ROOZEN
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Renault
RENAULT 25 GTS, auto- :
maat, 6-'B9, met.blauw, I
78.000 km., ’22.950,-. Tel. .
04906-1387 j
Te k. RENAULT 5-SD-die- ■sei (1 op 24), jan. '88, km

_
118.000, vr.pr. ’9.250,-. H. j
Dunantstr. 275, Brunssum.

Rolls Royce* i
-Te k. SILVER Shadow 11, ï
bwj. '81, champagne-met. ,
showroom-cond. mr. mog. :
Bez. op afspr. 045-754254. (

Saab
■Te k. klassieker v. liefhebber
SAAB 96, bwj. 71, i-Z.g.st., :
vr.pr. ’5.975,-. Te). "na 18.00 uur 043-430873. (
SAAB 90, bwj. 1985, LPG, i

’ 6.500,-. Tel. 045-420770 '■SAAB 900 turbo '82, met 'elec. ramen, spiegels, j
schuifd., luxe bekled., cv., "W. zilvergrijs, pr. ’5.200,-.
Tel. 043-635749. :
Te k. SAAB 900 turbo 16S, |
bwj. '87, alle extra's, in perf. |
staat van onderhoud, pr.no. :tk Tel. 04450-3384.
ii ■ i -—Seat
Seat Ibiza 1.2 Sound '91; ■Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat |
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat |
Ibiza 1.2 XL '91. Autobedrijf :CHIARADIA Seat en Ci-
Jtroën Deaier, Trichterweg '122, Brunssum. Tel. 045- '*212843. !
Te k. Seat RONDA 1600
GLX, '84, defect en schade, (
te.a.b. Tel. 046-527521.

_
Te k. SEAT Marbella GL, wit 'bwj. '89 APK 4-93, 1e eig., "77.900,-. 04405-1692. !

Skoda
_____________——^——,^^^— i

SKODA Favoriet 1300, zeer :
mooi, kl. rood, 5-drs. bwj. -1e eig. 20.000 km.

’ 14.500,-. 046-743175. 'Te k. SKODA t. '87, i.z.g.st., !
koopje. Unescoplantsoen 9, JVrierieide/Heerlen. -Subaru
Te k. 7-pers. BUSJE ElO- f
SDX, 06-91, off. Subaru :
dealer: Eussen, Ransdaler-
str. 43, Ransdaal. Tel.
04459-1677. i
Met een PICCOLO in het .
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst J
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar! _
Tel. 045-719966. 1

C
Wat VERKOPEN? Adver- c
teer via: 045-719966. j<

Suzuki
Te koop Suzuki ALTO FX
bwj. '82, APK 4-93, vr.pr.
f 2.750,-. Tel. 045-420202.
SUZUKI Jeep U 80, APK
mei '93, bwj. '80, vr.pr.

’ 2.200,-. Tel. 045-274346.
Suzuki ALTO, bwj. '84,
f 3.950,-. Garage Boer-
mans, Wylre. 04450-2340.
Suzuki ALTO '85, 45.000 km
verbruikt 1 op 22 ais nw.
’6.000,-. 045-724417.
Te k. Suzuki ALTO, bwj. '85,
APK tot 4-93, vaste pr.

’4.500,-. Tel. 045-225665.
Talbot

Talbot TAGORA 2.2 S, bwj.
'82, 5-gang, APK, trekhaak,
in st. van nw., vaste pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-270066.
Te koop Talbot HORIZON
1981, prima auto, vr.pr.
f1.100,-. Tel. 045-710093.

Toyota
Te koop TOYOTA Corolla
Liftback 1600 DX, bwj. '84.
Kruisstr. 42, Broeksittard.
Te koop Toyota COROLLA
1,3 GL, bwj. '86, grijsmetalic
Tel. 045-464754.
Toyota COROLLA, bwj. 8-
-84, 5-drs., vr.pr. ’4.250,-.
Inr. mog. Clementstr. 2,
Hoensbroek, 045-232318.
Te koop Toyota CAMRY,
bwj. '84, LPG, APK, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-420119,
na 16.00 uur.
Toyota TERCEL 1.3 KG, 3-
drs. HB, kl. rood, bwj. '84,
f 4.750,-. Tel. 046-519343.
Toyota CELICA 1.6 ST, bwj.
5-88, rood, als nieuw, div.
extra's, pr.n.o.Lk. Tel. 045-
-727911.
Te k. Toyota CELICA 1600
ST coupé, grijsmet. bwj. '81.
Tel. 045-226718.
Te k. Toyota CELICA, lift-
back KT, (Supra-model)
bwj.'B2, org. km.st. 86.000, i.
z.g.st. Vr.pr. ’4.500,-. Op
de Heugden 53 Schaesberg
Tel. 045-324793
Te k. Toyota STARLET, bwj.
78. Honingboomstr. 20,
Brunssum, 045-270331.
Toyota CARINA 1.6, beige,
79, sportwtn., geen roest,
f 1.750,-. Te1.04408-2368.
Te k. Toyota CELICA lift-
oack bwj.'Bl APK '93, vr.pr.
f 1.750,-. 045-257690.

Triumph
rriumph SPITFIRE 1500
Cabriolet, bwj.'7s, in nw.st.,
»mpl. gerest, zien is kopen!
(akertsweg 160, Landgraaf

Volkswagen

Te koop sportauto BONITO,
APK 7-92, kl. rood, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 043-636229.
VW Golf 1.3, '88. Autobedrijf
CHIARADIA, Seat en Ci-
troen dealer, Trichterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843.
Te k. VW KEVER 1303, bwj.
73, geheel gedemonteerd,
vaste pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-322214.
VW GOLF C diesel, 3-drs,
100%, bwj. 1982, ’3.500,-.
045-727169.
Te koop VW DERBY, bwj.
79, vr.pr. ’950,-, APK tot
93. Tel. 045-455763.
Mooie VW GOLF GTi, bwj.
'82, ATS-velgen, geh. uit-
geb. APK 3-93, vr.pr.

’ 6.750.-. Tel. 045-323796.
Te k. VW JETTA, '80, met
APK, vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-224676.
GOLF GTi bwj. '84, nw. mo-
del, veel extra's, ’ 12.900,-.
046-527961.
Te koop GOLF GTD bwj.
'87, veel access., verlaagd.
Tel. 045-251569.
Bijzonder mooie GOLF, m.
82, APK, zeer zuinig, ieder

keuring toegestaan,

’ 2.750,-. Tel. 045-459545.
Te k. VOLKSWAGEN LT 28,
bwj. 77, benzine, nieuwe
APK, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-322619.
VW KEVER 1303 cabrio i.z.
o_St. Tel. 045-417775.
Te k. VW GOLF 1.6, bwj. '79
groenmetallic, i.g.st.,
’1.650,-. Tel. 045-311651.
Te koop weg. overcompl.
GOLF GL 90 pk, 1800 cc,
bwj. '87, 57.000 km, grijs,
APK 4-93, vr.pr. ’16.500,-.
Tel. 043-259063.
VW CABRO, i.z.g.st., inruil
mogelijk. Dassenlaan 33,
Landgraaf.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., bwj. '87, pr.n.o.Lk.
Tel. 04450-2649.
VW JETTA GLS 1.6, '82,
rqpdmet. 99.000 km, APK 3-
-93, ’ 2.850,-. 045-322619
KoopjerGOLF Madisson 1.6 i90, 35.000 km rood extra's

’ 21.000,-045-214712.
Te k. zeer mooie VW Passat
1-8 GL, nieuwste model,
bwj. '88, kleur d.Uauwmetal.
reet div. extra's w.0.: s-
versn., getind glas, 4 hoofd-
steun, Kamei design etc
Niecrwpr. ’46.000,-, vr.pr.
’18.500,-. Tel. 046-745218
GOLF 1800 inj., advance,
B='BB met.groen 60.000 km.

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387 i

VW GOLF model 1.3 CL '85,
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te koop VW GOLF 1.3 gas,
bwj. 5-'B5, wit, mooie auto,

’ 7.250,-. Tel. 04750-24716
Te k. GOLF CL perf. staat,
bwj. '87, 1e eigen., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 046-511446
Te k. VW GOLF 1100, bwj.
79, APK tot 5e mnd. '93,
koppeling defect. Tel.
045-225171.
Te k. VW GOLF GT4, '88,
1800i, 1e eig., heliosblauw-
met, sportv., nw. banden,
get. glas, radiocass. etc.

’ 19.750,-. Tel. 045-440873
Te k. VW GOLF C diesel,
bwj. '81, ATS vlgn. APK 10-
-92, vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-231106.
Te k. GOLF GT4, bwj. '88, kl
bordeaux-rood, veel ace. "alarminst. en LM-vlgn. Tel.
043-615650. -Te k. VW PASSAT, bwj. '82,
metallic, sportvelgen, i.z.g.st
APK nw. Tel. 04406-40956.
VW GOLF Cabriolet, '84,
blauwmet, ’ 18.950,-, zeer |
mooi. Tel. 046-755793. |
VW GOLF 16 C autom., bwj. I
'86. APK '93, i.z.g.st. Tel. I045-243007. "VW PASSAT 1.8 CL Santa- ]
na-model, bwj. 10-'B6, LPG,
beigemetall., stereo, trekh., 'uitst. onderh. Vr.pr.

’ 9.500,-. 043-630670.
Te k. div. VW KEVERS, div.
bouwjaren, als nieuw, APK I
gekeurd. (In alle prijsklas- I
sen). Tevens opknappers. I
Esso Auto Shop, Maastrich- I
teriaan 5, Beck. ,
Te k. VW GOLF 1600 CL, Jbwj. 11 -'87, APK 11- '92,
48.000 km. 04451-1953. j
Tek. VW KEVER bwj. '66, in [
orig. staat, vr.pr. ’2.300,-. |
Tel. 045-322553. l
Te koop dikke BUMPERS, r
type '91, voor VW Jetta 11, <’500,-. 045-221022. >
Nw. mod. GOLF GTi '85, |
power tuned verl., 15" velg. ,
spec. uitl. stereo, 5 sportbak F

’ 11.750,-. Tel. 046-529307 [
Te koop VW GOLF Diesel, \
zeer goede motor, bwj. '81, /
nwe. APK, vr.pr. ’3.000,-. [
045-420119, na 16.00 uur. [
Te k. VW GOLF 1300, bwj. ►79, schuifd., APK, ’ 950,-, i. F
g.st. Tel. 045-410413. f
GOLF diesel '89, 5-drs., 5- [
bak, km 72.000, als nieuw F

’ 15.850,-. 045-753053 [
Te k. VW GOLF GTI, bwj. E
'85, t. '90, vele extra's, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-273741.

GOLF, diesel, 7-'BB, 85.000
km. ’13.950,-. Tel. 04906-
-1387
GOLF Turbo, diesel, 7-'B9,
wit, 70.000 km., ’19.950,-.
Tel. 04906-1387
VW-JETTA 1.8 GTI, 120 pk,
4-drs., met.grijs, 10-'B5,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. GOLF diesel, 79,
mooie auto, pr. ’ 1.600,-.
Tel. 045-717065.

Te k. VW POLO CL 1100cc,
bwj. '82, nw model ’ 3.250,-
Tel. 045-316940.
VW GOLF Diesel, bwj. '87,
120.000 km, vele extra's.
Tel. 045-217969.
Te koop GOLF 1600 CL,
LPG, bwj. '84, inr.mog. evt.
motor of kleine auto, tel.
045-272390.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Volvo
VOLVO 245 GL, '79, LPG,
t.e.a.b., stationcar. Julianus-
str.6o, Heerlen 045-712529
Te k. VOLVO 440 GL inj. bwj
'89, km.st. 37.000. Tel. 046-
-751223.
Te koop VOLVO DL, blauw,
1.7, met veel extra's, LPG
inst., bwj. mei '87, ’ 9.000,-.
Tel. 04498-56109.
VOLVO 340 diesel, bwj. '87,

’ 9.500,-. Garage Boer-
mans Wylre, 04450-2340.
Te koop VOLVO 343, '81,

’ 2.200,-. Autobedr. Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
VOLVO 343, '82, LPG, geen
APK, carr. matig, vetste pr.

’ 1.250,-. 045-224700.
VOLVO 740 GLE 84 met
leer, sport vlgn., trekh., nwe
APK enz. Bruinmetal. Hele
mooie auto van 2e eig., vr.pr .
’ 10.500,-. Meelovenstr. 2a
Brunssum. Tel. 045-251579
b.g.g. 270434.

VOLVO 360 2.0 Inj., bwj. '87
46.000 km, kl. graphietmet.
Tel. 045-273989.
VOLVO 740 GL Black Une,
antracietmet., bwj. 4-88;
Volvo 240 DL met LPG,
blauw, bwj. 5-'B5. Autobe-
drijf A. Klijn, De Koumen 7,
Heerlen Noord. 045-220055
VOLVO 340 DL 5-drs.,
d.grijsmet., bwj. 1-88; Volvo
340 DL 1.7 Sedan, d.rood,
bwj. 1-86. Autobedrijf A.
Klijn, De Koumen 7, Heer-
len-Noord. Tel. 045-220055
Te k. VOLVO 343 GL bwj.
1980, APK, Schepenstr. 55,
Brunssum. Tel. 045-254450
VOLVO 460 GL (jult)-'9O m.
gas en ANWB rapp. 100.000
km. In st.v.nw. ’20.750,-.
Tel. 046-512138.
Te k. VOLVO 340 GL, bwj.
'83, i.pr.st., pr. ’2.750,-.
Tel. 046-742359.
Te k. VOLVO 343, bwj. 79,
APK 4-93, vaste pr. ’ 750.-
Schaesbergerweg 160, Hrt.
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"^ autocentrum
Mercedes 190 E blauw-zwartmet 10-'B7
Mercedes 190 E blauw-zwartmet 01-'B9
Mercedes 190 D zilver 01-'B5
Mercedes 190 D blauwmet., ABS 01-'9l
Mercedes 190 D 2.5, rookzilver 01-'BB
Mercedes 200 D zilvermet 03-'B9
Mercedes 200 D impalamet 12-'B9
Mercedes 200 D (W 123), wit 02-'B5
Mercedes 200 D (W 123), d.grijsmet 09-'B4
Mercedes 200 D blauw-zwartmet 09-'B6
Mercedes 230 E blauw-zwartmet., airco 01 -'90
Mercedes 230 TE (combi),
autom., blauwmet 08-'B7
Mercedes 230TE (combi), autom., blauw .. 03-'B6
Mercedes 250 D blauw-zwartmet 09-'B9
Mercedes 250 D blauw-zwartmet 02-'9O
Mercedes 250TD (combi), wit 12-'B7
Mercedes 250TD (combi), malachite demo
Mercedes 300 D autom., blauw-zwartmet. . 05-'B9
Mercedes 300SE rookzilver 01-'B6
Mercedes 300 CE (coupé),
blauw-zwartmet 04-'9l
Mercedes 500 SE rookzilver, leer 02-'B7
Mercedes 600 SEL brilj. zilvergrijs, leer demo
Mercedes 500 E blauw-zwartmet nieuw
Mercedes 300 CE (coupé), bomietmet.,
autom nieuw
KERKRADE, LANGHECKWEG 32-40,
INDUSTRIETERREIN DENTGENBACH o*7,

Diversen

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihaitsu Feroza black-top 16.000km 1991
Daihatsu Feroza Resin-top 66.000 km wit 1990
Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Ford Siërra 2.0 combi 1986
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Nissan Prairie 1.5GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd ,

Daihatsu Cuore autom. 18.000 km 1990
Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Renault 19 Chamade sedan 31.000 km 1990
Mercedes 190E verlaagd veel ace 1984
VWGolf Manhaften 1.6rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit .'. 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 320i90.000km. M-uitv 1986
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988
Ford Siërra 1.6CL Sedan 44.000km 1988
Nissan Sunny Twincam coupérood 1987
Opel Kadett 16.Club 1990
VW Golf Sport kl. rood spec. uitv 1987
HyundaiPony 1.5GL 5-drskl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3 CL kl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Ford Siërra 1.6L 5-drs 1986
Ford Siërra 1.6L 3-drs sport.uitv 1983
Ford Escort KR 3i zilver 1983
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Dpel GT speciale uitv. 2.2i1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

Diverse inruilersv.a. ’ 500,-
Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810

"Auto Limburg
Mercedes 230 E autom. leer airco, schuif., enz. '88
’47.500,-; MB 190 D zwartmet. schuifd. 5-bak enz. '90
’47.500,-; Mercedes 190 D d.blauw get. glas sportv. '88

’ 35.000,-; 190 B wit get. glas cv. '88 ’ 32.500,-; Audi 100
2.3iSerret int. airco roodmet. '89 ’ 29.750,-; Vorvo 740 GL
Blackline extra's 10-'BB ’22.500,-; 240 DL 2.0 d.blauw
get. glas '87 ’ 15.750,-; 340 GL HB antracietmet. 5-bak '88
’12.900,-; BMW 316 verl. 15" sportv. enz. '86 ’11.900,-;
Renault 3x 25 GTX div. extra's '88-'B9 v.a. ’ 17.250,-; 21
Nevada combi wit 5-bak roofrack '89 ’ 20.750,-; 21 HB wit
5-drs. '89 ’ 18.750,-; 19 Chamade GTS Comfort-pakket
'90 ’21.750,-; 19 «TR 5-drs. d.blauw nw.st. '89
’18.500,-; 11 GTX 1.7 grijsmet. 5-drs. '86 ’10.750,-;
Ford Siërra 2.0 DOHC roodmet. get. glas '90 ’ 22.500,-;
Siërra 2.0 HB Special schuifd. enz. '88 ’ 16.750,-; Siërra
2.3 GL D combi wit get. glas schuifd. '88 ’ 18.750,-; Siërra
1.6 CL combi Wauw 5-bak '88 ’ 17.750,-; Siërra 2.3 CLD
HB stuurbekr. '87 ’14.900,-; Siërra 1.6 combi Van rood
'84 ’6.900,-; Siërra 2.0 GL HB goudmet. '83 ’7.250,-;
Escort 1.4 Bravo antracietmet. 5-drs. '88 ’ 15.500,-; Es-
cort 1.4 Bravo wit 3-drs. '88 ’ 14.900,-; Escort 1.3 Laser
grijsmet. nw.st. '84 ’7.250,-; VW Golf 1.6 D rood sportv.
'88 ’16.950,-; VW Passat CL 1.6 wit get. glas m. '89

’ 19.750,-; VW Passat Variant D zwartmet. '88 ’ 18.750,-;
6x Citroen BK 1.4, 1.6, 1.9 RE/RS/TRD '87-'B9 v.a.
’11.750,-; Omega 2.0izwartmet. get. glas''BB ’18.750,-;
Veetra 1.6i4-drs. '89; Senator 2.5iautom. schuifd., rood-
met. nw.st. '84; Kadett 1.3 S combi wit '88 ’13.900,-;
Hyundai Pony 1.5 GL grijsmet. nw.st. '90 ’ 11.750,-; Toyo-
ta Carina 1.6 XL HB antracietmet. '89 ’19.500,-; Carina
1.6 XL sedan antracietmt. '89 ’18.500,-; Carina 1.6 DX
blauwmet. get. glas '88 ’ 14.900,-; Corolla 1.3 DX 12V s-
drs. 5-bak ;86 ’ 11.250,-; Volvo 340 DL 1.4 rood 5-drs. '85
’6.900,-; Mitsubishi Colt 1.3 GL wit 19.000 km '90
’18.750,-; Lancer 1.8 D combi wit stuurbekr. '87

’ 14.750,-; Lancer 1.5 GL combi wit '87 ’ 14.750,-; Mazda
626 coupé 2.0 GLX antracietmet. '88 ’ 18.750,-; 626 HB
2.0 GLx wit get. glas '88 ’ 18.750,-; 626 sedan 2.0 LX
schuifdak 89 ’18.750,-; Peugeot 405 SR 1.9 d.blauw
schuifd. '88 ’ 18.750,-; 405 SR duurste uitv. alle extra's '88
’18.750,-; 405 GL 1.6 goudmet. 5-bak '88 ’18.750,-;
Nissan Bluebird 2.0 SLX duurste uitv. '88 ’ 15.750,-; Sun-
ny Florida combi rood get. glas '90 ’ 18.750,-. Inruil en vlot-
te discrete financiering mogelijk tot 100%. Zeer moderne
werkplaats voor onderhoud, reparatie en APK. Uw ver-
trouwd adres: AUTO LIMBURG, Mauritsweg 126, Stem
(naast Superconfex). Tel. 046-338474

Combie's bij Auto Limburg:
Opel Omega 2.OiGL Combie schuifd. extra's '88 ’ 23.500,-
Ford Siërra 2.3 GLD Combie schuifd. enz. '88 ’ 18.750,-

Siërra 1.6 CL Combie d.blauw 5-bak '88 ’ 17.750,-
VW-Passat Var. 1.6Dzw.met. 5-bak sportint'BB ’ 18.750,-

Renault 21 TL Nevada Combie roofrack '89 ’ 20.750,-
Nissan Sunny 16i SLX Combie rood '90 ’ 18.750,-

Mitsubishi Lancer 18 GL- D Combie stuurb. '87 ’ 14.750,-
Lancer 15 GL Combie LPG-onderb. '88 ’ 14.750,-

Opel kadett 1.3 S Combie LPG-onderbouw '87 ’ 13.900,-
Mercedes 280 TE grijsmet. '81 ’ 6.750,-

Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg

Mauritsweg 126, Stem, tel. 046-338474

Bedrijfswagencentrum Echt
Voltaweg 11, Echt (L). Industrie de Berk.

Tel. 04754-87933. Fax 87958.
Keuze uit 150 stuks mooie Bestelbussen, klein en groot,
ook aannemersuitvoeringen, personenbussen, Pick-Ups
en Bestel-Vans. Alle merken, alle type's, alle prijsklassen

en bouwjaren. Inruil mogelijk, import-export.
Industrieterrein de Berk, Echt.

Geop. van 9 tot 5 uur, ook eventueel telefonische afspraak.
Vakantiegeld goed besteden??? Sla uw slag!!!

Opel Ascona I.BE racing-car, wit type 1982 ’ 3.950,-
Nissan Sunny 1.3 DX beigemet 1986 ’ 4.750,-
Rover P6klassieker, goudmetallic ’ 8.950,-
Opel Ascona 1.3 SR4-drs. zwart 1982 ’ 3.950,-
Rover 3500van den Plas, alle ace 1985 ’ 8.750,-
Escort C-car, P-Up, spec. bekerwinner ’ 6.950,-
VW Jetta 1600 groenmet. 2-drs. '81 ’ 2.950,-
Opknapper Escort 1.3GL rood, 3-drs 1982 ’ 1.900,-
VW Passat Variant 1600rood 1980 ’ 1.600,-

Snel wisselende voorraad, inruil, financiering etc. mog.
"QUATRO-CARS"

Locht 80E, 100 mtr. v/d grensovergangKerkrade.
Citroen KM Ambiance '90 1e eig. ’ 33.500,-; Honda Prelu-
de 2.0 EX nw. type '89 1e eig. ’ 24.500,-; Prelude EX '84-
-'B7 va. ’ 8.750,-; Aerodeck 2.0 EX '88 1e eig. ’ 19.500,-;

Accord 2.0 '87-'BB va. ’ 12.500,-; Accord EX aut. 84

’ 6.750,-; Jazz 1.2 '85 ’ 7.950,-; Mazda 626 GLX 2.0 com-
bi aut. '89 1e eig. ’ 21.000,-; 626 GLX Hatchback 88-'9O

va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88-'B9 va. ’ 13.750,-; 323 GLX
85-'B7 va. ’ 6.500,-; Nissan Bleubird 2.0 GL combi '84

’ 6.750,-; Bluebird 1.8 GL 88-'B9 va. ’ 12.000,-; Micra '87
1e eig. ’ 8.000,-; Sunny combi D '86 ’ 6.500,-; Toyota Su-
pra 3.0i'88 1e eig. ’ 33.500,-; Celica '84 ’ 6.750,-; Camry
aut. '84-'BB va. ’ 5.000,-; Corolla coupé '83 ’ 3.250,-; Mit-

subishi GL Hatchback '89-'9O 1e eig. ’ 18.750,-; Galant
GLX turbo D '90 1e eig. ’ 21.000,-; Galant GL Sedan '88

’ 16.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Saporro GLX '83

’ 6.750,-; Lancer GLX '84 ’ 5.500,-; Suzuki Alto GL '88

’ 8.750,-; Hyundai Stellar '85’ 4.500,-; Opel Omega 2.4 i
CD '90 1e eig. ’ 25.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü aut. '87-

-'9O va. ’ 12.500,-; Veetra 1.8 GL Hatchback '89 1e eig.

’ 22.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D'84-'9O va. ’ 4.500,-;
Kadett GSi '89 1e eig. ’ 24.500,-; Corsa '84-'BB va.

’ 6.500,-; Ascona 1.8 '83-'B9 va. ’ 4.000,-; Senator 3.0 '83

’ 7.500,-; Ford Scorpio 2.4 GLi/2.9 GLi '89-'BB 1e eig. va.

’ 16.750,-; Scorpio 2.0i'86-'9O va. ’ 11.500,-; Siërra 2.3
DL combi '89 1e eig. ’ 19.500,-; Siërra 1.6/1.8/2.0i'84-90
va. ’ 6.000,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6D'81-'B9 va. ’ 2.750,-;

Escort XR3i '85 ’ 9.750,-; Escort XR3i '89 1e eig.

’ 21.500,-; VW Passat 1.8 CL '88-'B9 1e eig. va.

’ 13.750,-; Golf GTD '85 ’ 12.500,-; Golf CLD '85-'B9 va.

’ 9.000,-; Golf 1.3/1.8 '84-'9O va. ’ 8.750,-; Jetta '81-'86
va. ’ 2.250,-; Audi 80 S '88-'B9 1e eig. va. ’ 19.500,-;

100cc '86 ’ 11.500,-; BMW 316/320 84-'B9 va ’ 8.750,-;
525E/524 TD '84 va. ’ 7.000,-; Mercedes 230 TE combi '88
1e eig. ’ 43.500,-; 200 D '82 ’ 8.250,-; 280E '83’ 9.500,-
-300 TD combi '80 ’ 7.750,-; Peugeot 405 SR turbo D '89
1e eig. ’ 22.750,-; 405 GRD combi '89 1e eig. ’ 21 750,-;
405 GR/GRD '88-90 va. ’ 16.000,-; 205KR '85-'B9 va.

’ 7.000,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig. ’ 9.750,-; BK 1.4/
1.6/1.9 D '84-'B9 va. ’ 4.000,-; BK turbo D '88 1e eig.

’ 17.750,-; Visa '85-'B7 va. ’ 4.250,-; CX turbo '86

’ 11.000,-; CX GTi '84 ’ 7.500,-; Rover 2.000 '84

’ 3.750,-; Renault 25 TX 88-'9O 1e eig. va. ’ 14.750,-; 25
TS '88 1e eig. ’ 12.500,-; 25 V6aut. '89 1e eig. 50.000 km.

’ 29.750,-; 19 GTX '89 20.000 km. ’ 17.750,-; 21 GTS
Nevada '88 1e eig. ’ 16.500,-; 21 TS/GTL '87-'B9 va.

’ 9.000,-; Volvo 240 DL combi '88 1e eig. ’ 22.000,-; 440
GL '88 1e eig. ’ 17.500,-; 340 D '87’ 9.500,-; 480 sport
'87 ’ 20.750,-; 740 GLE '85-'BB va. ’ 10.000,-; 240 GL

'82-'B5 va. ’ 3.750,-; 360 GLT/GL 2.0 '83-'B5 va. ’ 5.500,-;
Alfa Romeo 75 1.8 '87 ’ 12.750,-; 33 1.5 '87 ’ 9.000,-;
Lancia Thema I.E. '87 ’ 12.500,-; Ypsilon '86 ’ 8.250,-;

Fiat Tipo I.E. '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda/Uno '86-'B9 va.

’ 4.750,-; Regatta '85 va. ’ 4.000,-; Lada Samara 1.3 '88
1e eig. ’ 7.500,-; Skoda 105L'87 ’ 3.500,-; Daihatsu Ro-

cky Softtop '86 ’ 17.500,-; Pontiac Grand AM '88

’ 23.750,-; VW D Caddy alu-opbouw '88 ’ 12.500,-; Ford
Transit Camper, ruime 4-pers. geh. compl. ’11.750,-;

Plusm. 30 goedk. inruilauto's va. ’ 250,-. Directe financ. en
leasing mogelijk.

Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 229080.

Voordelige inruilers!
VW Jetta Diesel 4 drs meta 1983 ’ 6.800,-
VW Golf Diesel 3-drs heel mooi 1983 ’ 6.400,-
Audi 80 Silver Spec. 1.6 4-drs
meta. 1e eig 1983 ’ 6.950,-
Audi 80 diesel4-drs rev. motor 1981 ’ 3.850,-
Audi 80 diesel4 drs schuifd 1e eig 1983 ’ 6.950,-
Opel Manta 19S meta heel mooi 1e eig ... 1979 ’ 4.450,-
Peugeot 104 GLrev. motor, mooi 1982 ’ 2.850,-
RenaultR9TL 4 drs 1e eig 1983 ’ 3.950,-
Mitsubishi Galant stationcar 1983 ’ 4.650,-
RenaultR5Parisienne meta 1984 ’ 4.850,-

Auto Caubo, Neerhem 25
Valkenburg g 04406-15041

Alfa Romeo Twinspark 2.0
bwj. '87 vr.pr. ’21.350,-;
Citroen AX bwj. 5-'9l type
Plaisier Inj. 1100 vr.pr.

’ 14.575,-; originele fa-
briekscamper Ford bwj. 74
APK 10-93 in prima staat
vr.pr. ’ 11.500,-. Garage
DURLINGER, Leyenbroe-
kerweg 43, Sittard. Tel. 046-
-522298.

Te k. BMW 318 icabriolet
bwj. '91 met veel extra's;
BMW 325 cabriolet bwj. '87;
Mercedes 280 SL autom.;
Mercedes 190E autom. bwj.
'85 alle extra's; Ranch Ro-
ver autom. bwj. '87; kleine
Blazer Jeep Turbo diesel
bwj. '89; Ford Escort RS
Turbo bwj. '86 met veel ex-
tra's. Tel. 045-324498.

Göttgens
Sittard

Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 '85.88

Daihatsu Charade TX '90
Fiat Ritmo 60 CL '87

Escort '85. 89
Orion 16 CLX'9I
Siërra '87 t/m '90
Honda Civic '88
Mazda 323 '88

Ascona '84 t/m '88
Corsa '85 t/m '90

Kadett '85 t/m '91
Omega '87 t/m '89

Rekord '83/'B6
Veetra '88 t/m '91
Peugeot 309 '91

Vorvo 340 '88
Volvo 440 '89/'9O

VW Jetta '86

E"
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Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet
i.st.v.nw. rood '85; Opel Re-
kord 2.0Sroodmet. '84; As-
cona 1.6Srood '84; Kadett
1.3 LS rood LPG '88; Kadett
1.6 Diesel 5-drs. wit '86; Ka-
dett 1.6 GT wit 85.000 km
'85; Kadett Caravan grijs
kenteken wit '86; VW Golf
LX div. extra's wit '83; VW
Jetta diesel wit '85; VW Pas-
sat CL groenmet. i.st.v.nw.
'84; Mercedes 200 Dblauw
'83; Siërra combi 1.6 5-drs
beige '83; Escort XR3 zilver-
met. 82; Escort 1.3 CL
blauwmet. '83/'B6; Fiësta 1.1
'83.84; Suzuki Swift 1.3 GL
rood '85; Mitsubishi Galant
GLX antraciet '85; Mitsubi-
shi Colt GLX 5-drs blauw-
met. '85; Mitsubishi Space-
wagon 7-pers. wit LPG '84;
Mazda 323 GT 3-drs. rood
'83; Volvo 360 GLE wit '88;
Fiat Ritmo 70S antraciet '86;
Seat Ibiza 1.5 GLX zilver-
met. '87; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
9 GTL 4-drs spring uitv. wit
'87; Peugeot 205 accent
zeer mooi rood '86; Citroen
Axel 1.2 TRS spec. striping
rood '86; Citroen BK 1.4 wit
'83; Citroen BK 1.6 TRS
groenmet. '84; Nissan Sun-
ny diesel 4-drs zilvermet.
'88. Div. inruilers tussen
’750,- en ’3.500,-. Gebr.
Dominikowski autobedrijf
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Opel Veetra
1.6i, bwj. '91; Opel Corsa
1.2 S, bwj. '86; Opel Record
2.0 S, bwj. '84; Opel Ascona
1.6, bwj. '84; Opel Kadett
1.3 S Hb, bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Mazda 323 1.3 Hb aut, bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3,
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L,
bwj. '84; Ford Escort 1.6
XR3i, bwj. '85; Ford Escort
1.6 L, bwj. '85; Ford Escort
1.1, bwj. '83; Ford Siërra 1.6
5-drs., bwj. '83; Ford Siërra
1.8 CL, bwj. '87; 2 x Fiat
Panda, bwj. '85 en '86; Su-
zuki Samurai 4x4, bwj. '88;
Talbot Samba 1.1 '82; Ford
Taunus 1.6 L '82; BMW 318
79. Div. inruilers. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek.
04492-5782.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan: ANWB gekeurde
auto's met 12 mnd voll. ga-
rantie en autopas Mazda
MX 5 Myata 12.000km rood
nwe '91; Alfa Romeo 75 1,8
groenm. div. ace '90; Alfa
Romeo 33 1.3 S rood '89;
Alfa Romeo 90 2.0 inj. v.
ace wit '87; Audi 80 1.8 S d.
blauw stuurb. '90; Audi 80
2.0 E rood gekl. glas '89;
Ford Siërra Sedan Azur
blauwm. 9 mnd '91; Ford
Siërra Sedan CL 1.6
blauwm. '90; Ford Escort
1.4iCL 3-drs blauwmet. '91;
Ford Escort Bravo rood
30.000 km '89; Opel Omega
1.8 LS stuurbekr. d.blauw
'90; Opel Kadett 1.6 i GL
Sedan d.rood '90; Opel Ka-
dett GSi 2.0 16V wit '89;
Lancia Thema turbo I.E
grijsm. '88; Mazda 626 1.8
LX Sedan wit '88; Mazda
323 1.3 LX goudm. 41.000
km '88; Honda Accord luxe
blauwm. nw.st. '87; Honda
Accord Aerodeck 2.0 EX
rood '86; Nissan Bluebird
hatchb. blauwmet. '88; Vol-
vo 360 GLT 2.0 inj. 5-drs
rood '88; Volvo 340 DL grijs-
met. '87; VW Golf CL 1.3
goudmet. div. ace '88; Re-
nault 5 TL Star uitv. wit '87;
Renault 11 TL 5-drs wit z.
mooi 83; Daihatsu Charade
TS groenm. 41.000km '87;
Jeep Daihatsu Rocky Turbo
D grijs kent. '86. Station Re-
nault 21 Nevada GTX 2.2i
grijsm. '88 Diesels Merce-
des 190 D rookzilver v. ace
'87; VW Golf turbo D Edition
Blue '90; Ford Escort 1.8 D
bravo grijsm. '89. *12 maan-
den volledige garantie (niet
ouder dan 5 jaar). *100%
financiering mog. 'inruil
auto/motor mogelijk. Auto-
bedrijf John Koullen Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop:
045-426995. Tel. werk-
plaats: 045-424268. LOCHT
17, KERKRADE.
TOYOTA Starlet 79 ’ 275,-
Mazda HB, '82, nw. mod.,
’2.500,-. 045-751387
CITROEN Cl5diesel, 1985,

’ 3.450,-. Nissan Vanette
1987, 8-pers. minibus
’9.900,-. Tel. 045-222152 /
720260
BMW 320i, 91; BMW 318i,'91; Omega 2.0Ü, '91; Ka-
dett GSi, 3-drs. '87; Ford
Escort 4-drs. 1.6i, '87. Inruil
en financ. mogelijk, 1 jr. ga-
rantie. Garage Hans Buis-
man, Stenenbrug 6,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.

Fleischeuer Automobielen:
MERCEDES Benz 260 E,
veel extra's '86; Ford Siërra
2.0 4-drs. gas '88; Ford Es-,
cort 1.6 5-drs. '85; Opel O-
mega 2.0 gas '87; Opel As-
cona 1.6 5-bak, trekh. '87;
Opel Manta 2.0 GT/E '80;
Opel Rekord 2.0 gas '80;
VW Golf diesel '89; VW Ke-
ver Silverbug '82; Nissan
Micra '85; Volvo 360 GLE 4-
drs. '85; Lancia Bèta 2.0
coupé '80; Lancia Bèta 2.0
coupé '87; MG B Cabrio wit
79; MG B GT wit 77; MG B
Cabrio rood gerest. '64; MG
A Cabrio rood gerest. '56;
MG C Cabrio blauw orig. '69
Amstenraderweg 81A en B,
Hoensbroek.
Te koop Fiat UNO 45 5.1.E.,
bwj. '91, 5-drs., groenmet.,
nieuw mod., 11.000 km; tev.
MB 250 D, bwj. '87, d.blauw,
Im-velgen, sch./kanteldak, 4
hoofdst. Bernhardstr. 22,
Beek. 046-374061.
Autobedrijf GG. heeft voor
U in voorraad met eventueel
ANWB technorapport en de-
gelijke garantie. DAIHATSU
Charade nieuw model TS
ujtvoering '87; Ford Escort
1.4 CL Bravo 5-drs. '87'
Ford Fiësta Festival '85; VW
Golf 1600 sportwiel, veria-
gingsset, spoilers, enz. bwj.
'88; VW Golf 1300 CL bijna
'87, met katalysator; Toyota
Corolla 4-drs. 12 kleppen
motor '85; Peugeot 205 die-
sel XLD uitvoering '86' Opel
Manta 1.8 GTJ uitvoering
'86; Fiat Uno 60 S met veel
extra's '86; Fiat Panda Luxe
(zeer zuinige motor) '87;
Ford Escort 1300 5-drs. '83;
Suzuki Alto Tropical uitvoe-
ring '86; Opel Kadett 1.2 SC
'85 als nieuw; Citroen Visa
11 RE een mooie zuinige
auto '85; Suzuki Bus voor
personenvervoer ’ 3.900,-.
Regelmatige diverse inrui-
lers. Tot ziens???? Auto-
bedr. G.G., Heerenweg 286,
Heerlen. Tel. 045-224172
(Grote weg Hrl.-Brunssum).
Te k. gevr. AUTO'S 79-'B5.
Ook met schade en repara-
ties. Tevens bedrijfsauto's.
Incl. wettelijk geldig vrijwa-
ringsbewijs. Bel. 046-
-337810. Ook 's avonds.
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.
Te koop Mitsubishi TREDIA
1400 4-drs. bwj. '83 vr.pr.
’2.950,-; Golf 1300 bwj. 79
GTi vr.pr. ’2.250,-; Mazda
1.3 SN 3-drs. bwj. '80
’1.650,-; Lada bwj. '85
2105 69.000 km vr.pr.
’1.450,-; Citroen BK 14 E
in nw.st. bwj. '88 86.000 km
vr.pr. ’9.450,-; Ford Tau-
nus 1.6 L rood, bwj. '80
2-drs. APK 11-'92 vr.pr.

’ 1.450,-; Fiat Panda 34 bwj
'84 2-drs. APK '92 vr.pr.
’3.450,-; Citroen Visa II
Super 4 bwj. '81 APK vr.pr.
’1.000,-; Mitsubishi Colt
GLX 2-drs. bwj. '81 met
APK vr.pr. ’2.250,-; Lada
2105 N rood bwj. '83 vr.pr.
’1.250,-; Volvo 66 2-drs.
bwj. '81 met APK geel
63.000 km vr.pr. ’1.750,-;
Volvo 66 bwj. '81 geel 2-drs.
met APK vr.pr. ’1.450,-.
Tel. 04498-54319.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autobedrijf P. van DUK & Zn
Volvo 740 GL div. ace '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’ 29.500,-;
Renault 25 TX '90
’25.750,-; Ford Scorpio 2.9
i Ghia aut. '88 ’21.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL Sedan
'90 ’31.000,-; Ford Siërra
2.OCU Sedan aut. '90
’25.000,-; Ford Siërra 2.0
CL Sedan '88 ’15.750,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Escort 1.4 CL '91
’22.500,-; Opel Omega 1.8
LS '90 ’24.750,-; Opel
Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0iGT 3-drs. '89 ’20.750,-;
Volvo 340 1.7 DL '86

’ 11.000,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.000,-;
Peugeot 405 SRi div. ac-
cess. '89 ’25.750,-; Peu-
geot 405 SR '89 ’ 20.750,-;
Peugeot 309 GL profit 5-drs
'89 ’15.750,-; Mazda 626
LX HB '90 ’ 22.500,-; Lan-
cia VlO Elite '89 ’ 12.000,-;
VW Passat 1.8 CL '88
’23.750,-; VW Golf 1.3 C
div. ace '87 ’12.500,-. Inr.,
financ. en Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van Dijk &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
VOLVO 245 'stationcar,
blauwmet. bwj. 11-'B4; Saab
900 turbo blauw, bwj. 1-'B7.
Autobedrijf A Klijn, De Kou-
men 7, Heerlen-Noord. Tel.
045-220055.
Te k. Opel KADETT 13i, bwj.
'89, vr.pr. ’ 14.900,-; Toyota
Corolla LX 12 klep met 15"
velgen, bwj. '88, vr.pr.

’ 12.900,-.Tel. 045-229667
Te koop OPEL Manta 2.0 S
automaat geh. GTE-uitgeb.
APK '93 bwj. '81 vr.pr.

’ 1.750,-; Opel Manta 2.0 S
uitgeb. bwj. '80 vr.pr.
’1.250,-; Fiat Diesel 2.0
bwj. '82 vr.pr. ’1250,-; VW
Kever 1303 bwj. 73 met bol-
raam automaat Duits kent.
moet gespoten worden pr.

’ 1.250,-; Datsun Laurel
bwj. '81 vr.pr. ’1.000,-. Of
evt. samen ’4.900,-. Tel.
04704-2569.
RENAULT 11 TL rood bwj.
8-'B4; Honda Civic 1.3 de
Luxe wit, 3-85. Autobedrijf
A Klijn, De Koumen 7,
Heerlen Noord. 045-220055
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, u belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's avonds.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610

WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Triumph

1 Spitfire 1500 TC Cabriolet
'77; Mercedes 500 SEC, '86;
Mercedes 230 CE '88; Mer-
cedes 190E 2.6 aut., '86;
Mercedes 190E, '88; Jaguar
3.6 Soverein '87; BMW 520i
aut., '88, 89; BMW 3161 2x
'88; Audi 80 LS, '90; Opel
Kadett Cabriolet '87; Opel
Kadett 1.81 aut., '88; Opel
Kadett 1.7 E station, '89;
Opel Omega 2.3 TD, station,
'88; Opel Senator 3.0iCD,
'86; Opel Veetra 1.6i, '90;
Ford Siërra 2.0istation, '89;
Ford Siërra 1.8 CL, '89; Ford
Escort 1.4 Bravo, 87-88;
Ford Escort 1.4 CL station,
'89; Ford Siërra 2.0i, '90;
Golf GTi 16V, '89; VW Pas-
sat '89; VW Golf 1.3 D, '90;
Nissan 3.0i ZX T-bar, '85;
Toyota Celica 1.6 ST, '87;
Ford Fiësta 1.6 Diesel, '88;
Citroen Axel, '86; Audi 100
CD aut., '83; Volvo 440 GL,
'89; Ford Escort 1.6 D, '88.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
VW PASSAT 1.6 Avance,
smoke-grijsmet. bwj. 6-'B7;
Opel Kadett I.BS beigemet.,
bwj. 10-'B7. Autobedrijf A.
Klijn, De Koumen 7, Heerlen
Noord, tel. 045-220055.
OPKNAPPERS. Kadett
Coupé 1.2 77 ’650,-; Ka-
dett 78 ’ 250,-; Taunus 79

’ 225,-; allen motorisch
goed. Hunnecum 40 Nuth.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 323 '83;
Audi C D autom. '83; Nissan
Sunny diesel '87; Datsun
Cherry diesel '86; Ford Es-
cort 1.3 L '83; Volvo 343
autom '80; Opel Corsa '85
grijs kent. gas; Alfa Giulietta
2.0 '82; Fiat Ritmo '84; To-
yota Celica 16 ST 82; Ford
Escort '81.82; Opel Kadett
1300 '83; Ford Escort Van
grijs kent. gas '83; Samba
'82; Mazda 323 '81. Inruil, fi-
nanciering mog. Anjelierstr.
123 a Heerlerheide. 045-
-231448.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
ESCORT 13 GL sch.dak '82
’4.950,- / ’lOO,- p/mnd.;
Mercedes 300 D aut. '81
’4.950,- / ’lOO,- p/mnd.;
BMW 316, 318, 320, 730 va.
’850,-; Corsa TR 12 S '84
60.000 km ’6.950,- /
’l5O,- p/mnd.; Mitsubishi
Colt 1200 GL '84 op gas
’5.750,- / ’l2O,- p/mnd.;
Panda 45 sch.dak 11-'B2
’2.950,- / ’75,- p/mnd.;
Tredia 1400 GL 11-'B2 4-
drs. ’ 3.250,- / ’ 75,- p/mnd.
Subaru Jumbo 4-drs. '83
65.000 km ’ 3.250,- / ’ 75,-
-p/mnd. Alles APK. Inr. en fi-
nanc. mog. Math. Koenen,
Handelsweg 12, Susteren.
04499-3398.
Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 GLX 5-drs, '88,

’ 14.750,-; Mazda 626 GLX
1.8 5-drs. '89 ’17.900,-;
Opel Corsa 1.31 uitgeb.
sportw. '90 ’ 15.900,-; VW
Polo '87 ’9.900,-; Volvo
340 DL, '87 ’ 10.600,-; Fiat
Panda 1000 Xü '90

’ 10.900,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 1.6
Laser '85 ’8.750,-; Ford
Siërra 1.6 Spec. 5-bak, 4-
drs. '89 ’19.900,-; Opel
Kadett 1.3 stat.car '87
’12.900,-; Opel Kadett 1.3
S autom. '85 ’ 10.500,-; VW
Golf Memphis 1.3 '88
’15.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Lada
2105 1200 '88 ’5.900,-;
Nissan Micra GL '89
’12.750,-; Renault 11 GTX
'85 ’6.750,-. Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.
BMW 635 CSi '84; Nissan
300 ZX '85. Veel opties. Tel.
045-463376.
TOYOTA Starlet Xü aut.
4.300 km, 1e eig, lichte zij-
schade nw.pr. ’27.000,- vr.
pr. ’15.250,-; Opel Kadett
GSi 2.0 12-'B6, spuitwerk
’13.250,-; Audi 80 bwj. 6-
90 1e eig., achterschade,
div. access. ’ 18.900,-. Tel.
04407-2613 b.g.g. 043-
-250557.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
aut. bwj. '82, APK 10-92,
’1.700,-; Opel Kadett Ca-
ravan 1.6 diesel bwj. '83, kl.
defect, ’2.500,-. Inr. moge-
lijk. Tel. 046-522337.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
VOLVO 245 GLE combi, bwj
'83, voor sloop of losse on-
derdelen. 04408-2368.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
VW 9 PERSOONSBUS bwj.
'83, 2.0 motor, gesch. voor
vakantie, i.g.st., ’ 4.300,-.
Tel. 045-210964
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. MERCEDES %-
-409 EX ME, koopje! li
04405-2826 __-
Ford ESCORT 16 O]
Bestel, '87, ’6.500,- flRockmart, Kissel
Heerlen. Tel. 045-723142
Te k. van orkest VW TFV~"
SPORTER bus, gesW
bwj. '81, in pr.st.,

’ 3.250,-. 045-444584. __
CITROEN BK 19 Di*
grijs kent., 8-'B6, grijsi.
90.000 km, ’7.950,-.
04906-1387 .
PEUGEOT J5, diesel, 1j
rood, 95.000 km. ’ 14.»
mcl. Tel. 04906-1387
Fiat DUCATO Diesel, 5.
68.000 km, ’17.000,-..
04906-1387 J
PEUGEOT J5, diesel, (
up dubbele cabine, B\>

’ 13.950,-excl. 04906-138
Te koop compleet ingertf
USWAGEN. Tel. £-
415417. J-
Ford SIËRRA Diesel St*
7-'B9, grijs kent., ’ 12.9*
Tel. 04906-1387 j
Ford TRANSIT, *\110.000 km, ’11.950,-. ,
04906-1387 VL
MAZDA 323 Diesel Sta*h
grijs kent., 12-'B7, \y

’ 9.950,-. Tel. 04906-13gl>
VW-TRANSPORTER d»>
8-'B6, 40.000 km., 'h’ 9.950,- mcl. 04906-138?r-
VW-TRANSPORTER ï
9-'B7 60.000 km711.9»L
mcl. Tel. 04906-1387 __ j.
Fiat DUCATO diesel, £_!.
Wauw, 80.000 km, ’ 4.9» \
excl. Tel. 04906-1387.
Fiat DUCATO benzine &}
60.000 km, ’7.950,- 8*
Tel. 04906-1387. V
Nissan SUNNY diesel, . <kent. '90, antracietf <
’ 13.950,-ind. 04906-138. ;
Opel OMEGA Diesel Sta»!
grijs kent., 5-'BB, '’ 14.950,-. Tel. 04906-133
Mazda E 1600 benz. tl*
2.0, '83 APK '93. ’3.2»3 mnd. gar. 045-244947^
Mercedes 207D, dubbe*
bine; Mercedes 307Dop'
Mercedes 407 D geslo''
Mercedes 508 D open }
meubel; Mercedes 8J"open en gesloten; Merce*
1013 open; Mercefl
1217Dmeubel; VW LR

open en gesloten; JlLT4OD koeler; VW LT*
open. W. FEYTS AUTO
Vaesrade 61, Vaesr*
045-243317.
GOLF Turbo, diesel, 8j
grijs kent., wit, ’16.95'
mcl. Tel. 04906-1387
VW-PASSAT, diesel, _
tion, grijs kent., 6-'BB, ;

’ 10.950,- mcl. 04906-138j,
Onderdelen/ace.

Te k. Pioneer AUTORAO
met code 2V2 jaar oud, ij
pr. ’l.lOO,- pr.n.o.t.k.
045-727756 >: . -ï
Te koop LM-VELGEN JJinch met 205 banden, w
Mercedes, pr. ’650,-. ''045-461757. I
4 nieuwe BANDEN met Jj'
velgen, Michelin MxL 1?
70-13, ’500,-. Tel. 0*
318448 I
Te k. BBS VELGEN Mk^J
lm MXV 195/60/14 v<sBMW, Golf en Opel, z.g.3^
045-753007. I
Te k. v. iedere Ford, 4 V
aparte SPORTVLG. z.flj
nw. 14 inch met 4 go**
banden waarvan 2 nieij;
samen ’875,-. Tel. 0*
274785 na 11u. 1
Te k. ATS-VELGEN "Jbanden mt. 205, 13", *
f 650,-. Tel. 045-722361 ■>
GASINSTALLATIE Mazf323 F, bwj. 10-'9O, 1600"
plus comp. en bedrad^compl. vialle. ’1.750,- "
04408-2368. /
Div. sportvelgen OPEL _!
ATS 7x13 Tev. RS 2000 £v. Ford. Hunnecum 38-Nufl

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en «j
losse onderdelen. Jo Knotf
Rijksweg-Zuid 195, Sittaf*
Tel. 046-512718. I
Te koop grote AANHAI^WAGEN laadverm. 1.500*
Ixbrxh. 3.55x1.70x1.40, £keiasser, vr.pr. ’ 1.250*
Tel. 04754-86593. _y
Te k. 3-vaks HONDENA/^
HANGER, roestvrij, te»
spijlenwerk 2 x 1.50 m. "JJdeur, drink- en voerbak ’standaard. Tel. 046-33146g.
Gesloten AANHANGER *koop, alu. opbouw, af1.50x1.40x1.00, pr. ’soo'"Tel. 043-648686. <
Te k. (kleine vee) A/_t
HANGWAGEN, 95x1^
i-z.g.st., tel. 04404-1608. _y
Te koop open LAADBAj
afm. 2.50 x 6.54. Tel. 0*
441238. >
Te koop AANHANGWAG^
pr.n.o.t.k. Tel. 04492-2808..
AANHANGWAGENS, <$,
derdelen. Opreij, Kruist»^50, Meerssen. 043-64350'
Open: alle namiddagen. __^

Motoren
Te k. LAVERDA 1000 A
120 graden, in pr. st., ÖJ'82, km.st. 30.000,

’ 11.000,-. Tel. 04752-660J.
Te k. HARLEY Davidfj
shopper, eigen bouw, '?
vrpr. ’ 30.000,- 045-45718?-
Te koop HONDA CB 5$
bwj. 75, vaste P"
f 3.000,-. Tel. 045-257434y
Tek. HONDAKR 600R,^j
'90, z.g.a.nw. kl., oranje/*'
Tel. 045-216722. >
Te k. HONDA KR 600 \bwj. '87, i.z.g.st., "

’ 5.500,-. 043-646939.
Te k. SUZUKI GS 500 tA
'92, rood, 3 mnd oud, P"

’ 9.250,-. Tel. 045-753653
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__. Motoren en scooters
Motorverzekering???

Gratis premievergelijking.
Ü \; _ r.. Vroom en Dreesmann verzekeringen!!!
|___&_D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580.. >■ jii*/-M _XX

<AtOTO V I»AI_TS>a
Zaterdag 16 mei organiseert J.M.D. de jaarlijksemotor-onderdelenmarkt (van 10.00-18.00 uur).
leder uur speciale aanbiedingen

voor meeneemprijzen.
* vanaf 11.00 uur tourrit door Limburg

(mooie prijzen te winnen)l- s mwaags van 15.00 t/m 18.00 uur de Belgische. Bluesgroup "Nightcrowd"
i ?. dag 10% kortin9 °P alles (behalve motoren)JM.D. Motoparts, Breinder 98, Schinnen.
i (Naast afslag Autoweg)

Motorhuis-Maastricht; Excl. triumph-dealer voor limburg
Alle nieuwe modellen op voorraad. Proefrit mogelijk.

Har-i... r. Occasions:'HnnHy"Rlv-Low-Rider 1984 ’ 22.000,--,Honda VT noo Cnw. model 1988 ’ 14.500-

-'HonH_ c Per Ma9na blauw 1988 ’ 12.950,--:f«Wa Super Magna zwart 1988 ’ 13.450,-
-,'Hon_a \/irl,^r^!a9narood 1988 ’ 13.450,-
-iHonn yj7ooCnw- model 1987 ’ 11.750,-Hon__^^Cnwmodel 1986 ’ 11.400--iHon__ £<??? C 1984 / 8-750,--iHon^wr°<Dominator 1991 / 9.750,-Hond_MFllooC 1983 ’ 12.500.
IHonda na 700 nw. model 1985 ’ 10.500,-
-'HondaCß?^na 1986 > 9-500'"'Yamaho w 250 orQ,n 1977 ’ 1.250,-
-.Yam_h!wlraaolooo 1987 ’ 12.500,--!,Yarr__.a,Yarr__.a y,!ra9o 700 mion-spec 1983 ’ 8.400,--,V^ Virago 700 1983 ’ 7.950,-
-■Kawa.?y-Max 165pk. kerker 1991 ’ 19.500,--|S_KLpn 750 199° f 13250'-SuaftriL25? 198° f 2-500."
Sü?_t lnruder 700 blauw 1988 ’ 12.450,-
-;S__n_ ooUder7oorood 1988 ’ 12.450,-

I bS 650 Tempre 1983 ’ 6.450,-
Ba!t ,mo,oren ooven ’ 5.000,- 3 mnd. Bovag-garantie.

,-~__gnaiaan 88. Tel. 043-214160. Donderdag koopavond.
Te koop

j' Choppers; Yamaha XV 700 Virago '85aiamantrood ’ 7.750,-
-i y\. « 75° '82 ’ 5.750 -! 7

92° '83 Midnightspecial
rTei 7rsS° mls /6 250 T! jl____M77o9l na 12.00 u.

ek. HONDA GL 1100, bwj.Bo_<J.rpr' 8000,-, HondalEfcEX* MO CC, raceuitv.,Tinftv. bw>- '83. vr.pr.!~-Ji_°og_-- 045-442429.
|'7lk- HÖNDA 750 CC, bwj.
047RrP_ /3.950,-. Tel.

b.g.g. 72036.e koop HONDA CB 350,4-
-f 27c.. P^ecte staat, vr.pr.
;^____r 1Tel. 046-332777.
ipp ko°P HONDA CBX 550lta______-an" bwi- '85, met■ is^orfers, km .st.1rr^Jg- 046-582276.
;^RDAIOOO 3C74;La-
-75r,da<__750 S 71; Laverda
s_o.. ~'73; Motoguzzi V 7
'6so-. 72; Benelli Tornado
173. J 2;Ducati 350 Desmo
I.gg- nonda 650 Night Hawk■en'o ff^tenraderweg 81A
i.y~^_J_ognsbroek.!bl kooP YAMAHA FJ 600,
Te 5 23-°OO mijl, Lz.g.st.,^L9j<>332921.
'SuJ_' H°NDA C8750 F2f&^r, i"a"S,"" vrDr"j_^____Jel. 045-243995.vKh£ CB «O) F- Schrie-

38, Heerlen.
650 k- . HONDA Nighthawk
VT 7rvt ,84; Honda Shadow229P.V0 bwj. '87, tel. 045-T^r^_l_L______i2 k-KTM6OOLC4, bwj.'B922'|:s^ ’ 6.900,-. Tel. 045-
-gr-^j____^g. 04406-1601440^' GS 550 E, 78,
f 3^so ?', L2'9-St- vr Pf-:j^g____Tgl. 045-442237.

* r_£B 25°. bwl- '81, rood,
<1 oAr? orb,ok zwart, km.st.

:729717.
k- HONDA Magna 1100,

gei io!.- 132 Pk- bwi- '84,
045-725829.

blk-.JyiOT O-GUZZI 850 GT
1239 '4. 'nw.st. Tel. 04459-

T67~
Desrn'oTUCATI 35° SDOrt
km no Twin, 1978, 11.000
cia_k ( 3-800,-. iets spe-"><!!^el_o44sl-2471.

HONDA KR 600 R, 1989,
met W.P. achter, Lz.g.st., pr.
’8.250,-. Tel. 04455-1388
Te k. HONDA CB 1100 F,
bwj. '83, 22.000 km. zeer
mooi ’ 6.900,-. 046-374438
Te k. BMW R 65, kl. goud-
metal., bwj. 28-11-'BO, nw.
band. vr.pr. ’6.750,-. Tel.
045-415400.
Te koop HONDA XL 500 R,
bwj.'B6, i.z.g.st., 15.000 km.
Tel. 04459-1874.
Te k. YAMAHA XV 750 Vira-
ge nieuw weg. omst.
’1.150,- ben. Nieuwprijs.
Tel. 045-270999.
Trail motor MONTESA Cota
349, '82, met kent. i.g.st.

’ 1.500,-. Tel. 046-332310.
CROSSERS: Honda CR
250 '90 en CR 250 '87 met
aanhanger, kleren en on-
derdelen, inter. prijs. Tel.
046-752227.
Te k. GOLDWING GL 1100
bwj. '80 of te ruil tegen Hon-
da of the Road. 045-274018
Te k. motor HONDA KR 600
R wit-rd-bl. bwj. '87, i.z.g.st.,
niet mee geer. 045-441485.
Te koop HONDA VF 750 S,
bwj. '85, i.z.g.st.,

’ 7.000,-. Tel. 04406-16531
Te koop HARLEY-DAVID-
SON, bwj. 1981. Tel. 046-
-331151..
Te koop KAWASAKI Z 1000
ST met cardan, bwj. '81,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-224449.
Te k. HONDA 750 type 80l
d'ore, zeer mooi, vr.pr.

’ 5.000,-. 045-210072.
Te koop YAMAHA 650 XS,
bwj. '80, 100% en origineel,

’ 4.700,-Tel. 045-740609.
Te koop Crosser HONDA
CR 250 RC, bwj. '82,
’950,-. Tel. 045-419612.
JAWA 350cc '91; Honda CB
250 T 78; Honda CR 250
RF perf Hunnecum 40 Nuth
YAMAHA FJ 600 bwj. '87, i.
z.g.st, ’8.000,-. Lange Ak-
ker 140, Berg en Terblijt.
Tel. 04406-41976.
Te k. SUZUKI GSX-R 750,
blauw-wit, bwj. '89, met de-
vil, ’ 14.500,-. 04455-2321.
KAWASAKI GPZ 400, bwj,
'87, i.nw.st., vr.pr. ’ 5.750,-.
Tilburgstr. 3, Heerlen, tel.
045-726572 na 14.00uur.—-_^ (Brom)fletsen

Tb 1. . ' "
met wi» ESPA Cia°. b|auw
1V2 ,, i.z.g.st.T^~^°___Jel. 045-441539
sterw? VESPA Ciao met
’800" 'ï.cl- helm, 2 jr. oud,
T^^lg|_o4s-420772.
v.e|e- Puch MAXI met ster-
.6so' >~

cockP't' vr-Pr-Lar_%aaW' de P^estr- «.
leu—~rKlNnpo_??ir,es- heren- en
Pers|£RFIETSEN. Pap-T_^__g_Heerterheide
°T hwbl^.uw/9ele YAMAHAst- TerL?9' 9 70° km. 'z-9-T^o___jl6o33.V-2UNDAPPKSSO, bwj.4447^-no.t.k. Tel. 045-- D

Cla_ bwl '89. ster"04s|y^h Maxi '87. Tel.

:T^°______^B2.323-45
’75 ko°P VOUWFIETS

8 /50'-

irii^NDAPP KS 50, met
Tei ,g«V 100% in orde:j>^_____2^9BJ_;_
9ee|

k KHONDA MTS, zwart/Ojtó^Sg, ’BOO,-. Tel.
■

riand^6 90ede mooie 2e
rtiet , HERENFIETSEN
kooD J[9mmelremmen te
Qan. ei.bl' Rens Janssen,i___g«M- "■■*"■
9? MAXI en Vespa Si, i.z.§ch.mJWeewlelers Feron,"mniert. 04404-1384.

Kom eens kijken naar onze
brom- en SNORSCOO-
TERS (financ. mog.) bij
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486.
Te koop MT 5 bwj. '89, W.
wit. Vr.pr. ’ 1.400,-; moun-
tainbike ’250,-. Tel. 046-
-335134.
Te k. APRILLIA Tuareg 50,
12.000 km., nw.pr.
’6.900,-, Parijs-Dakar mo-
del, vr.pr. ’3.000,-. Tel.
04492-5782.
Te koop MTX, kl. rood,
’700,-, tel. 045-314198.
Te k. THOMOS bromfiets 2
jr. ’600,-. Dorpstr. 19,
Brunssum 045-257807.
Te koop VESPA Ciao, pr.

’ 500,-. Tel. 045-724668.
Te koop VESPA Ciao, met
sterwielen, '91, i.z.g.st., veel
extra's, nwe. verzekering,
nwe. helm. Tel. 045-225726
Te koop VESPA Ciao. Tel.
045-259727.
Te k. KOGA MIYATA race-
fiets, framemaat 58 cm, pr.
n.0.t.k., tel. 045-213538.
Te k. z.g.a.n. HONDA Scoo-
py, 8.500 km, 2 jaar

’ 1.850,-, tel. 045-318364.
Te k. VESPA Ciao met sterw
spec. kleur, bwj. '90; Vespa
scooter PK 50 met electr.
start, bwj. '86. 04493-2539.
Te koop HONDA MB 5 met
8 pk.; racefiets Ralleigh
team Panasonic Tel.
04493-1464.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gebr. FIETSEN, als
nieuw. Anjerstr. 8, Schin-
Veld, 045-256719.
Te koop PUCH Maxi, i.g.st.,
met sterwielen, vr.pr.
’325,-. Tel. 045-213950,
na 16.00 uur.
2e hands RACEFIETSEN
va. ’ 165,- Tweewielers Fe-
ron, Schimmert 04404-1384
Te koop MEISJESFIETS,
plm. 8-14 jr. z.g.a.n. Tel.
045-242788.
Te k. div. gebr. en overjarige
FIETSEN: ATB, Race en
stadsfietsen. Gebr. Yamaha
RDSO en Vespa PK 50 4V.
Bert Rekers, Willemstr. 85,
Heerlen. 045-726840.

Te k. Puch MAXI met ster-
wielen, vr.pr. ’ 575,-. Vig-
nonstr. 32, Heerlen-
Meezenbroek
Te k. VESPA met sterwielen
bwj.'9l. Kasteellaan 2A,
Meezenbroek-Heerlen.

Te k. Raleigh RACEFIETS
z.g.a.nw. ’450,-. Tel. 045-
-270231.
Te k. VESPA Ciao met
spaakwiel, 2 jr. oud. Over-
slagweg 29, Hrl-Zeswegen.

■ Te k. ATB merk Raleigh Mi-
rage 9 mnd. oud, nw.pr.
’1.400,-, vr.pr. ’850,-. Tel.
045-722361.

--.-:■ ■
Zonwering

Meimaand aktiemaandü!
Knikarm-terrasschermen
nu voor "de doe-het-zelver" 10% korting!

(b.v. 400x250 cm. gestreeptvan ’ 1.141,- voor ’ 1.027,-)
Ron Lenten, S 045-320007

Hoogstraat 45, Landgraaf.
Voor uw rolluiken, kunststof kozijnen en binnen zonwering.

Te k. oranje ZONNE-
SCHERM met vaste arm,
breed 190 cm, ’ 100,-. Tel.
045-259537.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel
Të koop FITTNESBANK
met gewichten tot 110 kg,

’ 1.000,-. Tel. 045-445334.

Vakantie en Rekreatie
Te k. 6x SURFPAKKEN
overal en jasje 1x 56, 1x kin-
dennaat S, 2x 54, 2x 52; 5
paar ski's; 2x O'Brien ski's;
3x reddingsvesten; 1x kin-
dervest. Tel. 045-218246.
Te koop: PRO-LIMIT DOU-
BLÉ LINED SURFPAK:
2-delig, 3 mm met vier rit-
sen. 1 jr. oud, z.g.a.n. maat
52. Vraagprijs ’ 250,-; Tel.
04498-58118.

Friesland
Te huur CARAVAN, alles in-
begrepen, te Oudwoude
’250,-p.wk. 01899-26641.

Zeeland
Vakantie dicht bij zee. Motel
OASE 2-4 pers. studio's.
Info: 01172-1636.
Te h. vak.huisje 6-pers. te
OOST-KAPELLE in bos bij
strand. 22-5 tot 12-6 en
27-6 tot 4-7. Tel. 01184-
-18858 of 79210. Reakties
na 20.30 uur.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Zeilen/Boten/Surfen

Pee Jee Surfing
diverse gebruikte SURFPLANKEN.

Nieuwe planken al v.a. ’ 1.290,- compleet.
Bij aankoop van een surfplank 1 dag gratis les.
Groeneweg 28, Ooi-Herten. Tel. 04750-19249.

Ook op zondag open v.a. 11.00 uur. Dinsdag gesloten.

Watersporters opgelet!!
Jachtbemiddelingsburo STEVENSWEERT organiseert tot

10 mei 1992 in jachthaven Stevensweert een

"Botenbeurs"
waar zeil- en motorjachten ter verkoop zullen worden

aangeboden.
Inl.: 04755-1250 na 17.00 uur 09-3211702763.

Te k. SURFPLANK, "Hipper"

’ 750,-. Tel. 04405-2708

Te k. SURFPLANK, merk
Sainval met impenal,

’ 250,-. Tel. 04454-3070.

Te koop SURFPLANK be-
ginners; allesdragers dak-
goot, t.e.a.b. 045-412153.

Te k. ZEILBOOT, type Fly-
ing junoir, 2 zwemvesten,
dekz., b.b. motor 2 PK, Atlas
trailer, etc. Lz.g.st.,
’2.400,-. 045-311764.
Te koop weg. omst.
SPEEDBOOT, merk Beek-
man, 80 pk Mercury en trai-
ler enz., ’3.500,-. 045-
-232321.

Caravans/Tenten
Nieuw in Limburg

Roadmaster vouwwagens
Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur !

JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735._ . . . T : i

CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

verkoop, verhuur, reparatie,
onderhoud en taxatie met
persoonlijke service voor

meer kwaliteit bekijk,
vergelijk en kom dan even

bij ons voorbij
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079.

Op vakantie
Huur dan een kampeerauto

of caravan bij

|L T WIELEKE=^i
KAMPEERAUTO BN CARAVAN VIHHUUR

Tel. 04780-41669 b.g.g.
04780-41310

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab- of SSK-
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2'/_ mtr.
breed van ’ 34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf

’ 325,- p/wk., md. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg, Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Te k. 3-4 pers. caravan
ADRIA 305, bwj. 1981, mcl.
voortent, vr.pr. ’3.000,-. Inl.
tel. 045-223495

HOMECAR Caravan. Dea- .
lerinfo: 04958-92899. j
Te huur CARAVANSTAL-
LING in Heerlen, overdekt <f 400,-, buiten ’ 200,-. 045-
-212146.
Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS! Kom
eens kijken in Koningsbosch
Prinsenb. 180, 04743-2213. !
ATTENTIE Attentie. U weet
niet wat U mist en krijgt er "spijt van als U een carvan
koopt of nog moet kopen
zonder de alom bekende
Wilk en Beyerland caravans
op hun uitstraling-kwaliteit- .perfecte bouwwijze en di- Iverse indelingen te hebben |
gezien en beoordeeld. Di- :
verse gebruikte caravans en 'vouwwagens, een uitgebrei- '.de vernieuwde onderdelen j
en accshop, verhuur en re- |
paratie. (Zeg niet nadien |
hadden we maar). Sla niet |
de plank mis, en laat U uit- |gebreid en deskundig voor- ,
lichten bij de echte vakhan- ;
del. De Olde Caravan b.v.,
Dr. Nolenslaan 141, md.park 'nrd. Sittard. Tel. 046- I
513634. Dond. koopavond. 'ADRIA 440 bwj. '87, mooi en ;
techn. goed, ’6.500,-. Tel.
045-221972.
Te~koop TRAVELSLEEPER ,
iz.g.st. Tel. 046-520471. _ j
MUNSTERLAND 440, i.z.g. [
st. 4/5 pers. mcl. voort. '’5.500,-. Inl. 045-725143. "Te koop 6-pers. Pyr. tent. 'gesl. BAGAGEWAGEN. Tel. '045-251795. \
Gezellige 3-pers. CARA- 'VAN met kachel en nieuwe !
voort, ’ 2.100,- 046-522718 !
Te k. DETHLEFFS Nomad \
445Tmet voortent, bwj. '81.
Tel. 045-246029. !
MUNSTERLAND 490 Luxe, "bwj. 28-10-90, gewicht 811
kg, 1e eig., werkelijk alle ex- 'tra's, nw.pr. ’25.000,- nu (

’ 15.000,-. Tel. 045-273743 :
Tent de WAARD 4-pers., 3 x 'gebruikt, helft nieuwprijs, \
wild water kayak compl. |

’ 450,-. Tel. 045-740609. |
Opel CARAVAN Cavalier, I
bwj. ca. 79, 4-pers., vr.pr. '’1.950,-. Anjelierstr. 123A, ■Heerlerheide. Tel. 045- i
231448. i
Te koop CARAVAN Adria 'bwj. '82, 3-pers., Industrie-
straat 39, Kerkrade-West.
Te k. CARAVAN, Tabbert
Contessa 530, plm. alle
denkbare access., bwj. '91,
type '92, caravan nw.pr. !’28.000,- access. nw.pr. iplm. ’10.000.-, nu voor de
prijs van ’27.000,-. Tel. i040-535204.

Luxe 6-pers. vrijst. VAKAN-
TIEBUNGALOW, 3.000 m2
speel-.zonneweide, uniek
gelegen, prachtige bosrijke
omgeving. Inl. 045-313997.
Te k. CARAVAN Wilk Sprite
Sport 370, nw. inter., nw.
pvc voort., kachel en ijsk.,
’4.750,-. Tulpstr. 28, Heer-
len NieuwEinde.
Andre Jamet VOUWWA-
GENS va. ’5.195,-. Nu nog
beperkt leverbaar. Dealer
voor geheel Limburg. Cam-
ping en Recreatie Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
KAMPEERDERS opgelet!
Van Jamet vouwwagens tot
luxe bungalowtenten. Van
Asbak tot Zakmes, enz. enz.
Alles onder 1 dak. De leve-
rancier van kampeerplezier
met uiteraard eigen atelier!
Nergens beter, nergens
goedkoper! Natuurlijk weer:
camping en recreatie Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200. Ook Uw leverancier
van Kampeerplezier!
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te huur 4-pers. CARAVAN
voorzien van water en electr
op camping te Lanaken (B).
mei-juni ’2OO,- p.wk., juli-
aug. ’250,- p.wk. Inl. 043-
-630079.
Te koop VOUWWAGEN, pr.

’ 500,-. Tel. 045-752366.
Te k. i.z.g.st. CONSTRUC-
TAM 3-pers. bwj. '82, geh.
compl. pr. ’5.500,-. Camp.
Bousberg, Parklaan Land-
graaf, plaats 217, ml. pi. 230
3-pers. ADRIA bwj. '82, mcl.
voort., kachel, evt. koeling,
vr.pr. ’ 3.750,-. Grotestraat
15, Landgraaf, 045-317031.
KLAPCARAVAN Paradiso
met voortent, i.z.g.st. bwj.
70, ’ 1.000,-. 045-444273.
Te k. TOURCARAVAN merk
Knaus-Eiffeland, bwj. '80,
ijskast, verwarm, voortent,
stabilisator, 3-4-pers.
’5.300,-. 045-317345.
Te koop TOERCARAVAN
TE-King uitz. g.st., 4-pers.
770 kg, 492 cm, m. voort.
Tel. 043-641432, Moorveld
15, Geulle.
Te koop TOURCARAVAN
Lord Luxus, bwj. 78, als nw.
zeer luxueus. 045-352069.

■ Van 1e eig. CARAVAN Wilk
! -Stem Luxe 391 (eindkeuk.
t rondz. bed 2x2 m), dubb.
i geïsol., kach., koelk., wasta-

fel-r., voort., res.w., 694 kg,; tel. 04408-2970.

■ Te k. Caravan HOBBY type

" 520, bwj. '80, met voortent.
Tel. 045-322858.- Te k. HOBBY Prest. 425,

" bwj. '88 eindk., badr. tel.
I 04498-54664.r '■ Te k. HOBBY Classic 430 T,
i bwj. '92, badr., vaste w.c, Tel. 04498-54664.. Te k. BÜRSTNER 500, 1989
! toiletruimte, voortent, rondzit
t Tel. 04498-54390.
1. Te k. CONSTRUCTAM 3-. pers. m. ijsk., kachel, voort.,■ ’ 2.000,-. 045-252763
iCampers
;Te h. 4-6 pers. nieuwe1KAMPEERAUTO'S va.
; ’725,- p.w. Hoogseizoen

nog enkele weken vrij. 045-
-216476 b.g.g. 04492-3311.

,Te koop 6-pers. fabrieks
i CAMPER, bwj. '87, vr.pr.

Tel. 046-371925
ï Te koop 4-5-pers. CAMPERr Opel Blitz, voll. ingericht, t.e.

" a.b. Tel. 043-638094.
\Te k. Camper CITROEN

C35, zeer mooi en betrouwb- fabr. mr. km.st. 75.000, luifel

" en voortent, ’ 12.750,-. Tel.
_

045-242393.

Luxemburg
Te huur 4-pers. CARAVAN,
6.000 Bfr. all-in, nog enkele- weken vrij. Camping Vallée

■ de L'our, Ned. beh., unter. Eisenbach Luxemburg. Tel.
t 09-35291486.- LUXEMBURG prachtig gel.
> vak. woningen te huur te

" Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Duitsland

" MOSELURLAUB bein. Win-

' zer. Alle Zimmer mit Du/WC,

' Neubau, Moselblick, Balkon,- Parkplatz, Grillplatz, Aufent-
I haltsraum, Bahnstation, UF

" von 20,- bis 27,- DM. Pen-

" sion Fam. Franzen, Peters-
I bergstrasse 67a, W-5581

Neef/Mosel. 06542-22159.
I EIFEL Chalet te h. 6-8 pers.

’ 650,- per wk, alle comfort.
Inl. 045-413074/417373.

Frankrijk

Te huur luxe toer-stacaravans
Castellane Du Lac

gelegen in de Provence (Gorges du Verdon) Zuid Frankrijk.
Veel privacy, zwembad, restaurant, 300mv. helder

zwemmeer, sportmogelijkheden o.a. surfen, kanosport,
bergwandelen, fietsen.

Korting 25% voor de mnd juni - september.
Nog te huur 1-6 t/m 11-7 en 15-8 t/m 30-9.

Inl. Rendez Vous 05291-56415.
Cote d'Azur Fréjus, pracht,
gel. WOONCARAVANS met
eigen douche en toilet. Fol-
der bij Wilmar Caravans,
Tel. 020-6621959.
Vakantie in de ELZAS sfeer-
volle woning plm. 30 km van
Colmar. Info 045-465414.

Div. Buitenland
Overwinteren op BALI?? Wij
gaan in januari 1993 voor de
4e keer gedurende ca. 6
weken naar Bali, onder be-
geleiding van een arts,
groepsbegeleider en 6 tol-
ken. Elke week ca één uur
gratis maleise les, leeftijd
maximaal 75 jaar. Referen-
ties, dokumentatie en inlich-
tingen bij de organisator D.
v.d. Linde, Meulhoek 13,
8381 BC Vledder (Dr). Tel.
05212-2528.

Campers
MERCEDES 608 verhoogd
4-5 pers., 3510 kg.,
’16.500,-. Inr. caravan
mog. Tel. 045-227959.
Te k. VW LT-35 CAMPER, 3
a 4-pers. compl. met kachel,
fornuis, w.c etc. kl. grijs met
wit, camper-opbouw en mo-
tor '81, wagen 76, benzine-
motor, pr. ’5.500,-. Tel.
04492-4442 na 12.00 uur.
Te k. RENAULT Estafette
camper, bwj. dcc. 79, APK
1-93, 65.000km, i.z.g.st.
045-452336/459305.
KAMPEERAUTO VW.LT 28
bwj. 76, ingericht, techn.
100%, ’11.000,-. Garage
Boermans Wylre Tel.
04450-2340

(Huis)dieren

Nederlandse Schapendoesjes
en bobtailpups

met stamboom. Inl. Piëta Janssen, 04747-2910.
BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels, Westi's, wit, Malte-
zers, Vork Terriërs. Kennel
van Manolito, Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Regelmatig te koop KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
broedmachines, voer-drink-
bak. enz. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229,
ma. gesloten.
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.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS met stamboom, tev.
blonde- en zwarte labrador-
retrievers. Tel. 04764-1540.
BRIARDPUPS te koop met
stamb. van kampioenaf-
stamming, schrift, gar. Tel.
04752-1885.
Te k. Amerik. COCKER-
SPANIËL pups, blond, met
stamb. Tel. 04752-1885.
Te koop aangeboden
PAUWEN (geleeuwikt). Tel.
045-322495.
Te koop DWERGPOEDELS
v.a. ’350,-. Tel. 04750-
-16590.
Kennel van de Kroankel-
hoeve: Siberische HUSKY-
PUPS met stamboom. Tel.
046-751985
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
pups, ing. en ontw. iets
moois. Tel. 045-222413.

Te koop KONIJNEN kruising
Lotharinger/Vlaamse reus, 9
wk. oud. Tel. 045-258126.
Te k. VOLIÈREVOGELS.
Vignonstr. 34, Meezen-
broek/Heerlen na 14.00 uur.
Op vakantie? Boek tijdig
voor uw huisdier in honden-
en kattenpension HAGEN-
BECK, 045-225090.

Te k. Golden RETRIEVER
pups met stamboom, HD-
vrij. 045-223305 na 13.00 U
Te k. GOLDEN RETRIE-
VER pups, vader Midas v.d.
Beersehoeve, met gezond-
heidsverkl. Tel. 04244-2118
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te k. v. part. GOLDEN RE-
TRIEVERPUPS ingeënt en
ontw., stamb. 04257-9200.
Te k. van part. zwarte BOU-
VIERPUPS met uitm. stamb
ing, en ontw. 04257-9200.
GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgar., ouders
HDvrij. Tel. 04135-1931.
Te k. BOOMER hondje, reu,
2 jr. oud, lief voor kinderen.
045-270066.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERS zwart, pups, stamb.,
13 wkn., ingeënt, ontwormd.
Hingerderstr. 3a, St. Joost.
Tel. 04754-86089.
VIJVERVISSEN: steur,
goudkarper, zonnebaars,
shubunkin, grondel, sluier-
staart, koi-karper, goudwin-
de, vijverpompen, planten
en vijverfolie voor ’ 4,95 per
m2. Dit alles vind u bij Lavo-
me, alles voor uw huisdieren
Tel. 043-650563. Weerter-
veld 37 (bedrijventerrein)
Meerssen.
Te koop WESTHIGHLAND-
WHITE TERRIËR pups, met
stamboom. 04920-10748.
Te koop VUVERPLANTEN
en zuurstofplanten ’ 2,-;
vijvervissen v.a. ’ 0,50. Tel.
046-517469.
Te k. BERNER-SENNEN
pups met stamboom van
HD-vrije ouders plus Berner
Laufhund reu 8 mnd. Tel.
08866-2483.

Te k. DALMATISCHE pups,
ingeënt en ontwormd met
stamboom met schrift, ga-
rantie Tel. 04138-76623
b.g.g. 73394.

Flatcoated RETRIEVER-
PUPS te koop, prima af-
stamming, met stamboom,
ouders HD-vrij. Vrijblijvende
info over dit ras P. Driessen,
04765-2436.
Te koop bonte GANZEN,
prijs ’l5,- per stuk. Tel.
045-751588.
Te k. BENNER-SENNA
pups met stamb. ouders
HD-vrij. Tel. 04998-72850.
Nestje prachtige BLAUW-
KEESJES te koop. Tel. 045-
-214859.
Te k. sprekende PAPEGAAI
met kooi. Hindestraat 3,
Heksenberg, 045-217138.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUP ’600,-, ingeënt en
ontwormd. Tel. 04113-1680.
AQUARIUMS 180x40x40

’500,- en 80x40x40

’ 250,-, geh.compl. met
Eheim pomp. 046-331248.
Te koop van part. BOUVIER
pups met prima stamb. Tel.
04139-3120.
Te k. van boerderij GOL-
DEN-RETRIEVERPUPS
met prima stamb. met gar.
Tel. 04138-74213.
DOBERMANN-PUPS te k.
ouders HD vrij met stamb.,
kamp. afst. Rijksgedipl.
Kennel van Leuchtenstern.
Tel. 045-310948.
Te k. Duitse HERDER teef,
5 mnd., zeer lief, waaks,
weg. alergie echtgenote. Tel
045-425820 na 18.00 uur.
Zwarte middenslag
SCHNAUZERPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, lid Ned. Schnauzer-
Club 04132-73714.
Te koop PUP, reu, 4V_ mnd,
kruizing Bullterriër-Herder,
ontwormd. 045-230648.
Te k. Perziche KITTENS o.a
wit/cremé Harlekijn, blauw
katertje, voor goed blijvend
tehuis. Inl. 045-723786.
Te k. DWERGPOEDELS,
klein soort, v.a. ’ 350,-. Tel.
04750-16590.
Te k. buitengewoon mooie
geselecteerde koi of
KLEURKARPERS. Tel.
04780-80506 na 18 uur.
Te k. zeer mooie Hollandse
HERDERPUPS, ingeënt en
ontw., goed verz.; tevens
Mech. herder, ouders eert.
PH-I.Tel. 045-271828.
Te k. GOLDEN RETRIE-
VERPUPS met stamb. en
HD-garantie, ing. en ontw.
Tel. 04138-74883.

Te k. BERNER SENNEN-
pups met stamb., ontwormd
en ingeënt. 04136-9313
Te koop nog 2 mooie wit/
zwart gevlekte Duitse DOG-
GENPUPS, met stamboom.
Duitse Doggenkennel van 't
Oenselerheem. 04404-1490
Te k. BOERENFOXEN 6
weken. Tel. 04743-1339.
Te k. PUPS van Chow-
chows, Collies, Keeshondj-
es, Maltezers, Pekingeesjes
West-Highlandterriërs, Tec-
kels, York-Shireterriërs en
leuke bastaardhondjes. Tel
04958-91851 (bij Weert).
Dag, geopend ook zondags.

Tamme baby BEO's, grijze
roodstaartjes, < blauwvoor-
hoofdamazones en Alexan-
ders v.a. ’250,-, inruil
mogelijk. Tel. 046-375359.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIËRPUPS ing. en ontw.
pr. ’ 350,-. Tel. 045-453497
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms. Tel. 045-321828.
Te k. pracht. BOUVIER voor
bewaking, zeer fel. Tel. 045-
-321231.

Opleidingen
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 mogelijk.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Huwelijk/Kennismaking

ledere vrijdag, zaterdag,
zondag, maandag vanaf 21.00 u.

dansen voor iets ouder publiek va. 25 jaar.
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboqrd 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

Annemieke
33 jaar, lichtbl. lang krullend
haar, bl. ogen, slank. Ben
buitengewoon levenslustig,

sprankelend, vrouwelijk,
spontaan, modebewust,

kreatief, vrolijk en ik hou van
onverwachte dingen. Men-

sen en het leven in al zijn fa-
cetten boeien me. Laat me

kennis maken met je warme
persoonlijkheid! je charme

en je lach. Ik hoop dat je zult
reageren via St. Date, Post-

bus 3279, Venlo.
Zoek(t) u/jij een VRIEND-
(IN)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
Sport, slanke VROUW, 44 jr,
zoekt een leuke vriend die
ook houdt van dansen,
etentje, wandelen. Br.o.nr.
B-15Ö1 L.D., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
Jonge man, 32 jr. is alleen
zijn moe, zkt. VROUW 30 tot
35 jr. om samen 'n leuke
toekomst op te bouwen. Ben
in bezit van auto en vaste
baan. Br.o.nr. B-1504, L.D.,
Postb. 2610, 6401 DC Hrln.
Goed uitziende HEER, 59 jr,
1.85 L, slank, gesch., goed
milieu, z.k.m. een char. 'sympathieke, slanke vrouw
voor een duurzame relatie
en om eenzaamheid op te
lossen. Br.lfst. met foto o.nr.
B-1206 L.D.. Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
Huiselijke j.man 32 jr. gesch.
z.s.k.m. lieve spontane
J.VROUW tot 36 jr. voor ser.
rel., kind geen bezwaar,
geen bartype. Br.o.nr.
B-1515 LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Slanke blonde vrouw 60 |aar
zoekt ser. kennism. met net-
te HEER, plm. 1.80 I. Br. met
telnr. o.nr. B-1543, LD.
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Gesch. man 50 jr., z.k.m.
nette sport. J.VROUW voor
vriendsch./relatie. Br. liefst
met foto o.nr. B-1539, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

All.st. man, 60, zkt. cont.
met all.st. flinke mollige
VROUW zonder kinderen en
vriendinnen. Schrijf maar
eens: Postb. 120,Bom.
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat - Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Zondag voor ie-
der een gratis consumptie.
Bewijs verpl. 1n1.046-747962
MAN 70 jr. zoekt vrouw 60-
-70 jr, huish., houdt van knuf-
felen, kl. handicap geen
bezw. geheimh. verz. Br.o.
nr. B-1114. LD., Postbus
2610, 6401 DC, Heerlen.
MAN 37 jr. gesch. geen kin-
deren, I. 1.89m, goed ver-
zorgd uiterlijk, houd van
huish. en gezelligheid, is
eerlijk en trouw en is de
eenzaamheid moe, zkt. ser.
eerlijke vriendin rond de 30-
-40 jr. gesch. en 1 kind geen
bezwaar. Lengte niet kleiner
dan 1.70m. Br. m. foto naar
Br.o.nr. B-1523, LD. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
J. VROUW 40 jaar I.76mtr,
1 kind zoekt leuke vriend
voor Lat-relatie. Br.m. foto
o.nr. B-1524, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
VROUW zkt. Bi-vriendin Ift.
20 è 30 jr. Br.o.nr. B-1529,
L.D. Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Jongeman, 25 jr. 1.78 mtr.
rustig, eerlijk, normaal uiter-
lijk. HBO-opl. I.b.v. auto z.k.
m. goed uitz. slank MEISJE,
20-25 jr. spontaan, eerlijk,
Ifst. MBO-opl. voor vaste rel.
Br (event. m. foto) o.nr.
B-1536, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Serieuze heer 68 jaar zoekt
serieuze VROUW. Br.o.nr.
B-1538, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Leuke jongeman van 33 jr.
heeft vast werk, zoekt ken-
nism. m. leuke DAME voor
relatie op te bouwen. Kinde-
ren geen bezwaar. Br.o.nr.
B-1540, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Huwelijksbureaus

Dromen bedrog ?
U bent er zelf bij !

Ook u kunt een fijne relatie vinden.
Bij Mens & Relatie staat een deskundig team met psycho-
loge klaar om voor u een levenspartner te vinden. Persoon-
lijke bemiddeling op niveau, voor duurzame man/vrouw re-
laties. Meer weten? Bel vrijbl. één van de veertig consulen-
tes in uw regio:

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.

GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN
Naam: m/v
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

Stg. Mens en Relatie
Limburgs grootste bureau

Number Plate Dating nu ook Een PICCOLO in het Lim-
bij EURODE Dating Shop. burgs Dagblad helpt u op
Informatie. Postbus 476, weg naar snel succes. Bel:
6460 AL, Kerkrade. 045-719966.

Woont u in Limburg
en zoekt u een partner? Nederlands grootste relatieburo

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Wilt U meer weten over de unieke werkwijze?

U kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster.
Maastricht e.o. mevr. Corsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.
Erkend stichting Consumentenbelangen bij Relatievorming

Consult
\j»—-^Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- enOost Nederland

voor het Acad., HBO en goed MBO-niveau.

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

Brochure/Info
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht
Bel de Vakman

HATE Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
Ontstoppen AFVOER? en
ontkalken sanitair? Tel. 043-
-612509. Geen succes, geen
kosten.
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.
Voor al uw BESTRATIN-
GEN en sierbestratingen,
verbouwingen en alle einde-
re voorkomende werkzaam-
heden tegen concurerenden
prijzen. Tel. 045-225580.
Klein BOUWBEDRIJF kan
nog alle voorkomende werk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-419764.

DAKCENTRALE Limburg,
gespecialiseerd in alle voor-
komende dakwerkzaamhe-
den zoals reparaties en ver-
nieuwingen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-465285.

Baby en Kleuter
Te k. WANDELWAGEN kl.
mintgroen met voetzak en
parasol. Tel. 045-227381.
Te koop KINDERWAGEN
Teutonia 3 in 1, donker-
blauw met witte bloemen.
Tel. 045-229642. ~
Te k. MAXI-COSI 2000,

’ 125,-; Herlag kinder-wan-
delwagen ’150,-; rieten
wiegje ’ 100,-. 045-723029.
Te k. donkerblauwe rib KIN-
DERWAGEN met veel toe-
behoren en veel babykleer-
tjes. Tel. 045-229715.
Te k. TWEELING-SPORT-
WAGEN met voetenzak, vr.
pr. ’ 350,-. Tel. 045-424039
Te k. eiken BABYKAMER.
Tel. 045-324177.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK mt. 40.
Tel. 045-275018/253210.
Te koop witte BRUIDSJURK
mt. 38, met alle toebeh., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-417402.

—_

Kapper.Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

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.= __^

Massale magazijnyerkoop van honderden nieuwe keukens
en inbouw-ap'paraten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukens en inbouwapparaten welke in
de Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

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

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden

Zeer moderen grijze hoekkeuken
Afm. 160x280cm, mcl. werkblad en spoelbak.

Met bijbehorende kroon en lichtlijsten.
Normale prijs ’ 8.545,-; Homprijs ’ 5.898,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Zeer mooie wit eiken hoekkeuken

Afm. 150x260 cm mcl. werkblad en spoelbak.
Uitgevoerd met hoekkast met twee draaibodems,

nisregalen en boven kasteindregaal.
Normale prijs ’ 9.472,-; Homprijs ’ 6.298,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Moderne onderhoudsvriendelijke

keuken
Afm. 270x260 cm, mcl. werkblad en spoelbak

Normale prijs ’ 5.463,-; Homprijs ’ 3.298,-

Nu slechts ’ 1.498,-
Pelgrim inbouw gaskookplaat

met vonkontsteking
Type GK 038

Normale prijs’ 665,-; Homprijs ’ 469,-

Nu slechts ’ 248,-
Hom

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

Echt, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Zwaar eiken EETHOEK en
bankstel, geheel compl. Tel.
04492-2017 na 17 uur.
Zeer mooie eiken BUFFET-
KAST, ovale spiegel, gesle-
pen glas, vaste pr. ’ 1.100,-
Tel. 045-427398..
Te koop in perfecte staat
verkerende TOOGKAST,
mooi strak model zonder
veel versierselen, kleur
licht-eiken, prijs ’ 1.550,-.
Zien is kopen. 045-258518.
Te k. massief oud eiken
SALONTAFEL 70x120cm
Pr. ’650,-. Inl. 045-414013.
Blank eiken BANKSTEL

’ 1.575,-; blank eik. eethoek

’ 1.650,-; blank eik. TV/vi-
deokast ’ 750,-; blank eik.
salont. ’425,-. Alles mas-
sief eiken. Tel. 045-323830.
Wegens omstandigh. pracht
eiken BANKSTEL met rund-
lederen kuipkussens 1 jr oud
koopje ’3.150,- (nw.pr.
’5.800,-) 045-715619.
BANKSTEL eik ’ 375,- eeth

’ 200,- omaslpk ’ 550,-
Kouvenderstr. 208 H'broek
Te koop in goede staat:
SLAAPKAMER, 2 nacht-
kastjes, toiletspiegel, ma-
tras, 1 jr. oud, t.e.a.b. Moet
weg. Tel. 045-317546.

Te k. eiken SLAAPKAMER,
stalen bed, rolgordijn, luxa-
flex. Tel. 045-218783.
Te k. eiken BANKSTEL met
leren kuipzittingen, vr.pr. ’1.250,-. 045-424702.
PUNTGAAF! te k. leren Har.
vink Design bankje 2V_ zite,
weg. overcompl. ’1.600;-.
Tel. 04451-2471.
Te k. ant. donkere SALON-
TAFEL 190mx90x43cm,

’ 850,-. Tel. 045-210868.
Te koop antieke KAST, eet-
hoek en dressoir Henri
Deux. Tel. 045-458806.
Te koop BANKSTEL eh'
blank eiken salontafel. Tei.
045-455685.
Te koop antieke eiken
SLAAPKAMER ’ 2.500,-.
Tel. 045-254362.; f
Wegens een kleinere wo-
ning te koop: bruin lederen
2-zits BANK, ’50,-; 2 zits
bank als nieuw, ’ 500,-; 3-
zits bank ’500,-; slaapka-
mer licht berken; 2 pers. bed
met achterwand, 4-deurs
linnenkast, ’ 250,-. Tel.
045-716085

T

VoorPiccolo's
zie verder pagina 12
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Wonen Totaal

Te k. moderne witte WAND-
KAST met vitrine, witte sa-
lontafel met tegels. Tel. 045-
-229715.

Te koop leren BANKSTEL

' salontafel, hoektafel, 2 tapij
ten, schemerlampen, 1
hanglamp. Tel. 045-440558Jna 15.00 uur

ZonnebankenZonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor lage prijzen

’ 895,-; ’ 995,-; ’ 1.095,-;- ’ 1.195,-;’ 1.295,-; ’ 1395,-;

’ 1.495,-; ’ 1.595,-. Met Wolff lampen, gratis montage en
bezorgen met superservice. Deskundige voorlichting.

Bij van ERP, Limbrichterstraat 18, Sittard, tel. 046-513531.
Te k. 24-lamps gebogen
ZONNECOMBINATIE. Tel.
045-259470.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Radio e.d.
Te k" BANDRECORDER
Revox 877, z.g.a.nw., nw.pi
’4.300,- vr.pr. ’2.150,-
-plus min. 25 banden. Tel
045-417739.

Computers
________■■■■ .■■—.■.„■i—i ■■

Aragorn
Minitower en voeding 200 W

1 MB intern geheugen
2 x serieel
1 x parallel
1 x game

3.5" 1.44 Mb diskdrive, 44 Mb harddisk 25 ms
102 AT toetsenbord

SUPER VGA-KLEURENMONITOR
14" 1024 x 768 0,28 DOT PITCH
DR DOS 6.0 en handleidingen

1 jaar garantie
BOVENSTAANDE SYSTEMEN UITGEVOERD IN:

286-16
VGA kaart 256 KB RAM Trident

Nu: ’ 1.750,-
-386SX-25

VGA-kaart 512 Kb RAM Trident

Nu: ’ 2.099,-
-386 DX- 40 64

512 Kb RAM Trident VGA-kaart

Nu: ’ 2.250,-
Alle prijzen excl. BTW 18,5%

Levering uit voorraad
Prijzen uitbreidingen op aanvraag.
Ook 486SX en 486DX leverbaar.

Bedrijvenweg 7, Eindhoven.
Tel. 040-412555 / Fax. 040-419685

Openingstijden ma t/m za van 9.00 tot 17.00 uur.
Te k. PL-XT 33 Mb Harddisk
3V2 en 5W drives, muis,
VGA B&W monitor, Star
NLIO printer, DOS 5.0 en
veel software, alléén com-
pleet ’2.500,-. Tel. 04492-
-4442 na 12.00 uur.

Te k. AMIGA 2000 met mo-
nitor en toebehoren. Kloos-
terkoolhof 28F, Heerlen. Tel.
045-728983
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Vldeo

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
©te

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Aristona kleuren TV met teletekst

63 cm beeldbuis, met afstandsbediening
geen ’ 1.799,- of ’ 1.599,- maar

’ 998,-
Grundig stereo kl. tv met teletekst

63 cm beeldbuis, monitortook, met afstandsbediening
geen ’ 2.499,- of ’ 2.199,- maar

’ 1.398,-
Philips hifi videorecoder VR 502

hifi stereo, compleet met afstandsbediening
geen ’ 1.399,- of ’ 1.199,- maar

’ 698,-
Philips hifi midiset FBBO

compleet met tuner, versterker en cassettedeck
geen ’ 799,- of ’ 598,- maar

’ 298,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Schamerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

Goede KLEUREN TVs m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen mei
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen. 045-724760.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-; ren TV's en def. VHS-vi-

' deos vanaf '83 (typenr. ver-
melden). Tel. 045-723712.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.

I ’75,-. AfsLbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radk>/TV- FRANK BV, Bokstr. 33. Heerlerheide. 045-213432.

> Te k. PHILIPS KTV, 16 kan.
) ’150,-; VHS video 8 kan.

’250,-; Philips cass. deck» 48 cm. ’ 125,-. Tel. 04492-
-4442 na 12.00 uur.

Huishoudelijke artikelen

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
046-513228 of 514862.
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
ATAG-FK-055A, luxe gas/
electro fornuis, ruim 1 jaar
oud, met garantie, nw.pr.

’ 1.350,- t.e.ab. Na 18 uur
tel. 045-228131

USK. gasf. ’ 95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Zanussi WASMACHINE
Z9I4X en wasdroger Z413
samen ’ 500,-; eik. keuken-
blok, i.g.st., zond. app. deu-
ren, mas. tot. lengte 3.43
mtr., ’ 1.500,-. 045-259277.

Kachels Verwarming
J500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21,Klimmen, 04459-1638
Te k. KOLENHAARD met 15
zkn. kolen, pr. ’350,-. Tel.
045-723736.

Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,- Geleen. Tel. 046-740785.

I- — !

1 Foto/Film
i,

NIKON F 3uitrusting, motor- MD4. div. obj. plus Metz flit-
ser. Tel. 045-425725.

Kunst en Antiek
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-

■_ veld, Irmstr. 64, 045-443161
J Eigen restauratie en logerij.

Te koop gevr. antieke
| SPEELDOZEN en grammo-
r foons. 043-649494.- Nog nooit bij WUSHOFF
■ Antiques geweest? Jammer

voor U! 2.000 qm showroom- Geopend donderdag, vrij-
j dag, zaterdag. Amstenra-- derweg 9, Hoensbroek-cen-

trum. fel. 045-211976.
Moderne SCHILDERUEN te
k. v.a. ’95,- mcl. lijst. 045-
-222152/720260
Engelse miniatuur LAN-
TAARNKLOK. Tel. 043-
-477453.
Te koop unieke SLAAP-
KAMER geheel compleet.
Tel. 045-726018.
Te koop Henri II KAST 2-drs
ond. en 3-drs. boy. met bo-
venkrans i.orig.st. ’2.500,-.
045-252562 na 18u.

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87 Maas-
mechelen België. Zondag

open v. 10-18 u. v. 10-12 u.
Gratis toegang show en at-

tracties met DJ Henny.
De Stichting Rommelmarkt
Puth namens Koninklijke
Fanfare St. Caecilia Puth en
Voetbalvereniging Puth zal
op tweede Pinksterdag 8 ju-
ni a.s. in het kerkdorp Puth
een ROMMEL- en Luikse
Markt organiseren welke zal
plaatsvinden op en rond het
marktplein Puth. Professio-
nele standhouders kunnen
zich aanmelden bij de heer
R.H.P. Lormans, Bovenste
Puth 74, 6155 NJ Puth-
Schinnen. Tel. 04493-4038.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, 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 gevr. WINKEL-
RESTANTEN uit alle bran-
ches. Tel. 043-210830, fax.
043-216601.
Hoogste prijs, postzegels,
MUNTEN en goud. Stamps
and Coins. Tel. 045-726789
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.

Muziek
Te k. ORGEL merk Yamaha
Electone, 3 jr. oud; accor-
deon merk Pirrot. Uterweg
128, Heerlerheide.
Band met optredens zoekt
met spoed TOETSENIST.
Voor info: 046-757829
(Karma) 046-374263 (Erik)
046-518475 (Henry).
Gevr. BASGITARIST voor
dans- en 60-iger jaren
muziek. Tel. 045-232318.
Te k. YAMAHA, tuner, type
CT-8 10, Yamaha verster-
ker, CA-8 10, 2x120 W., 8
ohm, veel aansluitmog., pr.
’450,-. 045-218386.
Cover-band "Bootleg" Aken
zoekt semi profs. BASSIST.
Event. met zang. Tel. 0949-
-240794573 tot 18.00 uur
0949-240584949/48 v.a.
18.00 uur. 0949-240595721
Te k. elec. GITAAR plus div.
access., pr. ’BOO,-. Tel.
045-275157.
Te koop Yamaha ORGEL.
Tel. 045-254362.
BASSIST gevraagd voor
dansorkest. Tel. 046-
-526243.
GEM WS2 KEYBOARD plus
diskdrive z.g.a.nw. Tel.
04450-3716.
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Die Modehaus.
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Nieuw! Orgels keyboards en
electronische piano's!

Nog enkele lentebeursaanbiedingen met 10%-50% korting
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Kortingen tot 50%!!!
Muziekverenigingen opgelet! Nu blaas- en slaginstrumen-

ten zowel nieuw als gebruikt. Alle merken uit voorraad
leverbaar. Bijv. saxofoons v.a. ’ 750,-; dwarsfluiten v.a.

’ 250,-; marimba's v.a. ’ 1.995,-; xylofoons v.a. ’ 1.295,-;
drumstellen v.a. ’ 595,-. etc.

Belt u voor informatie Adams Muziekcentrale, Thorn.
TeL 04756-1324.

Superoccasion Synthesizers:
Roland D5’895,-; Korg. DW 6000 ’ 795,-; Yamaha DX
11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’1.195,-; Kawai K 1’1.495,-;

Roland JXI ’895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Roland
5220 Samplingmodule ’1.295,-; Emu Proteus Protologi-
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; Kawai
QBO SEQ ’ 1,295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- enz.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
PEAVEY eindtrap 2 x 150 W
M2600 ’ 700,-; eindtrap 2 x
150 W of 1 x 300 W mono
’1.000,-; subwoofer 19"
300 W RMS ’500,-. TeL
045-216139.
Gezocht: TOETSENIST of
Sax, Ifst. met zang voor
goedl. trio. Tel. 046-746717...

Te k. Luidspreker BOXEN
Beovox Penta, (B&O),

’ 1.000,- p.st. onder nw.pr.
Tel. 045-227169.

Te koop JUKEBOX Rockola
Grand Prix, bwj. '64, 160 se-
lecties, vr.pr. ’2.400,-. Tel.
045-411745.

Knop-
accordeons

Ook occasions, Accordeola,
Crosio, Cavagnolo, Hohner,
mr. mog. Info: 020-6443990.
Ook 's avonds en weekends
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk. Rotterdam
010-4363500.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels met garantie en
5 jaar service-korting. Am-
bachtelijke akoestische
Pianovakspeciaalzaak KLA-
VIER, Rijksweg Zuid 170,
Sittard. Tel. 046-526426.
Te koop gevr. PIANO en
contrabas. Tel. 043-210830.

Te k. ORGEL Eminent Soli-
na met 2 man., baspedaal,
ritm. box, ’225,-. Tel. 045-
-415884.
Gezocht GITARIST, liefst
met zang, voor all-round
muziek. Tel. 045-217031.
Te koop YAMAHA orgel
HE6, ’3.000,-. Tel. 04450-
-3764.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn. Pianohandel Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Met spoed gevr. voor be-
kend Ned.-talig duo vr.
PARTNER. Brieven bij
voork. met cassette-tapes
mcl. recente foto o.nr.
B-1511, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Wie wil er losse BUSREIS
kopen, voor concert Dire
Straits, geen kaartje, voor
29 mei. Tel. 04493-1995.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Een wereld van plezier bij pret-
park De Valkenier, Valkenburg

Ook dit jaar houdt u het

Verjaardagsfeestje
van uwkind weer in pretpark De Valkenier voor slechts

’ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke-
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant.
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde van

’ 19,50 cadeau.
Als dat geen knallende feestdag wordt!!!

Vooraf reserveren s.v.p.
Info en reserveringen: tel. 04406-12289.

Bent u met moeder in de wolken
Verras haar met een ballonvaart

EBC, tel. 045-742440 / fax 045-741999
Te k. FRITUURWAGEN,
compl. ingericht, met stand-
plaats; tevens Silex grill.
Uterweg 128, Heerlerheide.

Te koop COLA-APP. voor
blikjes of flesjes ’1.000,-;
tevens koffie-app., i.z.g.st.
nw.pr. ’6.750,- nu ’400,-.
Tel. 045-740820.
Inboedel FRITURE te k.
zonder fritureketel, nw.
’45.000,-, vr.pr. ’21.000,-,
2jr.oud. Tel. 045-315617.

Te k. Horemas GOLf*
JART, z.g.a.n. met toeb^
ren. Tel. 043-630103. >
Piccolo's in het Lim^Dagblad zijn groot in <t
SULTAAT! Bel: 045-719ffi

Voor Piccolo's
zie verder paging.22

J

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te koop z.g.a.n. KINDER-
FIETS oma-model; Duitse
hang gokkast. 045-453406.
Te k. 750 paar luxe OOR-
BELLEN; grote partij ket-
tingen en sieraden; 106
haarmode; luxe damestas-
sen en ceintuurs; leuke aan-
trekkelijke handel voor

’ 1.750,-. Tel. 045-753305.
Te koop BAGAGEWAGEN-
TJE ’350,-; bromfiets Tho-
mos 2 jaar oud ’ 600,-. Tel.
045-218196.
Yamaha KEYBOARD PSS
130 met cursusboek ’ 150,-
-radiografische Ford Ranger

’ 50,-; Judo-pak, grote
maat ’40,-. 045-227315.

Te koop div. kunststof KO-
ZIJNEN (Weru), kl. mahonie
draai/kiep 2.49x1.71 mtr.,
vr.pr. ’ 800,-; eettafel
blankeiken met 4 rieten
stoelen, 1.60x0.70 mtr.; kast
massief blankeiken 2.00 I.
190 h. 0.50 br. Vr.pr. totaal
’BOO,-. Tel. 045-221731.

I .£7\

Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
Organisatie voor thuiszorg en preventie

Mededeling van het Groene Kruis
Oostelijk Zuid-Limburg

In verband met de Dag van de Verpleging op dinsdag 12 mei a.s. hebbenalle
medewerkers van hetGroene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg een vrije dag.
Op deze dag is voor dewijkverpleging de gebruikelijke weekenddienstregeling
van toepassing. De kraamverzorgenden zullen op deze dag conform
afgesproken planning in de gezinnen aanwezigzijn.
Voor spoedeisende gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met:

wijkverpleging
* regio Brunssum : 045-259090
* regio Klimmen : 04405-2995
* regio Heerlen : 045-713712
* regio Hoensbroek : 045-225588
* regio Kerkrade : 045-459260
* regio Landgraaf : 045-323030
kraamzorg Oostelijk
Zuid-Limburg

i ; >
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Gemeenten verzocht tekort van 60 mille op te lossen

Geldgebrek bedreigt
katecheseles scholen

DOOR RIKVAN DRUTEN

fNDGRAAF - Het Kate-
Centrum van hetJ^JM (Schoolkatechese Oos-

'\tu MiJnstreek) is in moei-
[Kheden geraakt nu de ge-ente Kerkrade en verschei-ne religieuze instellingen

aan het SKOM«rk verminderen. Het Kate-
Oc..r

h Centrum verzorgt het
«sdienstonderwijs op veel

scholen in deze re-, ,het tekort van 60.000 gulden op./ossen, heeft het SKOM de ge-
enten Heerlen, Landgraaf, Kerk-■ Gulpen en Voerendaal ge-ga om per leerling vijf gulden

ïn h gemeenten niet bereid blij-
-5 SKOM te steunen, moeten
'n a len v°or hun godsdienstles-

aankloppen bij het bisdom.

j^u voelen de deelnemende
h oüeke scholen weinig voor.
ih .n et Katechetisch Centrum
irs bestaan de nodige
ie. en in opvatting over de ma-
lo . waarop de katechese eruit
iti \zien". zegt Marjan Rooyakkers
.s W stichting Katholiek Onder-

Waubach.
a* openhartig is het SKOM niet,
Sein reft de informatie aan de
.^nemende scholen, steltRooyak-
jt " ..Maar er dreigen problemen,ls Wel duidelijk."

j SKom werd in 1981 opgericht.
e s 1984 zijn het vooral de school-
etlur-en die het SKOM 'dragen',
jgj^sdom Roermond staat een
cj,t

enoudender godsdienstonder-
e £ voor dan het SKOM verzorgt.
,n °sten woraen tot nu toe gedra-
eri . e scholen, die vijf gulden
Üe^erllng betalen, ouders en paro-

Tleerite Kerkrade ~ waar net
b»t aanvankelijk was gevestigd
aai >flde JaarliJks 20.000 gulden,
l(j. neeft vorig jaar besloten dej raan dicht te draaien. Kerkra-
_rieeft daarvoor een periode vanJaaruitgetrokken.

-_-_a__>

f 6ke^ ele particuliere instellingen
fSbb SKOM financieel steunden,
(êej. en laten weten dat ze daartoe
(.tg. Mogelijkheden meer zien. „Dit
K^ ent dat het SKOM zijn een-
Fh_ Q?an het begin van het nieuwe
hgest Jaar moet sluiten", schrijft de
Pedri- besturenwerkgroep
Tan ~lr»gsactie SKOM' in een brief
feu e betrokken gemeentebestu-

Lof voor
Sittards

stadsbestuur
RE) ~ Niets dan lofkreeS het

>_gp estuur van Sittard gisteren
*« _Waaid bij de officiële start
e \ü e opknapbeurt van de Sittard-
ia. -!?enstad. Zowel deputé C. de
let gais voorzitter P. van Zeil van
f>a \L r̂opees stimuleringsprogram-
ke. ; Uid-Limburg toonden zich
"ariftilgenomen met de Sittardseen> die bijna 20 miljoen kos-

eputé De Waal sprak zijn
6 heTlng uit voor de dynamiek

Üts.).-. stadsbestuur volgens hem
[e_ten

a *-*e Waal wees op een ad-
lig j*le van de gemeente Sittard
[ü_ J? ln Roermond had gelezen.
ethar°mot;ie van Sittard is tot in
S^Us h Je Van Roermond voelbaar,"
Rj w ac gedeputeerde.
iiciies ver ook op dat Sittard sub"
wilcs !?eeft binnen gehaald, on-
P-b _ Qat de gemeente financieel
Wti |e2°nd is.
L^rlp6 ' tevens burgemeester van
*.!_ 5' ging in op het feit dat de

d-Limburg n°S alti->d fl"
Le do steun nodig heeft. „Maartae ien niet zielig. We geloven in
Mj. racht en in ons kunnen," zei

Vereniging looft 1000 gulden beloning uit

Dassen in Meinweg
doodgeknuppeld

Van onze verslaggever

HERKENBOSCH - De Vereni-
ging Das en Boom voelt er niets
voor om nog dassen in het natio-
naal park 'de Meinweg' uit te zet-
ten, zolang niet duidelijk is wie
twee jonge dassen medio april
heeft doodgeslagen.
In het nationaal park werden in
oktober van vorig jaar drie das-
sen uitgezet, afkomstig uit het
opvangcentrum van de vereni-
ging Das en Boom. De drie das-
sen, twee vrouwtjes en een
mannetje, zijn op de uitzetloka-
tie blijven wonen en hadden

reeds een echte burcht gegraven.
Eind maart verdwenen twee van
de volwassen dassen, maar ge-
lukkig bleek half april uit obser-
vaties dat één van de wijfjes
twee jongen had gekregen.

" De lengte van de dode das wordt opgemeten. Foto: KEES CAMPFENS

Spoorloos
Het zijn juist deze twee jongen
die zijn doodgeslagen. De dode
dieren werden op 23 april j.l. ont-
dekt. Uit sectie is gebleken dat
ze zijn doodgeknuppeld. Staats-
bosbeheer heeft inmiddelsop 29!
april aangifte gedaan van het
voorval bij de politie. Een grote
zoekactie in de omgeving naar

de volwassen dieren heeft niets
opgeleverd. Voor het leven van
deze dassen moet ook gevreesd
worden.

Het feit dat de dader de jonge
dassen na de slachtparij pontifi-
caal op de burcht heeft achterge-
laten en niet heeft meegenomen,
wekt de indruk dat de dieren ge-
vonden moesten worden.

Bij de Vereniging Das en Boom,
die zich inzet voor het behoud
van de inheemse marterachtigen
en hun leefgebieden, in Beek-
Übbergen is de ontsteltenis
groot. Juist het feit dat een van
de vrouwtjes twee jongen had
gekregen, gaf de vereniging
hoop dat de das weer definitief
was teruggekeerd in dit van'
oudsher dassenrijke natuurge-
bied.

Voor tips die leiden tot de aan-
houding van de dader(s) looft de
vereniging een beloning uit van
maximaal 1000 gulden. De Ver-
eniging Das en Boom is bereik-
baar onder nummer 08895-42294.

Overval op
installatiebedrijf

in Urmond
URMOND - Een nog onbeken-
de man heeft gistermiddag even
voor drie uur een gewapende
overval gepleegd op een installa-
tiebedrijf aan de Molenweg-Zuid
in Urmond.
De man, die een bromfietshelm
droeg, betrad omstreeks tien
voor drie het kantoor en bedreig-

de het aanwezige personeel met
een vuistvuurwapen. Vervolgens
deed hij een greep in de kas
waaruit die middag de lonen aan
het personeel zou worden be-
taald.

Hij vluchtte in een oranje Volks-
wagen Golf, die 's morgens in
Sittard was gestolen, in de rich-r
ting van de Mauritsweg in Ur-
mond. Het betreft een blanke
man, ongeveer 1.80 meter groot
met bruine lange haren tot op de
schouders. Hij droeg een don-
kerblauwe spijkerbroek en een
zwart jack.

Ministers achter
sluiting van

opvang Caberg
MAASTRICHT/DEN HAAG - De
ministers Dales en d'Ancona steu-
nen de sluiting van de tijdelijke
nachtopvang voor daklozen in een
sporthal in de Maastrichtse wijk Ca-
berg enkele maanden geleden. Vol-
gens beide ministers was het onmo-
gelijk voor de Maastrichtse politie
om de hulpverleners en de bezoe-
kers van de nachtopvang te be-
schermen tegen de protesterende
buurtbewoners.

De bewindsvrouwen antwoorden
dat op Kamervragen van P. Lank-
horst (Groen Links) over de rellen
rondom de nachtopvangvoorzie-
ning van het Leger des Heils. Lank-
horst wilde weten waarom de poh-
tie niet in staat was de groep daklo-
zen en de medewerkers van het
Leger des Heils te beschermen te-
gen de acties van de buurtbewo-
ners.

Volgens de betrokken bewindslie-
den was dat teveel ten koste gegaan
van de overige taken van de politie.
Bovendien had een actiever politie-
optreden tegen de buurtbewoners
geleid tot een ongewenste escalatie
van het conflict, met als sluitstuk
het optreden van de Mobiele Een-
heid.

Het sluiten van de nachtopvang was
het enig alternatief, blijkt uit het
antwoord van de bewindsvrouwen
op de Kamervragen. Dales ziet dan
ook geen enkele reden om de bur-
gemeester van Maastricht nog eens
aan te spreken op zijn aanpak van
derellen rondom de sporthal. Lank-
horst had hierom verzocht.

Kamer van Koophandel wijst Stein af

Voorkeur voor Born
als logistiek punt
BORN/STEIN - Het ligt voor de
hand om van Bom een logistiek
knooppunt in Limburg te maken.
Dat stelt drs Nico Simons, secreta-
ris van de Kamer van Koophandel.
Hij vindt die keuze logisch omdat in
Bom het containertransportbedrijf
Barge Terminal en autofabriek
NedCar zijn gevestigd. Simons
snapt niet waarom de provincie de
voorkeur heeft voor Stem als logis-
tiek knooppunt.

Hij schrijft dat in de informatie-
krant van de Kamer van Koophan-
del. Secretaris Simons geeft daarbij
aan dat Bom ook de ruimte heeft
om zich tot logistiek knooppunt te
ontwikkelen. Hij erkent echter wel
dat de waterwinning een probleem
is. Bom moet immers dan in noord-
oostelijke richting uitbreiden, waar
een belangrijk waterwingebied ligt.
„Maar daar is een oplossing voor te
vinden," aldus Simons.
Hij is geen voorstander van een lo-
gistiek knooppunt in Stem omdat
hiermee 'een onlogische driehoek
wordt gecreëerd die indruist tegen
alle goede voornemens over het te-
rugdringen van het aantal verkeers-

bewegingen. Simons doelt hiermee
onder meer op het pluspunt van
Barge Terminal, dat de containers
over water vervoert.
Simons: „Men heeft te weinig in de
gaten dat logistiek meer is dan het
transporteren van goederen van het
ene naar het andere punt. Logistiek
is het optimaliseren van de totale
goederenstroom en daarmee het
omlaag brengen van belangrijke
kostenfactor voor het bedrijfsleven.
Daar ligt een enorme kans voor
Limburg en daar moet een goed to-
taal-concept voor komen."
De Kamer van Koophandel schaart
zich daarmee nog eens overduide-
lijk achter de voorstanders van de
uitbreiding van het industrieterrein
Holturn-Noord. Burgemeester P.
Creemers van Bom stelt zich in de-
zelfde informatiekrant voorzichti-
ger op. Hij omzeilt de vraag ofBom
dringend behoefte heeft aan deze
uitbreiding door te stellen dat de
politiek daarover nog moet beslis-
sen. Creemers wijst op het belang
van de waterwinning en de kosten
van de uitbreiding. „Als burgemees-
ter moet je met alle belangen reke-
ning houden," zegt hij dan.

Hond ziek
na eten

gehaktballen
LANDGRAAF - Een herdershond-
uit Landgraaf is donderdagmiddag
onwel geworden, nadat hij gesnoept
had van blauwe gehaktballetjes. De
hond was met zijn baas, een bewo-
ner van de Kantstraat, gaan wande-

len aan de Hekeleweg in Landgraaf.

De baas zag zijn hond plotseling
balletjes gehakt eten, pakte de bal-
len-afen ging terug naar huis. Thuis
gekomen, constateerde de Landgra-'
venaar dat de hond was vergiftigd.
Een geraadpleegde dierenarts be-
vestigde dit. De politie heeft gister-'
middag op de Hekeleweg een on-
derzoek ingesteld. Daarbij werden
"meerdere blauwe gehaktballetjes
gevonden. Het is niet bekend of de
hond is overleden.

Advies Strijthagen
over drie weken
MAASTRICHT - Het duurt zeker nog
tot begin juni voordat de gemeente
Landgraaf het advies van de Provin-
ciale Planologische Commissie (PPC)
krijgt over Strijthagen. De PPC heeft
meer tijd nodig voor de bestudering
van het Landgraafse plan om in dit
natuurgebied een bungalowpark aan
te leggen. Aan de hand van het PPC-
advies moet Landgraaf een defintief
plan ter goedkeuring voorleggen aan
het provinciebestuur.

Adviescommissie
'werk minderheden'
MAASTRICHT - Een adviescommis-
sie gaat het regionaal bestuur voor de
Arbeidsvoorziening adviseren over de
bestrijding van de werkloosheid onder
etnische minderheden. Dr L. Frederix
van het RBA heeft gisteren de instal-
latie van de negenkoppige commissie
onder voorzitterschap van M. Damen
verricht. Het RBA hoopt dat de com-
missie voorwaarden kan scheppen
om in 1994 in miminaal van 5,4 pro-
cent van het aantal bemiddellingen
door arbeidsbureaus etnische minder-
heden aan een baan te kunnen hel-
pen. De commissie telt deskundigen
uit steunfunctie-organisatie en kringen
van werkgevers, werknemers en ge-
meenten.

Valse biljetten
van 500 mark
HEERLEN - Vermoedelijk twee on-
geveer 40-jarige Zuid-Europeanen
hebben in Heerlen tijdens de koop-
avond in zeker vijf winkelbedrijven
betaald met valse biljetten van 500
DM. De biljetten van het oude type
zijn zonder watermerk en van slechte
kwaliteit. Twee winkeliers herinneren
zich dat een van de mannen, die ove-
rigens gebrekkig Duits spraken, een
groot litteken of brandvlek op zijn
rechterwang had.

Politie Sittard
deelt 374 bonnen uit
SITTARD - De gemeentepolitie van
Sittard heeft de afgelopen dagen 374
processen-verbaal uitgedeeldwegens
te hard rijden. De overtreders werden
betrapt bij een viertal radarcontroles
op de Rijksweg-Noord, Leyenbroeker-
weg en de Geleenstraat in Munster-
geleen (twee keer). In totaal werden
3486 automobilisten gecontroleerd.
Tot twee keer toe werd in de bebouw-
de kom een snelheid van 105 kilome-
ter per uur gemeten. Bij een controle
op het vrachtverkeer heeft de politie
gisteren bovendien veertien chauf-
feurs op de bon geslingerd wegens
overtredingen van het rijtijdenbesluit.
Een chauffeur werd een verplichte
rusttijd opgelegd.

Andriessen
uitgenodigd
VALKENBURG - De CDA-afdeling
Valkenburg heeft minister J. Andries-
sen van Economische Zaken uitgeno-
digd in Valkenburg aan de Geul.
Martin Eurlings, .Valkenburgs statenlid
voor het CDA, deelde dat mee tijdens
de hoorzitting van de Raad voor de
Casinospelen over de kwestie van de
mogelijke casinoverplaatsing van Val-
kenburg naar Maastricht. Het CDA wil
dat Andriessen, die als minister de
beslissende stem heeft in deze zaak,
zich persoonlijk op de hoogte komt
stellen van de mogelijke consequen-
ties. De partij is van mening dat de te
verwachten nadelen voor Valkenburg
en het Heuvelland groter zijn dan de
voordelen voor Maastricht, waardoor
per saldo de economische effecten
voor de gehele regio negatief zullen
zijn. In de brief aan de minister wordt
het opstellenvan een regionale effect-
rapportage over deze aangelegenheid
noodzakelijk genoemd.

Röntgenapparatuur
Weverziekenhuis
EINDHOVEN/HEERLEN - Philips le-
vert aan de Stichting Gezondheids-
zorg Oostelijk Zuid-Limburg in Heer-
len een aantal röntgensystemen en
een magnetische-resonantie-appa-
raat. Het contract, dat algehele ver-
vanging van de röntgenapparatuur in
het Heerlense ziekenhuis De Wever
en de van toepassing zijnde dienst-
verlening omvat, heeft een looptijd
van vijf jaar. Met de order is zventien
miljoen gulden gemoeid. De magneti-
sche resonantie omvat een techniek
die met behulp van radiogolven in een
sterk magnetisch veld uitstekende
beelden van het inwendige van de
mens en dan vooral van zijn zachte
delen als spierweefsel en hersenen
oplevert.

" 'Alles ist vorbei' stond er op het spandoek dat de eindexamenleerlin-
gen van het Sancta Maria-college in Kerkrade hadden gemaakt. Het
sloeg op de laatste schooldag van de leerlingen. Op meer plaatsen in Lim-
burg hebben de examinandi gisteren de laatste schooldag uitgeleide
gedaan. Na het feest van gisteren volgt nu de serieuze periode van de
schriftelijke examens. Foto: klaus tummers

(ADVERTENTIE)
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De trekking van de prijswinnaars van de PAASPRIJSVRAAG
'92 is wegens het groot aantal inzendingen een week uitgesteld.
Publikatievan de uitslag en de lijst met winnaars volgt op zater-
dag 16 mei a.s.

v*derland 1:ent zijn grenzen I
Moederland
's eindeloos 1
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'Alles ist vorbei'
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Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 68-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Agnes Tillemans
weduwe van

Arnold Liekens
Kerkrade: L. Liekens

E. Liekens-Rutten
Ellen, Nancy

Kerkrade: M. Bosch-Liekens
D. Bosch
Linda

Kerkrade: A. Liekens
Familie Tillemans
Familie Liekens

6462 CN Kerkrade, 8 mei 1992
Franciscanerstraat 42
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelyks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St. Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op
het terrein van deLückerheidekliniek.
Avondwake, maandag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de parochiekerk van deHeilige Antonius
van Padua te Bleijerheide-Kerkrade op dinsdag
12 mei a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats Schifferheide.
Samenkomst in de kerk. Er is geencondoleren.
Voor vervoer naar de begraafplaats en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
, De Heer is mijn herder,

Mij zal niets ontbreken
(p5.23)

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende
haar leven heeft omringd, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, in de leeftijd
van 75 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoorizus, tante en nicht

Paula Tillmans
weduwe van

Leo Meijers
In dankbare herinnering:

Limbricht: André en Marianne
Sanne, Anke, Veerle

Sittard: Armelies en Pieter
Sittard: Ger en Ursula

Lars, Ken
Familie Tillmans
Familie Meijers

7 mei 1992
Odasingel 62 6131 GX Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 11 mei
a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van St.
Petrus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondmis van zondag 10 mei a.s. om 17.10 uur
in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbaar dat zij vredig mocht inslapen, maar
verdrietig haar voortaan te moeten missen, ge-
ven wij kennis dat is overleden, onze lieve moe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Miets Huntjens
weduwevan

Gerard Engelberts
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Uit aller naam:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,
zussen en allen die haar
dierbaar waren
Familie Huntjens
Familie Engelberts

Heerlen, 5 mei 1992
Aambosveld 161
Corr. adres: L. Verwijlen-Engelberts,
St Janstraat 15, 6471 GA Eygelshoven.
Op uitdrukkelijke wens van de overledene,
heeft de crematieplechtigheid in besloten fami-
liekring plaatsgevonden op vrijdag 8 mei j.l. in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.

i

Ais leven lijden wordt
komt de dood als een verlossing

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, de-
len wij u mede dat na een moedig gedragen lij-
den van ons is heengegaan in de leeftijd van 69
jaar, omringd door haar familie mijn liefste
mamma, onze zus, schoonzus, tante en nicht

Louise Hendrika
Hermans

weduwe van

Gijs Koort
In dankbare herinnering:

Heerlen: Armelies Koort
Familie Koort
Familie Hermans

Heerlen, 3 mei 1992
Corr.-adres: Esdoornstraat 36, 6417 AK Heerlen
De bijzetting heeft plaatsgevonden op 7 mei
1992 op de begraafplaats Schifferheide te Kerk-
rade in besloten kring.

t
Tot ons groot verdriet hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Wim Luijcks
* te Steenbergen 3 januari 1915

t te Heerlen 7 mei 1992
echtgenootvan

Mia Moonen
Heerlen: Mia Luijcks-Moonen
Haarlem: Marlies en Peter Kemper-Luijcks

Chantal, Bianca
Haarlem: Martien Luijcks
Heerlen: Toon en Els Luijcks-Lindström

Arlette, Seline, Justin
Brunssum: Leo en Ingrid Luijcks-Hönen

Muguet, Levin
Familie Luijcks
Familie Moonen

Pater Beatusstraat 26, 6411 TR Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op maandag 11 mei a.s. om 13.30 uur in de deke-
nale kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade, Heerlen.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk,
vanaf 13.10 uur.
De avondmis zal worden gehouden heden, za-
terdag 9 mei om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in derouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage-
lijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor

Enige en algemene kennisgeving______ In allerust is op 85-jarige leeftijd overleden

Maria Anna
Paulina Rosalie. Meijs
weduwe uit het le huwelijkvan

Johannes Antonius Joseph
Canisius
weduwe uit het 2e huwelijk van

Johan Joseph Wiertz
Geleen: Harry Canisius

Mien Canisius-Vroemen
Liliane en Roel

Roermond: JoséFeij-Canisius
Frans Feij
Denise enPeter, Steven, Rutger
Roger en Ramona
Familie Meijs
Familie Canisius
Familie Wiertz

Geleen, 7 mei 1992
Europalaan 2, kamer 422
Corr.adres: prof. Zeemanstraat 4, 6164 BJ Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 11 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen
condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in deh.
mis van zondag 10 mei om 10.00 uur in de kapel van
bejaardencentrum Bunderhof, Europalaan 2 te Ge-
leen.
Ma is opgebaard in derouwkapel van het Maasland-
ziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
i

t
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht II
die als het er op aankomt G
voor je bidt en voor jevecht F
pas als je iemand hebt w
die met je lacht en met je griei^z,
dan pas kun jezeggen h
'k heb een vriend F

Vanuit Finland bereikte ons het droeve bericht dat daar is overleden
onze lieve en dierbare zoon, broer, zwager, kleinzoon en neef v

Ruud Ekelhoff l
\

25 jaaroud I
Vaesrade: Harry en Tiny Ekelhoff-Luja fHeerlen: Ben en Suzan Ekelhoff-Gnutek JDen Haag: Aggi en Theo Gommans-Ekelbof
Vaesrade: MauriceEkelhoff

Familie Ekelhoff
Familie Luja

6 mei 1992
Corr.adres: Ekelhoff, Tulpstraat 18
6361 JC Vaesrade-Nuth
Uit dankbaarheid voor zijn liefde en grote inzet voor zijn dierbar1
medemens wil zijn familie hem gedenken in een HeiligeMis op dm*
dag 12 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Servatius
Vaesrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.

-~4

ons gedaan en betekend heeft, geven wrj u ken-
nis van het heengaan van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Alexander Kitzen
echtgenootvan

Hendrika Mariette Veders
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed
hij in de leeftijd van 71 jaar.

Grevenbicht: H.M. Kitzen-Veders
Grevenbicht: Jan en Marjo

Roy, Marco
Berg a/d Maas: Jes en Michel

Grevenbicht: Lily en Joop
Frank, Rob

Grevenbicht: Huub en Elize
Kiona

Grevenbicht: Brigit en Nand
Brenda

Dicteren: Anita en Jo
Familie Kitzen
Familie Veders

Sittard 7 mei 1992
Houtstraat 1, 6127 EB Grevenbicht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 11 mei om 10.30 uur in de H.
Catharinakerk te Grevenbicht, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aldaar.
Rozenkransgebed, gevolgd door avondmis, za-
terdag 9 mei vanaf 18.45 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard. Bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, de giften aan het Koningin Wilhelmina
Fonds van vrienden, buren en bekenden bij het
heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, oma en dochter

Hanny Arends-Kronieger
hebben ons zeer getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat zij door zovelen werd geacht, hebben
ons gesterkt dit verlies te dragen.

E.C. Arends
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1992

t
De Heer is mijn herder.

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, ge-
ven wrj u kennis van het toch nog vrij onver-
wacht overlijden, in de leeftijd van 86 jaar,van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Geertje Koops
weduwevan

Wilhelm Eshuis
In dankbare herinnering:
kinderen Eshuis
klein- en achterkleinkinderen
Familie Eshuis
Familie Koops

Brunssum, 8 mei 1992
Corr.adres: Treebeekstraat 103,
6446KR Brunssum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag
12 mei a.s. in de Gereformeerde kerk, gelegen
aan de Ds. Boumastraat te Treebeek-Brunssum,
om 14.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de algemene begraafplaats Mare-
bosjesweg te Treebeek-Brunssum.
Onze moeder is opgebaard in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.
Er is in voornoemde kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden is van ons heengegaan, onze zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Brouwer
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Brouwer

Hoensbroek, 7 mei 1992
Corr.adres: Heerlerweg 112
6433 HW Hoensbroek
De crematieplechtigheid heeft in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

In onze slaapkamerspeciaalzaak Heerlerbaan vindt u een keuze uit meer dan 50 slaapkamers in de kleu-
ren: wit - zwart - wit essen - kersen - mahonie. Tevens een grote collectie in schuifdeurkasten, matrassen,
spiralen, lattenbodems en ledikanten. Bezoek ook onze andere zaken.

____^^^^^M . a
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Dankbetuiging
t

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken,
die persoonlijk of schriftelijk zijn medeleven
heeft betoond bij de begafenis van onze vader
en opa

Jan van Roodselaar
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
in de kerk van de H. Jozef te Waubach heden
zaterdag 9 mei om 19.00 uur.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

gl ALARM /aH__(.06-11^
ALSELKESECONDE TELT

Maak er verstandig gebruik van.

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
uitsluitendop 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.
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Afcf theologie neb fe volop toekomst. *o ' <*

LAAT JE INFORMEREN
over theologfie in vol- or deeltijd
op zaterdag 10 of 23 mei a.s., 10.15 uur

■Vrije Studierichting Theologie: specialisaties'Zingeving "*W "j '".'F ". I' _ _ r » s , Antwoordcoupon voor meer tnjormatte
en Hulpverlening'en'Socialeen Politieke Ethiek' > Naam: '■Klassieke Studierichting Theologie: afstudeermogelijkheden ,' . i
in bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, geloofsleer, ]
moraal, liturgie, praktische theologie, godsdienstfilosofie. | P°«»«*le! Woonplaats:

Vooropleiding: VWO, HBO, WO, MO of toelatingsonderzoek i Sturen ""r: TheologischeFaculteit Tilburg.

AcaJemielaan Q, Tilburg. Inlichtingen: tel. 013-662580 [ _V^T- 6054^ 5000" Tiltu*[T..T:T[ÜJ

Dankbetuiging
Hartverwarmend was de overvolle kerk (avl
wake), de indrukwekkende crematie, uWÏ
troostrijke brieven, condoleances, bloemeI].
alle andere blijken van medeleven brj het <\
lijden vane

Lodewijk Frits
van der Hijde

Daar het voor ons niet mogelijk is een ieden
soonlijk te bedanken, willen wü u langs *weg hartelijk dank zeggen. I

E. Nolten-Hanssens
kinderen en kleinkindeft

De zeswekendienst zal worden gehouden on
terdag 6 jdni 1992 om 19.00 uur in de parOH
kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerh*]
Landgraaf.

j

TAndrianus P.A. Verhagen, 102 jaar, wedutfj
uit eerste huwelijk van Anna Wevers, we<j

naar uit tweede huwelijk van Helena Stefl
Corr.adres: B. Janssen-van Reeken, Raad
straat 17, 6051 HX Maasbracht. De plechtige
vaartdienst zal plaatsvinden heden om 14.00 ujj
de parochiekerk van St.Pieter op de Berg te V>
tricht.
"j- Luc Geraets, 14 jaar,Eiland 9, 6086 NA Neer
I plechtige eucharistieviering zal worden ge'

den heden zaterdag 9 mei om 10.30 uur in deP
chiekerk van H. Martinus te Neer.

tToon Geubels, 58 jaar, echtgenoot van Je'
Janssen, Breeweg 7, 6067 CH Linne. De ple<

ge eucharistieviering zal worden gehouden m1dag 11 mei om 11.00 uur in deparochiekerk val
H. Martinus te Linne.

t Cornelis Roelofsen, 76 jaar, echtgenoot vaf
coba Seemelink, Oranjeplein 37, 6006 CS W'

De crematieplechtigheid zal plaatshebben rfü
dag 11 mei om 11.15 uur in het crematoriun
Heeze, Somerenseweg 120.

tTheresia Jacobs, 81 jaar, weduwe van The<
rus Bernards, van Heukelomstraat 13, 600<J

Weert. De plechtige uitvaartdienst zal worden
houden maandag 11 mei om 11.00 uur in de P
chiekerk van St. Oda te Boshoven-Weert.

tMien Smeets, 86 jaar, weduwevan Jaques V1kens, corr.adres: Bisschop Moorsstraat 11,'
RP Weert. De plechtige eucharistieviering zal,
den gehouden heden zaterdag 9 mci om 11.00
in deDekenale Kerk van St. Martinus te Weer*

___________«_________i______________________________-_^

tFina Theunisz, 81
jaar, weduwe van

Willem Leenders.
Corr.adres: Tongerse-
weg 350, 6215 AD
Maastricht. De plech-
tige eucharistievie-
ring zal worden ge-
houden heden zater-
dag om 10.30 uur in
de basiliek van de
Sterre der Zee, OLV-
plein Maastricht.



Vóchsubsidie sportcentrum Welzijnsinstellingen samengevoegd

College GS zwicht voor
kritiek op bezuinigingen

| onze versloggever

'oMSTRICHT - Het dage-. bestuur van de provin-
im °P een aanta^ cruciale
/Uen gezwicht voor de
j^amentele kritiek op

'n invulling van de 'histo-
r| che' bezuinigingsopera-
., Van bijna 19 miljoen
k Sen Per jaar. Om zowel

als de be-
j^ken organisaties een

'cT,j tegemoet te komen,«pen GS onder meer voor
'Subsidiekraan voor hetv-s in zijn voortbestaan
"PJeigde Nationaal Sport-rtrUm in sittard (NSS)
rl. volledig dicht te
paien.

_fvv' Staten die concessie komen-
Sni_- ag tijdens het plenaire be-
Jh h ngsdebat voldoende achten,
JFs if* van ac provincie jaar-
i»err.°g een kwart miljoen gulden

|^et aan GS ligt, blijft die rege-
r*; etlminste voor een periode vanffJaar van kracht.

L?.ist het college van de NSS-
I üe een doorwrochte toekomst-
T > in het licht van het - hoe dan
£*". drastisch gekorte budget.
Jl^at zij nog geen kennis heeft ge-
lu n van de gewijzigde bezuini-Jjsvoorstellen, wilde de NSS-

>J üe gisteren nog niet reageren.

Mei korting van twee ton op het
Tiaj? van net Limburgs Land-
jewil het college, onder zware

X. ioan de Staten, in elk geval
jT i993 ongedaan maken.

4oJs verwacht geven GS ook ge-
W.. n °*e klemmende oproepvanL ei alle Statenfracties om del^sin provinciale wel-
Ttwstellingen in één centraal in-
l*tu_' Cn onder leiding van één
jij jUr en directie, onder te bren-
ha[I 1nun oorspronkelijke bezui-
fe. gsPian gingen GS nog uit van
+s> 2°genoemde 'welzijns-clus-

. >wstigingsplaats van deze nieu-
ir waar volgend
ltls 7°gelijk ook het Patiënten-reenten Platform Limburg
b^j. aangehaakt, wordt hoogst-
kt.t-_. ,*JnuJk een nog te bouwenUOrlokatie in Sittard.
Mihari bijgestelde bezuiningss-
pntrf° blijven GS bij hun stand-fWj at de door de gemeenteRoer-[hooi Zo vurig bepleite Teeken-
raicy "variant om technische,

" e maar ook financiële re-
■^et voor de hand ligt.

Hangrijzer
ktigj; n aanzien van een ander heet
enOod in deStaten zien GS zich
'iJH r^aakt het nodige water bij de
*ibr a°en. De veelbesproken

mt(i'lSeringskorting' van 20 pro-
totaal goed voor 3,6 miljoen

'%jn'. die het college alle acht
"1 favSlnstellingen wilde opleggen
ert_i eü

eure van de financiering van
.Hik t nde projecten, wordt fei-
-6 _-<_rUggebracht tot 2,5 miljoen.r °r,en rende 1,1 miljoen gulden
6 &r_v- w?vswaar eveneens door
6H in lncie ingehouden, maar blij-

u'gen welzijnshuis', meer
i_ .et nieuw te vormen cen-«fctftuut

ren
11 Week had met name de

eri\ve^Ctie om zon 'gulden mid-
.ir_st(L,ggevaagd, omdat die voor

ÜH. 2eif
ngen 'wat draaglijker' zou
ne°ben de betrokken or-

S ' met in nun kielzog de
w_?hn ' zien van meet af aan

» v°rrr. en tand verzet tegen wel-
'fcde "* van flexibilisering dan ook.
[^tic v die reden eiste de PvdA-

s Vorige week uitstel van deze
*V°W Maar met het oog op dehLt Voor met name het betrok-fU niet.Soneel- willen GS daar ook. ls van weten.

Ns verwacht het college, in'*s, „ Van de nu gedane conces-
1°(J2akrnieuwe Problemen in de
.*. elijke bezuininingsopera-

Vn o^13116 financiële 'gaten' wor-
o ciaal rT Uld met middelen uit het
I^s d*;aartoe gevormde reserve-
*n is' a met negen miljoen gul-eevuld.

Vuilnismannen Aken
moeten overuren maken

Van onze verslaggever
AKEN - Na elfdagenrust moes-
ten ze er weer voluit tegenaan.
De Akense vuilnismannen
maakten gisteren overuren. Van
vroeg in de morgen tot laat in de
middag werkten ze zich in het
zweet. Dat was nodig ook. Door
de langste staking in de Duitse
geschiedenis was de binnenstad
van Aken verworden tot een
vuilnisbelt. Einde dienst is nor-
maal gesproken half twaalf. Gis-
teren werd het vijf uur. Geen
drie, maar zes vuilniswagens re-
den door de straten. Maar het

resultaat mocht er zijn: tegen de
avond was er in het centrum
geen vuilniszak meer te beken-
nen en waren de papiermanden
leeg.

Aken was gisteren eindelijk
weer een gewone stad. Scholen,
peuterspeelzalen en zwembaden

waren open. Treinen reden ook
weer en de patiënten van hetKli-
nikum kregen weer een stevig
bord eten in plaats van voedsel
uit blik. Ook de brievenbestel-
lers hervatten het werk. Maar het
zal zeker nog een dikke week
duren voordat alle opgehoopte
post is nabezorgd.

Opluchting alom over het einde
van de staking. Hoewel automo-
bilisten het zullen betreuren dat
ook de parkeerpolitie weer aan
de slag is gegaan. Elf dagen lang
kon men in Aken straffeloos fout
parkeren. Bonnen werden niet
uitgedeeld.

En dat heeft de stad Aken heel
wat geld gekost: niet minder dan
40.000 Mark per stakingsdag.
Schrale troost is dat de meeste
automobilisten gedurende de
staking toch trouw geld in de
parkeersmeters bleven stoppen.

" Tegen gisteravond was er in het centrum geen vuilniszak meer te bekennen. Aken was weer een gewone stad.
Foto: FRANSRADE

Hongerstakende
politiemensen
in ziekenhuis

LUIK - Steeds meer hongersta-
kende politie-agenten in Luik
komen terecht in het ziekenhuis.
Gisteren maakten de vakbonden
bekend dat al vijf agenten, vier
mannen en één vrouw, dringend
moesten worden opgenomen. Op
dit moment zyn er nog veertien
hongerstakers over, die onder

permanent dokterstoezicht
staan.

De agenten gingen vorige week
in hongerstaking om op die ma-
nier een hoger loon af te dwin-
gen.
Zo krijgen de politiemensen in
Luik geen toeslagen voor nacht-
en zondagsdiensten.

Intussen hebben politiedelega-
ties uit zeven landen aangekon-
digd dat ze naar Luik willen
komen om de agenten daar te
steunen in hun actie.

Limburgers geven cursus in Polen
MAASTRICHT - Een groep managers uit het Limburgse bedrijfsle-
ven en docenten van deRijksuniversiteit Limburg verzorgt volgende
week aan de universiteit van de Poolse, stad Lodz een cursus ma-
nagement. De cursus wordt gegeven voor Poolse zakenlieden die
sindskort worden geconfronteerd met een snel veranderende markt.

Daarnaast kunnen docenten van de universiteit van Lodz kennisma-
ken met de Nederlandse manier van doceren waardoor zij in de toe-
komst wellicht ook zelf soortgelijke cursussen kunnen opzetten. Het
project, zo heet het in een persbericht van de RL, heeft 'een charita-
tief karakter.

Limburg

Groen Links wil
Statenonderzoek
in affaire Baars

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Statenfractie vanpoen Links wil dat er uit het midden van
rovinciale Staten een byzondere commissie

,i or^t gevormd die een diepgaand onder-oek gaat instellen naar de smeergeld-affaire
pOnd wegenbouwerBaars. Alle zes fracties in

g
rov inciale Staten dienen te zijn vertegen-
oordigd in deze onderzoekscommissie, dieo'gens de Groen Links-fractie achter geslo-

v
n deuren moet opereren. De uitkomsten_ n net onderzoek moeten openbaar wordengerapporteerd.

Volgens fractielid Wim de Heer van Groen
Utïkskunnen Provinciale Staten onmogelijk

nog langer 'lijdzaam blijven toezien' hoe de
reputatie van oud-gedeputeerden als Werner
Buck en nu ook Emile Mastenbroek - in-
middels gouverneur - en Henk Riem (sinds
kort burgemeester van Brunssum) 'in ernsti-
ge mate' wordt geschaad. „Een blijvend stil-

zwijgen over deze zaken van de zijde van
Provinciale Staten geeft alleen maar meer
voedsel aan de geruchtenstroom. Bovendien
wordt de Limburgse politiek in zijn alge-
meenheid erdoor geschaad," zo liet De Heer
gisteren in een toelichting weten.

De Heer zegt te verwachten dat zijn voorstel
door alle fracties wordt gesteund. Mochten
de bevindingen van de commissie daartoe
aanleiding geven, dan moet als het aan
Groen Links ligt de Rijksrecherche worden
ingeschakeld. De PvdA-fractie pleitte daar al
eerder voor. Groen Links wil het voorstel
overigens komende vrijdag al indienen tij-
dens de plenaire Statenvergadering.

Onderzoek na drugoverlast
VENLO - Naar aanleiding van klachten uit de buurt over overlast van
druggebruikers heeft de Venlose politie een onderzoek ingesteld in een
flatwoning aan de Hogeweg in Venlo-Noord. In het pand werden vier
mannen aangetroffen in de leeftijd van 23 tot 32 jaar en afkomstig uit
Venlo, Krefeld en Helmond. In de woning werden 15 gram cocaïne en 7
gram heroïne gevonden. De twee uit Helmond afkomstige mannen die de
dealers waren van de drugs, zijn in verzekering gesteld en gisteren voor-
geleid aan de officier van justitie in Roermond. De woning is door de
gemeenteVenlo voor alle bezoek drie maanden gesloten.

Recordomzet
bloemen in

Grubbenvorst
GRUBBENVORST - Limburg
zegt het met Moederdag weer
met bloemen. Graadmeter is de
bloemenveiling in Grubben-
vorst. Voor het eerst in haar his-
torie werd er in één week tijd
voor meer dan ’4,6 miljoen om-
gezet. Dat is bijna een half mil-
joenmeer dan vorig jaar.
Opmerkelijk," vindt Ron de
Greef, stafmedewerker van de
Veiling Zuidoost-Nederland, de
verhevigde belangstelling voor
'aparte' bloemen. Alstroemeria,

Anthurium en Bouvardia wier-
pen hoge ogen.
Grootbloemige rozen gingen tot

’ 1,30 per steel, orchideeën van
twee tot driekwartjes per bloem.
Nieuw was de Medinella, een ka-
merplant met trossen rosé bloe-
men. Twee telers begonnen er
dit jaar mee. Ze beurden .een
tientje per tros. De Hortensia is
terug van weggeweest. Vanwege
haar plompheid raakte ze des-
tijds in ongenade. Maar nu ze
ook in kamerformaat wordt ge-
teeld en het kleurengamma aan-
zienlijk is uitgebreid, is ze terug
in de gratie.

Groot waren vraag en aanbod
van perkplanten. Fuchsia's en
Geraniums blijken nog niets aan
populariteit te hebben ingeboet.

Nog twee Duitse
vliegtuigen van

'Beek' vertrokken
MAASTRICHT - Ondanks dat
de stakingen op de luchthavens
in Duitsland achter de rug zijn,
weken gisteren nog twee Duitse
vliegtuigen uit naar Maastricht
Airport.

De chartermaatschappij LTU
nam donderdagavond - toen re-
gering en bonden al een akkoord
hadden bereikt - het zekere
voor het onzekere en 'boekte'
voor twee vroege vakantievluch-
ten Maastricht Airport in plaats
van Düsseldorf.

De stakingen in Duitsland heb-
ben de Limburgse luchthaven
geen windeieren gelegd.

Er werden ruim 40 extra vluch-
ten afgehandeld en dat leverde
Maastricht Airport volgens alge-
meen directeur Wim Jense meer
dan 3,5 ton op.

Vergadering
D66-Limburg

ROERMOND - D66-Limburg
vergadert vandaag in de Oranje-
rie in Roermond. Sprekers zijn
voorzitter I_eu Kusters van de
D66-statenfractie en Tweede Ka-
merlid Olga Scheltema.

Kusters zal ingaan op de provin-
ciale bezuinigingen en de affaire
Baars. Zijn partijgenote houdt
een spreekbeurt over bestuurlij-
ke vernieuwing.

De vergadering begint om 10.30
uur.

Drugdode
Venlo

VENLO - De Venlose politie
heeft aan de Maas bij de Urba-
nusweg het stoffelijk overschot
gevonden van een 41-jarige man
uit Mönchengladbach.
Omdat de man alle attributen
voor drugsgebruik bij zich had,
werd een onderzoek ingesteld
waaruit bleek dat een misdryf
niet in het spel was en dat het
slachtoffer vrijwel zeker aan een
overdosis drugs is overleden.

Kasteelvrouwe: 'Niets
onrechtmatigs gebeurd'

Vervolg van pagina 1

VALKENBURG - Hoofd van
de FIOD in Sittard, registerac-
countant M. van der Linden,
verklaart desgevraagd dat 'op
woensdag 12 februari de com-
plete boekhouding in beslag is
genomen. De aanleiding van
de huiszoeking bij de schoon-
heidssalon is het vermoeden
dat fiscale fraude is gepleegd.
Het onderzoek duurt nog
voort.

De FIOD in Den Haag bevestigde
gisteren bij monde van mevrouw
Weenink dat 'van Chateau I'Ermita-
ge inderdaad een zaak is gemaakt,
maar dat de persvoorlichting wordt
verzorgd door het openbaar minis-
terie in Maastricht.

De 42-jarige eigenaresse mevrouw
Emmy G. van K. van het medisch
cosmetisch kuuroord ontkende gis-
teren met klem dat de FIOD een
huiszoeking in haar kasteel heeft
verricht. „Ik werk al drie maanden
zeer vlijtig en ik of Chateau I'Ermi-
tage heeft zeker niets te maken met
deFIOD. Hier is niks onregelmatigs
gebeurd," verzekert ze.

Persofficier van justitie mr J. Nab-
ben kon gisteren geen details geven
over de zaak, omdat hij de hele dag

in Zutphen was. Ook fraude-officier
mr H. van Atteveld was gisteren
niet aanwezig.

De kasteelvrouwe kocht ongeveer
twee jaargeleden het toen vervallen
landgoed De Kluis, zoals het mer-
gelkasteeltje toen heette, van een
projectontwikkelaar.
Kort voor de officiële opening, nog
geentwee maanden geleden, vertel-
de de kasteelvrouwe in de pers dat
ze voor het aankopen en de restau-
ratie van het kasteel al 3,5 miljoen
gulden op tafel had gelegd, 'maar
toen ze begon minder dan de helft
van dat bedrag dacht nodig te heb-
ben.
Chateau I'Ermitage is op 14 maart
van dit jaar geopend door de burge-

meester van Valkenburg. Het zeer
exclusieve medisch-cosmetisch
kuurcentrum zou werk bieden aan
ongeveer twintig mensen. Eerder
leidde de kasteelvrouwe de schoon-
heidssalonBeautycentre Aphrodite
in Berg en Terblijt.

Een Duitse jonkheer gaf in 1901 op-
dracht tot de bouw van het kasteel.
In de Tweede Wereldoorlog namen
Duitse militairen hun intrek in het
pand.

Na de oorlog bood het kasteel nog
enige tijd onderdak aan zieke mijn-
werkers en deed het kasteel nog
dienst als afkickcentrum voor alco-
hol- en drugsverslaafden. Daarna
raakte het kasteel danig in verval.

Opgeruimd staat netjes

Moederdag-
kado's?

U vindt ze
L_2,_3

in 't Loon!
Al 25 jaar

lang!

Komfortabel
winkelen

Alles onder I dak
binnen handbereik

én voldoende
parkeergelegenheid.

Te kust en
te keur

Meer dan 40 zaken
met overal opvallend

vriendelijke bediening.

3
Kompleet

assortiment
1001 artikelen voor een
gezellige 'verwendag'.

Winkelcentrum
HLOON

U treft 't in 't Loon.
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IN. j#Sy Nepaltapijten, met originele
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Slecht ter been?
Maak uw keuze en ga overal heen!

Bij Waaijenberg kunt u allenw^^a zonder beperkingen gereali-
denkbare vervoermiddelen | _==_ j seerd worden. Servicepunten
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ken en testen. Speciale ~ILAJ

,
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President van Malawi
roept op tot kalmte

LUSAKA - President Kamu-
zu Banda van Malawi heeft
gisteren, na drie dagen van
rellen waarbij, naar verluidt,
mogelijk 38 mensen om het
leven kwamen, een oproep
gedaan tot kalmte. Hij vroeg
de bevolking zich 'te gedra-
gen als dames en heren.
In een toespraak op de radio
zei Banda, van wie wordt aan-
genomen dat hij al 93 is, dat
de mensen conflicten moeten
oplossen door discussie en
niet met geweld. Hij riep op
tot een einde aan de vernielin-
gen.
Malawi stelde donderdag in
het commerciële centrum
Blantyre een uitgaansverbod
in na drie dagenvan rellen, zo
zei de Zuidafrikaanse ambas-
sadeur. „De politie heeft de
toestand in de hand", aldus
ambassadeur George Stroe-
bel. De wegen naar Blantyre
zijn afgezet en (de hoofdstad)

Lilongwe zit vol met veilig-
heidstroepen. „Sinds 12 uur
vanmiddag is een uitgaans-
verbod van kracht en in het
centrum van de stad is geen
verkeer toegestaan", zo zei
hij.
Diplomaten spraken berich-
ten tegen over een poging tot
staatsgreep tegen Banda, die
Malawi met ijzeren vuist re-
geert sinds het land in 1964
onafhankelijk werd van
Groot-Brittannië. De toestand
zou gisteren uiterlijk kalm
zijn. Wel waren de meeste
winkels in de twee belangrijk-
ste steden nog gesloten.

Bewoners verklaarden in tele-
foongesprekken met persbu-
reaus buiten Malawi dat dui-
zenden mensen aan het
plunderen geslagen waren. Ze
hadden het vooral voorzien
op zakelijke belangen van de
president voor het leven Ban-

da. De politie zou hebben ge-
schoten op groepen plunde-
raars en demonstranten die
hoger loon eisten. Sinds drie
dagen is het onrustig in Blan-
tyre en Lilongwe.
Malawi is grotendeels in ge-
heimzinnigheid gehuld, jour-
nalisten mogen het land niet
in en de Oostafrikaanse staat
onderhoudt weinig open con-
tacten met het Westen. Toe-
risten komen doorgaans niet
verder dan de stranden van
het Malawimeer.
Oppositiepartijen en vakbon-
den worden tegengewerkt in
Malawi, een van de armste
landen ter wereld, maar be-
woners zeiden dat duizenden
werknemers, met name in de
textielsector en in dienst van
de overheid, sinds dinsdag
staken voor hoger loon.
Westerse hulporganisaties
hebben gedreigd de ontwik-
kelingshulp aan het land met
8,7 miljoen inwoners, dat tus-
sen Zambia en Mozambique
ingeklemd ligt, te besnoeien
tenzij Banda iets doet aan zijn
belabberde reputatie op het
gebied van de mensenrech-
ten.

Rafsanjani op weg
naar overwinning
verkiezingen Iran

TEHERAN - De zogeheten
gematigden in het kielzog van
Iraanse president Ali Akbai.
Rafsanjani, lijken na de twee-
de ronde van de verkiezingen
voor een nieuw parlement
verzekerd te zijn van een con-
fortabele meerderheid. De
tweede ronde is gisteren zon-
der incidenten en 'onder goe-
de omstandigheden' verlo-
pen, aldus minister van
Binnenlandse Zaken Abdol-
lah Nouri.

De uitslagen zijn niet voor
dinsdag bekend. Bij de eerste
verkiezingsronde op 10 april
wist de Rafsanjani-stroming
meer dan de helft van de 270
parlementszetels in de wacht
te slepen. De tweede ronde
van vrijdag is gehouden voor
de rest van de parlementsze-
tels.
Het is voor het eerst sinds de
dood van ayatollah Khomeiny
in 1989 dat de Iraniërs naar de
stembus gaan om een nieuw

parlement te kiezen. Het me-
rendeel van de in totaal 29
miljoen stemgerechtigden
bleef echter thuis, kennelijk
uit onvrede met de lage le-
vensstandaard, de inflatie en
talloze economische proble-
men.

In Teheran was de opkomst
nog lager dan bij de eerste
ronde in april, toen slechts 40
procent van de bevolking zijn
stem uitbracht. Politieke lei-
ders en de officiële media rie-
pen de Iraniërs gisteren bij
herhaling op om het stemmen

te beschouwen als een reli-
gieuze en nationale plicht.
„De aanwezigheid van men-
sen op stembureaus is van
politiek belang. Het stelt de
vijanden van de Islamitische
Revolutie teleur", aldus Ra-
dio Teheran, die zich beriep
op een uitspraak van presi-
dent Rafsanjani.

Uit interviews met stemge-
rechtigden kwam duidelijk
naar voren wat de meeste Ira-
niërs van het grootste belang
achten. „Ik verwacht van de
gematigden dat zij het land

weer op poten zetten en dj
flatie bij de kop vatten, 4
we uit de neerwaartse spl
zullen komen", stelde I
18-jarige AU Khodadadi.

De meeste kiezers zeidefll
zij niet hun stem uitbreij
op het pro-Rafsanjani-fcjJ
of op de zogenoemde ra<ï
len, maar kiezen voor hetI
te dat beide groepen te l
den hebben.

President Rafsanjani etil
achterban staan een poW
voor van economische Jvormingen, alsmede een J
malisering van de betrefgen met het westen. De ■
calen verzetten zich tegefl
presidentiële beleid, omdj
dit beschouwen als vem
tegen het erfgoed van ._
meini. Tot voor de verki^gen hadden de critici v3*"l
president een meerder"J
van 70 afgevaardigden i** 1
parlement.

Diestel
treedt af

BERLIJN - Naar aanleij
van vergoeilijkende uitf
ken over de vroegere *duitse staatsveiligheidsd»
Stasi is gisteren f*
Michael Diestel afgetredej
fractievoorzitter van de CJtendemocraten in Bran"'
burg.

Diestel zei dat hij zijn zet^het parlement van de y",
duitse deelstaat zal aan"
den.

In West-Duitsland was
maanden aangedrongen,
het aftreden van de chri5,
democraat, die ooit had"
steld dat de Stasi de s^vrede bewaarde in de
munistische Duitse Demo^
tische Republiek (DDR)-

Diestel was minister van >Z
nenlandse Zaken in de l3a j
en enige democratisch ée
zen regering van de DD#-
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CURSUSSEN+OPLEIDINGEN
BIJ HET 0.P.8.! OPLE.O.N-S.NSTmj.T

Binnenkort start het rijkserkende ~~o^ IjJ/JIl Jö>
opleidingsinstituut 0.P.8, in uw ongeving "s^|jfe, -j§^
met de mondelinge opleiding tot het wÏY//hinn*\\iSÊÈ^.betalen van het vaarbewijs. f^'Hm \\\Y^v
Dit vaarbewijs is vereist voor: .- vaartuigen langer dan 15 meter of
- vaartuigen met hogere snelheid dan

20 km per uur

Coupon:
I Ik ben geiïnteresseerd in de bovenvermelde opleiding.

Stuur mij meer informatie over de cursus tot het behalen van het
I vaarbewijs. l

I Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Deze ton in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:

OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8.
Postbus 6Q9 I
6130 AP Sittard

1 J

nieuwe opleiding

Informatiebijeenkomst

over de nieuwe éénjarige opleiding
voor teamleiderlunitleider
in de gezondheidszorg

Deeltijdopleiding

OGESCHOOL SITTARD j^
ormatie en aanmelding l"4H___l _S_F
juverneur van Hövellstraat 2, *
lefoon (046) 59 12 12.

HUISDIERHERRIt
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij he
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis
NSG, Postbus 381, \TQ°
2600 AJ Delft. INokJ

Hogeschool Katholieke- Lee fHH____H e n

BINFORMATIEZATERDAG 1 6 MEI
OUDE MARKT 5 - KERKEPAD _2

VAN 11.00-14.00 UUR

SITTARD

SB
i OPLEIDING TOTLERAAR BASISONDERWIJS (voltijd en deeltijd)

E 1 OPLEIDING TOTLERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS (voltijden deeltijd)

Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Nederlands, Duits, Engels,

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Tekenen, Handvaardigheid, Wiskunde, Natuur-

kunde, Pedagogiek en hetnieuwe vak Techniek.

1 il VRIJE STUDIERICHTINGEN(voltijd en deeltijd)

als afstudeervariant van de lerarenopleiding 0.a.: Publiciteitsvormgeving,

Illustratieve Vormgeving, Produktvormgeving, Opleider Informatica, Com-

merciële Techniek, Landschap en Milieu, Communicatie en Voorlichting

■$ HOGEREKADEROPLEIDING PEDAGOGIEK ( deeltijd)

____! VERKORTE OMSCHOLING T.B.V. TEKORTVAKKEN

(PRO-V.0.-PROJECT) Wiskunde, Techniek, Duits, Bedrijfseconomie, Op-

leider Informatica.

Verhinderd tekomen ? Stuur dan de bon in.

Stuurmij informatie over:

] Lerarenopleiding Basisonderwijs

] Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs en Vrije studierichtingen

] HogereKaderopleiding Pedagogiek

□ PRO-V.0.-Project

Naam:

Adres:
-

Postcode+Woonplaats:

Stuur de bon in een enveloppe zonder postzegel aan: Hogeschool Katholieke-
Leergangen Sittard, Antwoordnummer 1040, , 6130 VB Sittard.

I

VW Polo C 3-drs. 1.3, 1e eig 1986 8.85<
VW Polo CL 3-drs., 1.3 org. schuifd., metal., 1e eig 1987 11.60 C
VW Polo Fox 3-drs. 1.3,1eeig 1988 12.451
VW Polo Fox 3-drs. 1.3, 1e eig 1989 14.850
VW Polo Coupé 1.3, 1e eig. 1989 14.950
VW Jetta diesel sv.bak, nieuw type 1984 8.950
VW Jetta dieselsv.bak, 1e eig 1985 9.850
VW Jetta 1.3 metal., 1e eig 1985 8.800
VW Jetta diesel4-drs., schuifd., 1e eig 1989 21.250
VW Jetta Turbo D 4-drs., metal., 1e eig 1989 21.900
VW Golf 1.3metal., 1eeig., nieuw model 1984 9.450
VW Golf diesel, nieuw model '. 1984 9.450
VW Golf 1.3 1e eig 1985 9.800
VW Golf 1.3 1e eig 1986 10.800
VW Golf CL 1.3 metal., 1e eig 1986 11.900
VW Golf CL 1.6 metal., 1e eig 1986 12.900
VW Golf CL 1.3 5-drs. metal., 1e eig 1987 14.950

,VW Golf Sportief 1.6, leeig 1987 15.850
VW GolfC diesel sv.bak 1987 15.800
VWGolf CL 1.8 metal., leeig 1987 17800
VWGolf C 1.6 leeig 1988 16.450
VWGolf Tour 1.3metal., leeig 1988 17.650
VWGolf Manh. 1.3metal., 1e eig 1989 18.450-
VWGolf Manh. diesel leeig 1989 19.950,
VWPassat CL 1.8 90PK metal., 1eeig 1989 26.950,
VW Passat CL Variant Turbo Dle eig 1989 31.950
Audi 80 1.8 90PK metal., schuifd 1987 21.800.
Audi 80 1.8 sv.bak 1eeig 1988 23.800
Audi 80 1.8 90PK metal., 1e eig 1988 23.850,
Audi 80 1.890PK metal., serret velours leeig 1989 28.950
Audi 80 1.6 stuurbekr., centr.vergr 1991 31.450,
Audi 100 2.3Emetal., automaat, airco, stuurbekr.
er. cintr., 1e eig 1987 23.650,
Audi 1002.3Emetal., ABS schuifd., 1e eig 1989 33.800,
Opel Kadett HB 1.6 metal., 1e eig 1985 9.450,
Opel Corsa 1.3GL 3-drs. 1e eig 1987 12.750
BMW 320imetal., autom., elec. ramen veel 1e eig 1987 22.950,
Opel Kadett HB 1.3 1e eig 1987 13.950,
Opel Kadett 1.6Irmscher 1987 14.950.
Ford Sierra 2.0 CL 4-drs., metal., 1e eig 1987 14.950,
Opel Kadett 1.6 stationcar metal., dakreling 1987 14.950,'
Opel Omega 2.OSE metal., schuifdak, centr. vergr.
alu wielen, 1e eig 1988 18.900,'
Ford Escort 1.6 4-drs. metal., 1e eig 1988 15.950.
Ford Sierra 2.0 CL 4-drs., metal., 1eeig 1989 18.950,
Alfa 33 Blue metal., 1eeig 1989 17.450,
Renault 19TR 4-drs., 1e eig 1989 19.450/
DEZE AUTO'S WORDEN DOOR ONS VOLLEDIG GEGARANDEERD!!

■^ïj —LimburgsDagblad

jipiccolo's
045-719966

■■^■^"^^^■^^^^^^■^^-^««^■i«^*«»»»wM.^________M_____^
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Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
Kn de makelaar weet van wanten en kranten.

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS "~

NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? ggj
Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! [ r\J^\

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. Wl^l 11 l\

EENJARIGE HUISWERKVRIJE
MAVO-OPLEIDING

Op basis van ervaringen met éénjarige opleidingen heeft lnt»n«_»u_» honaloiriinn
het Open Leercentrum in samenwerking met het inrensiewe oegeieiamg.
opleidingsinstituut Site, een éénjarige huiswerkvrije De begeleiding vindt plaats in de studie-uren en wordt
MAVO-opleiding ontwikkeld. uitgevoerd door een docent. Deze docent/leerlingbegeleider

zorgt voor een goed studieklimaat, presentiecontrole en
Onderwijskundige opzet. wekelijkserapportage naar de ouders over presentie en

studiehouding.
" Elk vak wordt minimaal 3 keer per week 60 minuten

ingeroosterd. Diplomaaericht
" Na elke les van 60 minuten is er een studie-uur om direkt de ■ - '

aangeboden stof te verwerken onder begeleiding en . Alleen-de examenvakken.
toezicht van een docent/begeleider. . Strakke jaarplanning in gelijke periodes die door een

schoolonderzoekworden afgesloten.
Voor wie? " Geen lesuitval i.v.m. bijvoorbeeld buitenschoolse

aktiviteiten en vergaderingen.
Deze éénjarige opleiding is uitsluitendbedoeld voor cursisten:
" die een LBO-diploma op e-niveau hebben afgesloten met Informatieeen voldoende voor de te kiezen vakken, "
" die een MAVO-, HAVO-, of VWO-opleiding niet hebben Wilt u meer weten over toelatingseisen, kosten, dagindeling,

afgerond, maar die wel in Nederlands en de te kiezen etc. stuur dan onderstaande bon in.
vreemde ta(a)l(en) minimaal 2 jaarles hebben gehad, Aan een eventuele inschrijving gaat een uitgebreid intake-

" die gezakt zijn voor het MAVO-examen. gesprek vooraf.
U kunt natuurlijk ook even bellen om een afspraak te maken

Tnelatinne. icon met een van onze studie-adviseurs: 046-590404iut. .dimybeibeii. (ejke werkdag van 900 tot 21.30 uur; vrijdags tot 16.00 uur).

" Leeftijd 16 jaarin het jaarvan inschrijving ■_■■■■■__■__» ■_■ m_w ___■ ____ ________ ____ ________ ___■

" U moet 10" jaardagonderwijs hebben gevolgd. (Partieel __-_____.«_ .—.__-__«..
leerplichtigen INFORMATIEBON
vervuilen de leerplicht als zij een volledig pakket volgen). j ,k wi) graag een afspraak maken voor een vrijblijvend» Instroomeisen zijn voor de te kiezen vakken verschillend. In I jnformatjef gesprek over deprincipe wordt het hele MAVO-programma aangeboden. _

'Eenjarige huiswerkvrije MAVO-opleiding:
I Ik ben bereikbaar via telnr.: M

D m OPEN i«— : 1
i dCDleercentrum ' **"* 1

r, , , A r,.„
, I Postcode/Plaats:Parklaan 4, Sittard

I In eén enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar:
I Open Leercentrum,

i' Antwoordnr. 1012, 6130 VB Sittard.
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Jeugdcentrum draagt al sinds
jaren '80 Euregio-gedachte uit

Van onze verslaggever
GEMMENICH - Het jeugdcentrum 'Home Franck' inUemmenich-Völkerich in de drielandenhoek bij Vaals
araagt al sinds het begin van de tachtiger jaren - en eigen-
lijk zonder het echt te beseffen - de Euregio-gedachte inac praktijk uit. Jaarlijks ontvangt de leiding 12.000 kinde-ren uit Duitsland, België en Nederland en dat loopt meest-al zonder problemen.

Broeder Alphons Schobbenfranciscaan) zwaait vanaf 1977ac scepter over de gebouwen,voorheen was hij actief bij deDroeders in Bleijerheide-Kerkra-
Ef'uTl ferste vrJfJaren stondenjnnet teken van renovatie en uit-ïQftT, Van het centrum, maar ini»ö<s konden de eerste, jeugdigegasten m een acceptabele ac-commodatie worden ontvangen,"aarna is het alleen maar betergegaan. Enkele weken geleden
uiïfrïïr, een trotse broeder deruo.OOOste gast ontvangen. Hetwerd de 12-jarige Romy Dewalsuu Andnmont bij Verviers.

£*e gasten van 'Home Franck'«omen voornamelijk uit de Eu-regio maar broeder Alphons

huisvest ook regelmatig mensen
uit verre landen zoals Rusland,
Tsjechoslowakije, De Verenigde
Staten van Amerika en Thailand.
De gasten uit deze landen zijn
vooral muziekkorpsen die het
Wereldmuziekconcours (WMC)
bezoeken en door de huisves-
tingscommissie in 'Home
Franck' worden ondergebracht.

Problemen
Ik vind het heel aardig om deze
mensen hier te huisvesten, maar
het levert wel eens problemen
op met het eten. De muzikanten
uit Thailand bijvoorbeeld kon-
den met de opgediende Westeu-
ropese kost niet uit de voeten. Ik
heb toen in allerijl een Indonesi-
sche kok kunnen strikken die
een maaltijd serveerde die in
ieder geval leek op de normale
Thailandse kost. Toen de muzi-
kanten ook nog de dagprijs haal-
den is er groot feest gevierd en
kwam zelfs de ambassadeur van
Thailand in Nederland naar het
jeugdcentrum in Gemmenich."

Uitnodiging
De ambassadeur nodigde tijdens
het feest broeder Alphons uit
een bezoek aan Thailand te bren-
gen. „Aan die uitnodiging kon ik
helaas geen gevolg geven omdat
het geld daartoe ontbrak. Enkele
dagen na het feest belde de am-
bassadeur weer op om te vertel-
len dat hij dergelijke uitnodigin-
gen altijd serieus neemt. Hij
bood broeder Alphons een gratis

heenreis en verblijf in Thailand
aan. De terugreis („Als je dan
tenminste nog terug wilt naar
Gemmenich", aldus de ambassa-
deur) moest de broeder zelf beta-
len. „En dat aanbod heb ik na-
tuurlijk niet in de wind gesla-
gen."

Jaarlijks ontvangt 'Home
Franck' ongeveer 5000 gasten uit
België, 5000 uit Nederland en
2000 uit Duitsland. „Het merk-
waardige is dat ik in de vakantie-
perioden geen Nederlandse jon-
gens en meisjes over de vloer
krijg. Voor de Belgen is dat juist
het tijdstip om een kamp of re-

traite te houden,", aldus broeder
Alphons.

Broeder Alphons beheert de ac-
commodatie in zijn eentje. Hij is
directeur, manager en tevens
boekhouder van de onderne-
ming. Een tuinman houdt op
part-timebasis de landelijke om-
geving van het home bij en twee
werksters zorgen op dezelfde ba-
sis voor een schoon interieur.

Je kunt dus zeggen dat ik 24 uur
per dag met het jeugdcentrum
bezig ben, al valt dat in de prak-
tijk natuurlijk reuze mee."

" Broeder Alphons
Schobben op de
speelweide achter Home
Franck, dat jaarlijks
duizenden gasten
ontvangt uit België,
Nederland en Duitsland.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

ondernemingsraad NedCar neemt een kijkje in de hoogproduktieve Japanse keuken

Mitsubishi ligt kilometers voorop
DOOR PETER BRUIJNS

y-Z^MOND - Vol bewondering trok de ondernemingsraad
son vo"^a^rikant NedCar twee weken door Japan. De per-
ga^e^svertegenwoordigers uit Helmond en Bom waren te
UrnK sinds kort mede-eigenaar van de Brabants-
rMit "r^gse autofabriek. Het was een blik in de toekomst, want
_thor.Ukishi gaat de komende jaren de Japanse produktieme-
i oes kopiëren naar Bom.

arderilemingsraad-voorzitter Ge-
ndrul.0rt

r. noeven 's dieP onder de
LSubish' "Techniscn zlJn ze bij Mit-
dariKr nog geen vi Jf meter verderWte" °nS" Maar ze hÊgen vi Jfkil°-
hnn Voor in de manier waarop ze
hetzelfr.teem hebben ingericht. In
reri 7£

_ 5e aar>tal werkuren produce--4e daar 20 tot 30 procent meer."

patisp'i_rKortenoeven 'S in de Ja-
düktipMltsubishi-fabrieken het pro-
el vèpi>r<?ces veel beter doordacht
Car jTglimmer opgezet. „Bij Ned-

en n zie Je mensen steeds
■^_'1 weer sjouwen met gereed-

schappen en onderdelen. Bij Mitsu-
bishi hoeven monteurs nog geen
drie stappen te zetten. Ze hebben
alles bij de hand. Dat werkt veel
vlotter."

Mitsubishi springt ook veel efficiën-
ter met personeel om: „Bij ons heb
je om de 20 meter een hokje in de
fabriek waarin een rayonleider zit.
In het Japanse Mizushima is het
heel anders geregeld. Daar staat de
grootste fabriek van Mitsubishi;
jaarlijks rollen er meer dan 700.000
auto's uit.

Chefs in een hokje hebben we ner-
gens gezien. Ze staan gewoon mee
te werken in de produktie," aldus
Kortenoeven. Ook kwaliteitscontro-
leurs, die bij NedCar veelvuldig
door de fabriek zwerven, zijn bij
Mitsubishi nauwelijks te vinden.
Daar controleert iedereen zichzelf.

Grote voorraden van onderdelen'
zijn er bij Mitsubishi niet. De toele-
veranciers zorgen er voor dat de
juiste onderdelen precies op tijd, op
de juiste plek en pasklaar bij de lo-
pende band staan. Dat is een heel
verschil met NedCar, waar op het
ogenblik nog steeds grote voorra-
den ruim vantevoren in het maga-
zijn worden afgeleverd, waar ze
worden gesorteerd, bewaard en la-
ter in kleinere hoeveelheden naar
de fabriek getransporteerd. Een
dure en omslachtige operatie, die
van grote invloed is op de kostprijs
van de Volvo's.

Gemist
Kortenoeven vraagt zich verbijsterd
af waarom de fabriek in Bom nog
niet naar het Japanse voorbeeld is
ingericht. „Tien jaar geleden onder-
namen Nederlandse Volvo-mana-

gers hele pelgrimages naar Japan
om te kijken hoe het moest. Waren
die mensen ziende blind? Ze had-
den zoveel ideeën kunnen oppik-
ken die het werk veel makkelijker
maken. Als die ideeën hier tijdigwaren toegepast, hadden we mis-
schien tientallen miljoenen kunnen
besparen en had de toekomst van
de autofabriek er heel anders uitge-
zien.
Kortenoeven vindt het des te meerschrijnend omdat in Japan de mees-
te tijd, ruimte en geldbesparende
ideeën door het gewone personeel
zelf naar voren zijn gebracht. „In
Bom en Helmond worden veel goe-
de ideeën van werknemers nog isteeds niet serieus genomen."

" OR-voorzitter Gerard Kortenoeven in de NedCar-fabriek in Bom: „We hadden tien jaargele-
den de ideeën uit Japanal kunnen overnemen. Een gemistekans." Foto: peterROOZEN

Pikorde
Volgens Kortenoeven is de afstand
tussen de werknemers en de leiding
bij NedCar nog veel te groot. „Al die
deskundigen bij ons hebben er de
afgelopen jaren niet veel van ge-
brouwen. We kennen hier een echte
pikorde. Als een gewone werkne-
mer met een idee komt, is dat een
gevaar voor de bestaande hiërar-
chie. Al die programma's die hier in
het verleden werden opgestart om
het personeel meer bij het werk te
betrekken, hebben niks opgele-
verd."
In Japan gaat het heel anders toe.

De werknemers in de Mitsubishi-
fabriek werken bijna iedere dageen
paar uur over, om hun betrokken-
heid bij het bedrijf te bewijzen.
Kortenoeven zou niet willen dat dat
ook in Nederland gaat gebeuren.
Dat past niet in de Westerse cul-
tuur.
Maar het voordeel bij Mitsubishi is
vooral merkbaar in slappere tijden.
Dan wordt er gewoon minder over-
gewerkt en hoeft niemand ontsla-
gen te worden."

Franje
Over de grootscheepse afslanking

bij zijn eigen bedrijf vorig jaar is
Kortenoeven overigens niet tevre-
den. „Volvo Car is niet op de juiste
manier gesaneerd; te weinig ingrij-
pend. Deleye heeft er alles aan ge-
daan om zoveel mogelijk werkgele-
genheid te behouden. Maar je weet:
Zachte heelmeesters maken stin-
kende wonden. Er zijn te veel men-
sen aan de onderkant - en te weinig
aan de bovenkant weggesneden.
Met name het middenmanagement
in het ontwikkelingsbedrijf in Hel-
mond is nog te zwaar. We zouden
een heel efficiënt bedrijf kunnen
hebben als er meer 'franje' was weg-
gesneden."

'Via Romana':
toeristische

attractie
NIJMEGEN - Toeristische
organisaties in het Rijk van
Nijmegen en het Duitse Noor-
drijn-Westfalen hebben, sa-
men met de gemeentebestu-
ren in die streek, een grens-
overschrijdende toeristische
attractie ontwikkeld: de 'Via
Romana'.

De Via Romana liep tweedui-
zend jaar geleden al van Nij-
megen naar het Duitse Kan-
ten. In deze beide plaatsen en
de tussenliggende gemeenten
Übbergen, Groesbeek, Kra-
nenburg, Kleef, Bedburg en
Hau zijn resten van de Ro-
meinse cultuur te vinden.

Langs de oorspronkelijke Via
Romana is nu een nieuwe
route uitgezet, die zowel voor
automobilisten als fietsers ge-
schikt is en die voert langs
alle Romeinse bezienswaar-
digheden. Ter gelegenheid
van de Via Romana is in het
Bijbels Openluchtmuseum
Heilig Landstichting in
Groesbeek een Romeins Huis
nagebouwd. Hier wordt het
dagelijks leven van de Romei-
nen nagebootst, terwijl ook
maquettes van Romeinse wo-
ningbouw te zien zijn. Het
Romeins Huis wordt morgen
officieel geopend met onder
meer een wijnproeverij, een
feestmaaltijd en demonstra-
ties van Romeinse militaire
groepen.

Belgische
cipiers staken
TONGEREN - Belgische ci-
piers zijn gisteren aan een
24-uursstaking begonnen uit
onvrede over hun arbeids-
voorwaarden. De gevangen-
bewaarders eisen een hogere
onregelmatigheidstoeslag en
vervroegde pensionering op
55-jarige leeftijd. Voorts kla-
gen zij over tekort aan perso-
neel en uitpuilende gevange-
nissen.

Volgens de drie betrokken
overheidsbonden is aan de
stakingsoproep in vrijwel het
gehele land goed gevolg gege-
ven. In Luik, waar ook de
politie inmiddels al bijna
twee weken in hongerstaking
is voor beter loon, was de sta-
king vrijwel volledig. Slechts
25 van de 500 cipiers versche-
nen op het werk. In onder
andere Brussel en Gent
moesten rechtszaken worden
uitgesteld omdat gevangenen
niet naar de rechtbank kon-
den worden overgebracht.

De Rijkswacht heeft daar
waar nodig de bewaking van
gevangenen overgenomen.
De vakbond voor rijkswacht-
diensten heeft de inzet van
rijkswachters als „celdeur-
bedieners" inmiddels scherp
veroordeeld. De bond zegt
het niet langer te nemen dat
„rijkswachters moeten op-
draaien voor de kwaad-
willige, verregaande laksheid
van de overheid bij het afslui-
ten van cao's met het perso-
neel in het gevangeniswe-
zen."

De bond noemt het een „de-
valuatie van het politieambt"
en heeft alle rijkswachters
opgeroepen om bij het minste
teken van ziekte door deze
„zeer stressende en demoti-
verende werkopdrachten" de
dokter te raadplegen. Van de
overheid eist de bond dat de-
ze de rijkswachters onmidde-
lijk uit de strafinrichtingen
terugtrekt, omdat volgens
hem daar geen sprake is van
een verstoring van de open-
bare orde.

Europa en de middenstand
BORN - Het Limburgs Infor-
matiecentrum Europa '92 (LI-
CE) houdt in samenwerking
met Rabobank Nederland
woensdag 13 mei vanaf 13.30
uur in Hotel Bom een bijeen-
komst over internationale
samenwerkingin het midden-
en kleinbedrijf. Dagvoorzitter
is drs N. Simons, algemeen
secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken
voor de Mijnstreek. De heer

H. Vroomans, directeur Weld-
Equip Helmond spreekt over
zijn praktijkervaringen met
samenwerking over de gren-
zen en drs G. van derHeijden
presenteert het rapport 'Inter-
nationale samenwerking in
het midden- en kleinbedrijf.
Hij is onderzoeksleideren te-
vens auteur van genoemd
rapport. De middag wordt af-
gesloten met een vragenronde
en discussie.

limburgs weerhoekje

De eerste warme dag
Na de warmste nacht sinds 11 oktober 1991, het werd niet kouder
dan 11,2 graden Celsius, kwam eindelijk de lang verwachte eerste
warme dag van het jaar tot stand. In de van oorsprong zachte en
vochtige lucht kwam donderdagmiddag één flinke opklaring voor,genoeg voor de zon om het kwik voor het eerst dit jaar door de 20
gradengrens te stuwen. Dit 'voorrecht' was hoofdzakelijk voor Mid-
den- en Zuid-Limburg weggelegd; in Nuth werd het 20,5 graden,
Eijsden en Hoensbroek kwamen uit op 20,7 graden en in de omge-
ving van Roermond werd het eveneens een warme dag. Sinds 1954
was het niet meer voorgekomen dat zo laat in het seizoen de warme-
dagen-grens werd bereikt. Maar het begin is er en 1992 kan aan eenlange opmars beginnen. Het zal 'aanpoten' worden om 1991 te evena-
ren of zelfs te benaderen; in dat jaar kwam het totaal aan warmedagen op 108, een reeks diebegon op 10 april en eindigdeop 10 okto-
ber. In 1989 kwamen 120 warme dagen voor en in 1990 werden er 108
geteld.
De eerste week van de bloeimaand gafweinig reden tot klagen; de
maxima klommen trapsgewijze op van 14 graden in het weekeinde
tot bijna 21 graden op donderdag. Daarbij viel weinig regen, alleen
op 1 mei werd 6 mm afgetapt. Gistermiddag was het koeler, met 15,4
graden was hetruim 5 graden minder warm en er viel 1 mm regen.
In het komend weekeinde zullen de regenmeters plaatselijk rijkelijk
gevuld worden; als de weercomputers gelijkkrijgen danvangen deze
instrumenten tussen de 5 en 15 mm op.

door Bob van der Moolen

IJsheiligen
Vanafkomende maandag staan de ijsheiligen op de weerkalender; 11
mei St.Mamertius, 12 mei St.Pancratius, 13 mei St.Servatius en op 14
mei St.Bonifatius. Volgens de volksweerkunde moet men in deze
periode bedacht zijn op kou getuige de weerspreuk:
Pancraas, Servaas en Bonifaas
geven vorst en ijs helaas.
Of dit inderdaad het geval is valt nog te bezien. De ijsheiligen zijn
niet kalendervast, de gevreesde kou-invallen in mei zijn nogal aan
schommelingen onderhevig en het vastpinnen van de ijsheiligenkou
voor deze dagen is danook niet terecht. De meeste vorst in mei komt
namelijk voor in de éérste 10 nachten. Wel staat statistisch vast dat
de periode 11 t/m 20 mei wat kouder kan uitvallen; de gemiddelde
etmaaltemperaturen maken dan min of meer pas op de plaats. Dit is
opmerkelijk, want de zon wint nu elke dag aan kracht.
Sneeuw tijdens de ijsheiligen is een grotezeldzaamheid, hoewel op 2
mei 1974 storm en sneeuw het verkeer in grote delen van Nederland
stagneerde. Maar het kan evengoed ook erg warm worden; op 12 mei
1945 werd in Maastricht 33,2 graden gemeten en op 10 mei 1976 in
Gemert (Oost-Brabant) 32 graden; ook dergelijke tropische dagen
zijn eveneens zeer uitzonderlijk.
De enige zekerheid die uit metingen vanaf 1960 is op te maken, is dat
eventuele vorst in mei na de ijsheiligen minder vaak en minderzwaar
zijn dan daarvóór. Vanaf 1989 is totaal geen vorst voorgekomen tij-
dens de ijsheiligen, alleen de maxima lagen iets onder normaal voor
deze periode. In 1989 schommelden de maxima in deze tijd tussen
de 15 en 18 graden, in 1990 tussen 13 en 16 graden en vorig jaar tus-
sen de 12 en 15 graden.
Mei is een vrij droge maand (50 a 60 mm), en in een zonnige mei-
maand is de verdamping erg groot, vaak rond de 100 mm. Om die
reden hebben de landbouwers in mei al vaak de beregeningsinstalla-
ties in bedrijf.

W 'voor nachtvorst is men niet beschermd,
tot st. Bonifaas zich over ons ontfermt.

over de grenzen

(ADVERTENTIE)

/p\ Klein Herenmode ©
L^ Kleding voor de kleine, /JAjfir% normale, lange en brede man Q
!■ K 0.a.: herenkostuums, kolberts, _■■/■MflH pantalons, jassen, jackets, blousons, Vj*A
»""^^

overhemden, vesten, pullovers, jeans lfcJr0 en mode-accessoires.
V In de maten 48-66 94-122

Tevens in halve en kwart maten!!

Hoofdstraat 29Kerkrade J

(ADVERTENTIE)

beiers _^r f V
GROOT _____________^_____fc_l_ll
SERVICE # _______________________________

: e I Puntjes Jf^m^mErnm.s„aa, od de i _# ■"*_____________________" "j^ ________■_____________■

I ..„ (ADVERTENTIE)

I Meubelgroothandel

V Meeden é>v
p-i—i ,

i ■ TOEGANG VOOR
' ■ L lEDEREEN |
VI Zeer grote kollektie bankstel-

len, kasten, eetrioeken,
Lazy-Boy fauteuils en vloer-

bedekking etc. etc.
INRUIL MOGELIJK
5000 m 2verkoopruimte

maandag 13-18uur
donderdagkoopavondM Atï VERSCHILLENDEu SLAAPKAMERS

Heerenweg 251, Heerlen
I __S^% Tel. (045)216123

fU W Langs grote weg
J Vïï\ Heerlen-Brunssum
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Niet zelden proberen asielzoekers en
vluchtelingen middels een huwelijk met een

Nederlander ofNederlandse een
verblijfsvergunning te bemachtigen. Er zijn

bemiddelaars op de markt die voor enig
kleingeld een partner zoeken, die wel even als
bruid of bruidegom wil fungeren. Het sluiten

van zon (schijn)huwelijk is op zich geen
strafbaar feit. Wel kunnen

vreemdelingendiensten op grond van bewijzen
en aanwijzingen dat het doorgestoken kaart is
adviseren een verblijfsvergunning te weigeren.
In Rotterdam pakt de vreemdelingendienst de
zaak zodanig voortvarend aan, dat de indruk

bestaat dat een deelvan het aanbod elders in het
land op zoek gaat naar een ambtenaar van de

burgelijke stand. DeRotterdamse politie kreeg
in elk geval uit Sittard, Roermond en Eindhoven
verzoeken om informatie over de succesformule.

Van een toenemend aantal mogelijke
schijnhuwelijken in Limburg blijkt niets.

in hetnieuws
DOOR ROB PETERS

De snelle conclusie ligt voor de
hand. 'Water stroomt naar het
laagste punt' oftewel minder
nephuwelijken inRotterdam, be-
tekent dat elders in Nederland
meer pogingen worden onderno-
men om middels het huwelijk
een vaste plaats in Nederland te
verwerven.

In Eindhoven werd onlangs in-
derdaad een organisatie, die er
wel een dikbelegde boterham in
zag, opgerold. Bij toeval want
vreemdelingendiensten ook in
Limburg fronsen niet zelden de
wenkbrauwen bij het lezen van
de huwelijksdrang van aspirant-
landgenoten, maar tijd om een
dikke vinger achter eventueel
misbruik te krijgen is er meestal
niet.

Ook de cijfers van met name Sit-
tard en Roermond geven geen
aanleiding tot grote zorgen. Mr
Henk Mattheij hoofd burgerza-
ken in Sittard: „Er is een lichte
stijging van huwelijken per jaar.
Ook zijn er wel wat meer ge-
mengde huwelijken, maar Sit-
tard telt danook heel wat alloch-
tonen. Tot echt onderzoek naar
het hoe en waarom van die hu-
welijken heeft een en ander geen
aanleiding gegeven".

Ook voorlichter Tjeu Helwegen
in Roermond laat weten dat
niets een extra onderzoek naar

eventuele misstanden wettigt.
Dat is in Roermond ook onbe-
gonnen werk gezien het groot
aantal gemengde huwelijken en
heeft geen prioriteit op dit mo-
ment. Het aantal huwelijken per
jaar stijgt bovendien niet".

Zover na te gaan worden 'over-
treders' slechts zelden gepakt.
Het is geen strafbaar feit en er
kan dus eigenlijk alleen via de
verblijfsvergunning worden op-
getreden. Een schijnhuwelijk is
een heel normaal huwelijk, dat
zoals het 'gewone' huwelijken
middels een scheiding of vertrek
van een derpartners kon worden
ontbonden.

„Natuurlijk bestaat in deze regio
met twee asielzoekerscentra in
Echt en Spaubeek wel eens het
vermoeden dat er meer achter
een huwelijk tussen een vluchte-
ling en een meisje uit de regio
zit, maar echte aanwijzingen
voor misbruik op grotere schaal
zijn er niet" zegt een woordvoer-
der van de inmiddels gefuseerde
vreemdelingendienst van de
korpsen Sittard, Geleen en
Stem.

Plaatsvervangend hoofd Van der
Vorst van het bureau Bedrijfsre-
gelingen van de vreemdelingen-
politie Rotterdam constateertdat het aantal aanvragen voor
verblijfsvergunningen, waarvan
wordt vermoed dat er een schijn-
huwelijk aan ten grondslag ligt,

'Leren omgaan met 'moeilijke kinderen' is niet zo eenvoudig

Niet te snel weer samen naar school
DOOR GEERT DEKKEREnigszins weggedrukt tussen al het actiegeweld

rond cao-onderhandelingen in diverse sectoren,
voert het speciaal onderwijs (voor moeilijk
lerende kinderen) maandag actie voor een zo
mogelijk nog ingrijpender zaak: de mogelijke
opheffing van die vorm van primair onderwijs.
Het plan 'Weer samen naar school' van
staatssecretaris Wallage van onderwijs voorziet
in een snelle en zeer vergaande samenwerking
tussen basis- en speciaal onderwijs. Te snel en te
vergaand, zeggen vertegenwoordigers 'uit het
veld. Uit protest laten ouders hun kinderen
maandag een dag thuis.

KERKRADE - Het idee is eigenlijk
prachtig, zeggen vreemd genoeg
ook fanatieke tegenstanders: door-
breek de afzondering van kinderen
die wat meer aandacht nodig heb-
ben, die wat lastiger zijn of moeite
hebben met leren. Haal ze niet weg
van de 'eigen' basisschool - een
breuk immers in hun ontwikkeling— maar probeer ze zoveel mogelijk
op die plaats de nodige extra hulp
te bieden. ledereen vindt het mooi
en pedagogisch verantwoord. Maar
na die instemming slaat enthousias-
me om in afkeer, want het tempo
waarin de veranderingen moeten

plaatsvinden is moordend, zeggen
onderwijzers en ouders.

Het idee om in drie jaar tijd het ba-
sisonderwijs een geheel andere
manier van werken te willen aanle-
ren, noemt men waanzinnig. Dat
kan alleen maar ten koste gaan van
de zorg voor de kinderen.

'Moeilijke' kinderen worden ze wel
genoemd. Soms zijn de problemen
al duidelijk in hun kleuterjaren,
soms brengen ze eerst een paar jaar
op de basisschool door, maar het
gebeurt ook dat 11 of 12-jarigen uit-
eindelijk niet te handhaven blijken
en op een school voor speciaal on-

derwijs (SO) geplaatst moeten wor
den.

De extra zorg die de kinderen daar
krijgen moet niet onderschat wor-
den," zegt Theo van Mulken, direc-
teur van De Cirkel, de Kerkraadse
MLK-school, voor moeilijk lerende
kinderen dus. „De houding van de
onderwijzers is heel anders, er zijn
kleinere klassen, er zijn deskundi-
gen als een psycholoog en een logo-
pedist aanwezig. Daarnaast wordt
er voortdurend onderzoek gedaan
en wordt de ontwikkeling van de
kinderen nauwkeurig bijgehouden.
We hebben meer tijd en gelegen-
heid om de kinderen en de gezin-
nen te begeleiden," aldus Van
Mulken.

Duur
Dat er meer moet worden samenge-
werkt met het gewone basisonder-
wijs, is al jaren duidelijk en het
gebeurt dan ook al jaren, zegt Van
Mulken, die zich ook als lid van het
sectiebestuur MLX van de vakorga-
nisatie KOV inzet voor het speciaal
onderwijs. ledereen is het erover
eens dat de nog steeds groeiende
stroom naar het SO gestopt moet
worden. Afzondering is onderwijs-
kundig niet goed, maatschappelijk
steeds minder geaccepteerd (inte-
gratie is het alternatief) en boven-
dien bijzonder duur.

Motiveren
Maar de staatssecretaris wil dat er
al vanaf augustus dit jaar regionale
samenwerkingsverbanden zijn van
basisscholen en het SO. Gezamen-
lijk krijgt men een budget, waarmee
men mag doen wat men wil: de
scholen voor SO in stand houden of
het geld besteden aan extra zorg
binnen de muren van de basis-
school. De gulden middenweg die
velen voorstaan is het instellen van
een soort deskundigheidscentrum
per regio, waar de kinderen terecht
kunnen die absoluut niet in het ba-
sisonderwijs op te vangen zijn en
van waaruit de ondersteuning voor
de basisscholen wordt gecoördi-
neerd.
Maar in ieder geval wil Wallage het
SO niet meer rechtstreeks financie-

ren en dat gegeven, gecombineerd
met de grote tijdsdruk die nu is in-
gebouwd, zorgt voor de grootste
onrust. „Hoe kan ik mensen motive-
ren om mee te werken aan hun ei-
gen ondergang," vraagt Van Mul-
ken zich af.

In Sittard en Roermond wel veel gemengde huwelijken

Onderzoek naar nephuweiijk
geen prioriteit in Limburg

is gehalveerd. Vroeger zat er aan
zon zes aanvragen per dag een
dergelijk 'luchtje', nu zijn dat er
nog slechts twee a drie. Hij wijt
dit aan het schrikeffect dat de
Rotterdamse aanpak van dit pro-
bleem met zich heeft meege-
bracht.

Onze methode is eigenlijk heel
simpel. Mensen dieeen verblijfs-
vergunning vragen, ondervragen
we onafhankelijk van elkaar op
essentiële punten. Bijvoorbeeld
wat ze gegeten hebben of waar
ze de nacht hebben doorge-
bracht. Als die gegevens niet
met elkaar in overeenstemming
zijn, kun jeverder".

De methode sloeg aan en heel
wat collega's informeerden naar
de werkwijze in Rotterdam. Van
der Vorst: „Ook uit Limburg was
er veel belangstelling. Zo ook
van collega's die het vermoeden
hadden dat voor een aantal Viet-
namese vluchtelingen uit een
asiel een tijdelijke partner was
gezocht om te voorkomen dat zij
werden uitgewezen", zegt hij.

Het ministerie van Justitie
beaamt dat het probleem schijn-
huwelijken zich door het land
verplaatst. En dat mensen die
zich hiermee inlaten, zich mel-
den in de plaatsen waar het 't
makkelijkst gaat. We hopen
maar dat de politie daar ook wat
alerter wordt. Het ministerie
'stoeit' nog steeds opvoorstellen
om depersonen diezich voor het
sluiten van een schijnhuwelijk
beschikbaar stellen, aan te kun-
nen pakken. De bedoeling is te-
vens dat een ambtenaar van de
burgerlijke stand, die een schijn-
huwelijk vermoedt, een onder-
zoek kan instellen. In de praktijk
komt het er dan op neer dat via
deofficier van Justitie alsnog de
politie wordt ingeschakeld.

Nu mag jeweinig doen als lokale
overheid, ook kun je moeilijk bij
elk gemengd huwelijk alarm
slaan", zeggen de ambtenaren
van de burgerlijke stand in Lim-
burg. De Vreemdelingenpolitie
kan slechts zuchten want het 'ge-
wone' werk in verband met asiel-
en verblijfsvergunningen vergt
al meer mankracht dan voorhan-
den is.

" Huwelijken in asielzoekcentra zijn zeldzaam. Deze donkere schoonheid trad in het hu-
welijk met een medewerker van een Asielzoekerscentrum in Noord-Limburg in 1990 en
schuwde de publiciteit in het geheel niet. Bij schijnhuwelijken, zo zeggen de opsporingsin-
stanties, ontbreekt vrijwel zeker defotograaf... Foto: jan-paul kuit

Carantie
Want Wallage zal weigeren een ga-
rantie te geven voor de werkgele-
genheid van de onderwijskrachten,
als zijn streefbeeld, waarin opgeno-
men dat 'heel enge' tijdspad, niet
wordt aangenomen.

De Tweede Kamer praat daar ko-
mende dinsdag over, vandaar dat
het SO maandag heeft uitgekozen
als landelijke actiedag. Van Mul-
ken: „De ouders zelf, die zich mis-
schien nog het meeste zorgen
maken, hebben elkaar opgeroepen
die dag hun kinderen thuis te la-
ten."

In de Oostelijke Mijnstreek hebben
de ouderraden van de MLK-scholen
De Cirkel en Clara Fey (in Simpel-
veld) en LOM-school De Kring een
brief geschreven aan alle ouders en
verzorgers van de betreffende kin-
deren.

'Wij vinden dat de speciale school
moet blijven bestaan en betaald
moet blijven door het ministerie.
Ook kinderen die niet zo goed kun-
nen leren hebben recht op passend
onderwijs. Protesteer tegen de bar
slechte plannen van de staatssecre-
taris door uw kind niet naar school
te laten gaan, want als hij zijn plan-
nen uitvoert, kan het straks ook niet
meer naar de school waar het thuis-
hoort!' meldt de brief.

Het project 'Weer samen naar
school' kan in deze vorm niet," vult
Van Mulken aan, „er zijn inderdaad
'op de werkvloer' wel mensen te
vinden die er helemaal niets van
willen weten, maar over het alge-
meen wordt het onaanvaardbaar
uitgesproken, omdat het zo snel
moet.
Maar mijn persoonlijke mening is
dat ook als 'Weer samen naar
school' wordt afgeblazen, de samen-
werking met het basisonderwijs
toch gewoon moet doorgaan."

] I achtergrond[

SCHAESBERG
i Autokino: Cape Fear, vr t/m z«
■ 21.45 uur. Silence of the lambs
| vr za 24 uur.

MAASTRICHT
| Mabi: Hook, dag. 21 uur, za zo
j ook 18 uur, za zo wo ook 14 uur-I Deceived, vr t/m zo 18.30 en
I 21.15 uur, ma do 21 uur, za zo WO

' ook 14 uur. JFK, dag. 20 uur, za
zo wo ook 14 uur. Cape Fear, V

|t/m zo 18.15 en 21.15 uur, ma do: 21 uur, za zo wo ook 14 uur-
Ciné-K: De Noorderlingen, dag-

-121 uur, za ook 18.30 uur. Ci-
nema-Palace: Basic Instinct.

j dag. 18.15 en 21.15 uur, za zo v/0
\ ook 14.30 uur. Sneeuwwitje e»

de zeven dwergen, za zo wo U
en 16.15 uur. Silence of the
lambs, dag. 21.15 uur. Beetho-: yen, dag. 19 en 21.30 uur, za zo: wo ook 14 en 16.30uur. The prin-

;ce of tides, dag. 18.15 uur. LU'
mière: Toto leheros, dag. 20 uur-
Nosferatu, vr 20.30 uur. Geheim-
nisse einer Seele, za wo 20.30
uur. Metropolis, zo 20.30 uur-
Faust, ma 20.30 uur. Tartüff, d>
20.30 uur. Dr. Galigari, do 20.30
en 22.30 uur. Cheb, dag. 22 uur-
Down by law, vr za 23 uur.

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 15 uur. Hook.
dag. 20.30 uur, za zo wo ook lS
uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. JFK,
dag. 20.30 uur. Sneeuwwitje en
de zeven dwergen, za zo wo 14
uur.
Filmhuis Sittard: Delicatessen,
wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Hook, dag-
beh. Wo 20.30 uur. JFK, dag-
beh. Wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Basic Instict, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. zo ook
16.30 uur. Royaline: Beethoven,
vr t/m zo 19.30 en 21.30 uur, ma
t/m do 20.30 uur, zo woook 14.30
uur, zo ook 16.30 uur. Fievel i"
het wilde westen, zo wo 14.30
uur. Filmhuis Roermond: Deli'
catessen, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Delicatessen, za 20
uur, di 20.30 uur.

KERKRADE:
- zo. 10/5: Koninklijk Ballet van VI»1
deren met Dracula.

MAASTRICHT:
- wo. 13/5: Youp van 't Hek

ROERMOND:
- vr. 8/5: LSO speelt muziek vanR*]Britten en Strauss. Solisten Nico 1
der Meel, tenor en Jacob Slagter, h<A
Dirigent Salvador Mas Conde.
- zo. 3/5: moederdagconcert (11.30 U 1!

SITTARD:- zo. 10/5: moederdagconcert 1
Swing & Sweet (12.00 uur).

WEERT:
- za. 9/5: concert Koninklijke Mil#
Kapel onder leiding van Pierre *
pers.

AKEN:- zo 10/5:Tosca van Puccini (19.30 &

Tenzij anders aangegeven beginnen'
voorstellingen om 20 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht &
Expositie met werk van Marijn "Kolsté en Annete van Roosmal^Van 9/5 t/m 13/6, open di t/m za v*_
13.30-17.30 uur. Galerie Anny V»»
den Besselaar, Tafelstraat 6a. ExP^
sitie van Ria Lap en Louis Wier**
T/m 24/5, open vr t/m ma V*1

13-17.30uur. Galerie In Situ, AyH*
laan 10. Expositie van Frank V*Jden Broeck. T/m 16/5, open wo t/Jza van 14-18 uur. Galerie Wol**
Hoogbrugstraat 69. Edelsmeedwe";
van Fabiola Sormani. T/m 10/5,oPe
wo en vr van 14-18 uur, do 18-20 UijJ
za 10-17 uur en zo 13-17 uur. Galer"*
Henn , St. Nicolaasstraat 26c. Inst*T
latie van Bettina Gruber. T/m l^Jopen wo t/m za 16-20 uur. Gale'
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. ExP^sitie Luc Deleu, Osvaldo Rombe"
en Ton Slits. T/m 9/5. Werk van £5ter Wehrens en Elly Strik. Van I*2
t/m 27/6, open van di t/m za H' J,
uur. Galerie Fah, Brusselsestra*
80. Gouaches van Pieter Defesct**
T/m 18/5, open do t/m zo van 13-'
uur. Bonnefantenmuseum. We^.van Ray Smith. T/m 6/9, open di t/Jvr 10-17 uur. Galerie Dis, Tafelstr»»
28. Schilderijen van Petra Hartm»*'
T/m 20/5, open wo t/m zo 13-18 v".Galerie Simera-Signe. Bogaard6"!,
straat 40 b. Grafiek van JosienBre"
neker, Leon Janssen, Kees Slegt %
Pauline Wittenrood. T/m 30/5, op*.
wo t/m za 13.30-18 uur. Gale'1.,
Amarna,Rechtstraat 84. Sieraado^
werpen van Mieke van Alphen. V*"
9/5 t/m 6/6, open di t/m vr 11-18'tfu
za 11-17 uur.

bioscopen
HEERLEN

] Royal: Hook, dag. 18 en 21 uut
j za zo ook 15 uur. Rivoli: Thefa)
I her of the bride, dag. 19 er. 21.Ü
] uur, za zo ook 15 uur. Maxim
S Cape Fear, dag. 18en 20.30,za *1 ook 14.30 uur. H5: Basic Instid
j: dag. 14 18 18.45 20.30 en 21.3C| uur, za zo ook 16.30 uuf
] Sneeuwwitje en de zeven dwefs gen, dag. 14.15 uur, za zo oo*
1 16.15 uur. Beethoven, dag. 14.31. 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.4! uur. Freddy's dead, dag. 14.31

" 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.4!
uur. Silence of the lambs, vr t/I*1 zo 14.30 18.30 en 21 uur. TW

i prince of tides, ma t/m do 14.31
I 18.30 en 21 uur. Filmhuis *| Spiegel: Stalker, vr zo 21 uur.

in de theaters
HEERLEN:- di. 12 t/m za. 16/5: Funny Girl, H>"
cal van Simone Kleinsma.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, RaadhUjl
splein 19. De Collectie, keuze uit <>
kunstcollectie 1950-1991. T/m lC5,

Schilderijen en tekeningen van Bfl
rend Hoekstra. Van 17/5 t/m f* 1!
Open di t/m vr 11-17 uur, za en f\
14-17 uur. Galerie de Konfronta''*
Putgraaf 5. Expositie van Jeanne
Lendfers (linoleumsneden) en Ln*;
van Rijn (keramische objecten). T/h
24/5. Open za en zo 14-17 uur.

Genie maakt karwei af
" De genie-eenheid van de
Landmacht, die begin de-
cember vorig jaar bij het
Mccc in Maastricht een pro-
visorisch parkeerterrein
aanlegde in verband met de
Europese Topconferentie, is
gisteren op deze plaats te-
ruggekeerd voor het verrich-
ten van de laatste werk-
zaamheden. Die bestonden
uit het weghalen van grote
hoeveelheden zand en ande-
re materialen die bij de
aanleg gebruikt werden om
de bodem te egaliseren. Al
eerder haalden de militai-
ren de stalen wegenmatten
op die over het terrein wa-
ren uitgerold en waardoor
parkeerruimte werd gescha-
pen voor 500 voertuigen.
Tijdens de dagen van de
Eurotop bleek dat men het
aantal benodigde parkeer-
plaatsen zwaar had over-
schat. Er hebben slechts
enkele tientallen automobi-
listen gebruik gemaakt van
deze nood-accommodatie.
Het aanleggen van deze
voorziening was niet alleen
dienstbestoon door het leger,
maar was tevens bedoeld
als een vingeroefening voor
de genie.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Stroomlijnen
d ifk zien vooral ouderen door«e bomen het bos niet meer. Er*Un allerlei instellingen en nogneer regelingen op het gebiedan uitkeringen en voorzienin-gen en daar verdwaal je gauw in."*et onze winkel, die bemand

door professionele krach-j*n, proberen wij de informatiej"eer te stroomlijnen", zegt Boe-
an Heuperman, voorzitter vanQe wijkraad woont al zon vijfen-

dertig jaar in Schandelen. „Uit
gegevens van de gemeente ma-
ken wij op dat onze wijk de
meest vergrijsde is. Daarom is
het belangrijk dat er maatrege-
len getroffen zijn die wonen en
leven voor de ouderen zo prettig
mogelijk maken. Het verdwijnen
van Zymose uit de wijken zou
een klap in het sociale vernieu-
wings-gezicht van Heerlen bete-
kenen."

Huiskamer
Mietze Collard, Maastrichtse van
origine, zou voor geen geld weg
willen uit Meezenbroek waar ze
nu een kwart eeuw vertoeft. 'Een
dorp waar iedereen elkaar kent.'

Haar grootste zorg is dat de info-
winkel in het Leiehoes slechts
een nieuw loket wordt met daar-
achter een nukkige ambtenaar.
Mietze: „Wij moeten er voor zor-
gen dat het een soort huiskamer
wordt waar gemakkelijk vragen
beantwoord en adviezen gege-
ven kunnen worden. Dat over-
wint de drempelvrees. Persoon-
lijk vind ik dat de Limburgse
Immigrantenstichting (LIS) ook
een plaats in de winkel moet
krijgen."

Met allochtonen die aanzienlijk
vertegenwoordigd zijn onder de
ongeveer tienduizend bewoners

in de wijken, heeft zij geen enkel
probleem. „Zij wonen en leven
samen met ons in de wijk. We
mogen deze mensen niet weg-
denken en moeten ons sterk
maken voor wederzijds begrip.
Er bestaat bij hen ook een grote
behoefte aan goede informatie."

I ontmoeting Ê^^^Ê&ÊÊl

Boekee noemt dat een prima
idee. „Daar hebben we natuur-
lijk aan gedacht. Maar we kun-
nen helaas niet alles tegelijk."

Hij ziet de gemeentelijke bezui-
nigingsbui al hangen. Niet niks,
een korting van 1,4 miljoenop de

dienst Welzijn. Zymose hoopt de
dans te kunnen ontspringen
door bestuurders ervan te over-
tuigen dat die gedachte onzinnig
is. „We gaan dan terug naar af.
En voor we het weten zitten we
dan weer in een keldertje onder
de kerk. Dat is niet acceptabel."
Jan Heuperman valt Boekee bij:
„De wijkraden kunnen profes-
sionele hulp niet ontberen."
Bij de opzet van de info-winkel
heeft de projectgroep goed geke-

ken naar de organisatie van een
dergelijk informatiecentrum in
het centrum van Hoensbroek.

Na een wat aarzelend begin lo-
pen de zaken daar gesmeerd. „Ik
heb van mijn collega Van Zun-
dert begrepen dat daar vooral
veel mensen van boven de vijftig
gebruik maken van het informa-
tiepunt. Die ontwikkeling ver-
wachten wij hier ook", zegt Ger
Boekee.

" Wijkraadleden met
opbouwwerker Boekee
(rechts) vlak voor de
officiële opening van de
informatiewinkel.

Foto: FRANSRADE

Slechte medische zorg en groter tekort aan bedden

Toestand zwervers
sterk verslechterd

Van onze verslaggeefster

~stre7^LEN - De dak-en thuislozen in de Oostelijke Mijn-
de- gaan steeds verder achteruit. Binnen de groep, waaron-

-1
j}a Veel verslaafden, komen steeds meer gedragsproblemen
re„r Voren. Ook zijn er te weinig bedden beschikbaar in de

i»spk ° en krijgen zwervende mensen geen of nauwelijks mcdi-Lne verzorging.

' Dit staat in het jaarverslagover 1991
van de Stichting Pensionvoorzie-
ning Verslaafden O. M. Deze stich-
ting is de beheerder van het Slaap-
huis aan de Ruys de Beerenbrouck-
laan in Heerlen, een zogenaamde
bed-bad-brood-voorziening voor
maximaal 18 daklozen.

Bij het Slaaphuis zijn nu 744 zwer-
vers bekend, waarvan 596 mannen
en 148 vrouwen. Het aantal dak-en
thuislozen is met 123 mensen toege-
nomen sinds 1990. De medewerkers
hebben het afgelopen jaarmeer gas-
ten weg moeten sturen omdat het
Slaaphuis vaak overvol is. Het aan-
tal afwijzingen is 19,5 procent hoger
dan in '90. Mede hierdoor is de
werkdruk voor het personeel flink
gestegen. „Mensen die vanwege de
(beperkte) capaciteit niet kunnen
overnachten doen een krachtig
emotioneel appèl op de medewer-
kers", staat in het verslag.

De stichting werd in 1991 voor het
eerst geconfronteerd met jongeren,
die vanuit de jeugdhulpverlening
zoals Zymose, werden doorverwe-
zen naar het Slaaphuis. „Het aantal
bij ons bekende jonge mensen tus-
sen de 12 en 16 jaar is in verhouding
met 52,2 procent gestegen", schrijft
de stichting.

Een ander probleem is de gezond-
heidszorg voor dak-en thuislozen.
Daarmee is het droevig gesteld vol-
gens het Slaaphuis. 'Rust houden' is
er voor zwervers niet bij, zodat klei-
ne aandoeningen, zoals een ver-
koudheid, in korte tijd ernstige
vormen kunnen aannemen. „De be-
langrijkste medische verzorging
van zwervende mensen moet wor-
den ingepast in bestaande voorzie-
ningen", meent het bestuur van het
Slaaphuis.

Dit jaar wil de Stichting Pension-
voorziening graag gaan samenwer-
ken met de Stg. Crisis Opvangcen-
trum O. M en de Stg. Woon- en
Serviceflat Heisterberg. Volgens
het bestuur is een bundeling van
krachten dé mogelijkheid om de
toename van de problematiek in de
toekomst beter het hoofd te kunnen
bieden.

Huisarts
ontvangt
postuum

Lere-PenninS
leden i?BROEK _De in 1991 over"
den gOensbroekse huisarts H. van

ide __,;/ e* heeft gisteren postuum
I .Veren Erepenning van de ge-
!:m_est„ Heerlen gekregen. Burge-
i, sch_j<?r Van Zeil reikte de onder-
! rekf>ilng u** aan mevrouw Van deniKast^:, in de Ridderzaal van hetieel Hoensbroek.

' V
zijnj^^fiens college van B en

var. u e bijzondere verdiensten
de. e rrie van den Brekel op meer-
Pelij^ ,rreinen van het maatschap-

ide OnH Ven aanleiding geweest om
"aerscheiding toe te kennen.

H_ensh 1959 was hij huisarts in, Droek. Daarnaast fungeerde
stiCn7"_ bestuurslid van de Lucas-
Werrj ?8 voor revalidatie. Later
Waats_ri,medisch adviseur van de
Kruisv en regionale Groene
bekleeHHemging- In dezelfde UJdfu netip, ïf nÜ ook een bestuurs-
CWtp r\ de stichting Ave Rex
t\v aajf . Daarvoor hanteerde hij
de sti. il3.31 de voorzittershamer bij

ng Maatschappelijk Werk
Brekpi oek- °ok was dr Van den
fl°en,KOPnchter van de Lionsclub
bestui> ,ek"Brunssum en <kerk>Evang {j in de P^ochie St. Jan

Autokraker
I*e£w RAAP ~ Een 24-jarige
9an d*n^. is gisteren voorgeleid

lrotficier van Justitie in Maas-
dag '"y werd in de nacht van zon-hetei-r? rJlaandag in Landgraaf op
elke_. , betraPt DIJ het stelen vandrogil s?offen sigaretten uit een
V°_en HJ' Deze week kwam naarde man tevens de laatste
auto. ,In Landgraaf zeker tien51 neeft opengebroken.

Alleen verliefdheid
is 'gezonde' stress
DOOR MONIQUEPARREN

HEERLEN - In deanders zo 'rusti-
ge' klaslokalen van de statige Tech-
nische School aan het Burgemees-
ter de Hesselleplein in Heerlen is
het een kabaal van jewelste. Leer-
lingen trekken een sprintje door de
klas, strekken en buigen de ledema-
ten. Uit een ander lokaal klinkt het
liedje Cocaine van J. J. Cale. Nee,
de leerlingen vieren niet hun laatste
schooldag vandaag. Alle bedrijvig-
heid maakt deel uit van het project
'Hart voor je Hart.

Eerstejaarsleerlingen die normaal
gesproken alles leren over de bin-
nenkant van bijvoorbeeld een auto,
krijgen nu in zes verschillende
workshops een kijkje in het mense-
lijk lichaam. De workshops gaan
over onderwerpen als voeding, alco-
hol, drugs, reanimatie, conditie-
meting, roken en het hart.
Voor het eerste lustrumfeest vanhet project zijn kosten noch moeite
gespaard. Twee geprepareerde var-kensharten, videopresentaties, een
reanimatiepop en zwart uitgeslagen
stukjes 'rokerslong' maken het on-
derwijs meer dan aanschouwelijk.
'Wat is een gezonde manier van

stress?', vraagt het gezondheids-
elektro. Een jongenaarzelt nog. Zou
het dan toch? Jazeker! Alleen by
een hevige verliefdheid hoef je je
geen zorgen te maken als het hart in
de keel klopt. Dat is 'gezonde'
stress.
Volgens gymleraar Wim Jacobs is
het belangrijk om kinderen al in
een vroeg stadium te wijzen op het
risico voor stress en hart- en vaat-
ziekten. De leerlingen uit het eerste
jaar zijn de beste 'doelgroep. Wim
Jacobs: „De meesten roken en drin-
ken nog niet. Bovendien doen ze
volop aan sport. Die mensen willen
we stimuleren om ook zo door te
gaan."
De school wil de leerlingen echter
geen levenswijze opdringen. Ja-
cobs: „Natuurlijk mag je wel eens
een sigaretje roken. Ook hoeven de
leerlingen de friet niet compleet af
te zweren. We hopen alleen te be-
werkstelligen dat de scholieren na-
denken over wat ze doen met hun
lijf."

oostelijke mijnstreek

Informatiewinkel vecht tegen bezuinigingen

'Niet terug naar het keldertje'
Wethouder Dorien Visser van Heerlen opende giste-ren de info-winkel aan de Limburgiastraat in de Heer-lense wijk Schaesbergerveld. Een misschien wat
ongelukkig moment nu de gemeente denkt om destichting Zymose, de drijvendekracht achter de win-kel, financieel te kortwieken. „De rek is er nu welecht uit", zegt opbouwwerker Ger Boekee. Verderebezuinigingen raken rechtstreeks de mensen die con-
tact hebben met de bewoners. Om het maar eens plat
te uit te drukken: als Zymose uit de buurt verdwijnt,
dan ligt het multifunctioneel centrum 't Leiehoes opzn kont.

DOOR PETER HEUSSCHEN

HEERLEN - Als Zymose ver-ent, dan krijgt 't Leiehoes hetfrg moeilijk. Dat vinden de ver-tegenwoordigers van de wijk-eden van Schandelen, Meezen-oroek en uiteraard het Schaes-oergerveld. Zij vertikken het om
f^h zomaar neer te leggen bij
tj

n I^Sojeuze bezuiningsopera-e- De informatiewinkel, waar-voor de gemeente 50.000 gulden°P tafel legde, moet nota benen°g operationeel worden.
~md 1990 vroegen de directiesy^n de stichtingen Federatieweizijnswe_.k Ouderen, Centrumvoor Maatschappelijk Werk en
5-ymose meer aandacht voor het
toenemend aantal ouderen in de""e wijken. Een van de uitkom-men van het denkwerk van deingestelde Projectgroep was de
'«richting van een informatie-Winkel.

Politie wint
nachtelijke

achtervolging
LANDGRAAF - Een 35-jarige
man uit Heerlen is door de po-
litie Landgraaf opgepakt, na-
dat hij de agenten in een ach-
tervolging had geprobeerd af
te schudden. De automobilist
werd door de politie om 2.30
uur vrijdagochtend opge-
merkt, toen hij met 95 kilome-
ter per uur over de Heerlense-

weg in Landgraaf reed. Niet
alleen overtrad hij de maxi-
mumsnelheid van 50 kilometer
per uur, ook haalde hij meerde-
re auto's in, hetgeen ter plekke
verboden is.

In de achtervolging die ont-
stond probeerde hij de politie
te misleiden. De Heerlenaar
reed een zijstraat in en verliet
zijn auto. De politie bleef ge-
duldig wachten. Met succes,
want de man verscheen even
later. Zijn auto werd in beslag
genomen. Tevens wacht hem
een fikse boete.

Vragen over
Unitasgebouw

BRUNSSUM - De lijst Horselen-
berg in Brunssum heeft er gisteren
bij het college op aangedrongen zo
snel mogelijk duidelijkheid te ver-
schaffen over de toekomst van het
Unitasgebouw. Onder meer het ge-
geven dat de raad tot op heden niet
betrokken is bij de discussie over
de toekomst van het pand noopt het
raadslid Servië L'Espoir van die op-
positiefractie tot het stellen van
schriftelijke vragen over deze ge-
voelige kwestie.

Benieuwd is L'Espoir of de veertien
verenigingen die gebruik maken
van het Unitasgebouw betrokken
worden in de onderhandelingen die
kerkbestuur en gemeente voeren
over het pand.
Zoals bekend is het college ver-
deeld over Unitas. Slopen en nieuw-
bouw in de directe omgeving is een
mogelijkheid evenals verbouwen
van het bestaande pand. Aanvanke-
lijk wilde de gemeente het gebouw
aankopen en laten slopen, zodat de
Woningbouwvereniging Brunssum
in het plan Hofpoel/Dorpstraat hui-
zen kan bouwen.
De gebruikers van het verouderde
gemeenschapshuis Unitas zouden
dan terecht kunnen in gemeentelijk
ontmoetingscentrum Dr Brikke
Oave. Nadat verschillende vereni-
gingen kenbaar maakten liever niet
naar Dr Brikke Oave te verhuizen,
maar in de eigen wijk te willen blij-
ven, hetzij in Unitas of in vervan-
gende nieuwbouw, besloot het col-
lege de zaak opnieuw te bekijken.
Als de verenigingen uiteindelijk
toch naar Dr Brikke Oave moeten,
wil L'Espoir wel garanties voor de
Stichting Ouderenwerk die nu ge-
bruiker is van Dr Brikke Oave.
Het kerkbestuur van de Gregoriu-
sparochie houdt bij monde van
woordvoerder G. Wijckman ge-
heimhouding over de zaak in acht
zolang de onderhandelingen met de
gemeente niet zijn afgerond.

Wethouder Goof Janssen (Borger)
het gisteren weten dat hij niet voor
augustus/september een definitief
besluit verwacht. Verder geen com-
mentaar: „Ik ben de portefeuille-
houder niet. In het college hebben
we gezegd dat het beter is over Uni-
tas voorlopig niets te zeggen." Wet-
houder Rien de Bruijn (Borger)
heeft naar eigen zeggen in principe
geen moeite met instandhouding
van het pand.

Lokale tv

"Nuth bijt wat lokale tv be-
treft in de Oostelijke Mijnstreek
het spits af, meldden we afgelo-
pen maandag. Inderdaad be-
schikt Nuth over lokale tv,
maar van het spits afbijten is
geen sprake. Omroep Land-
graaf verzorgt in de gemeente
van die naam immers al tu;ee
jaar tv-uitzendingen, sinds 1
januari van het vorige jaar
zelfs wekelijks. Daarop werden
we fijntjes gewezen door een
van de medewerkers van Om-
roep Landgraaf, die er meteen
maar de aandacht op vestigde
dat komende maadag een
nieuw jongerenprogramma de
lucht in gaat: Local Call. De
uitzending begint om 19 uur
(kanaal 6 op de kabel), met on-
der meer beelden van een hou-
separty, de Nacht van Pinkpop
en een impressie van depas ge-
opende Flesh Temple.

Radio
" Optreden is leuk. Nog leuker
is het natuurlijk wanneer een
optreden te volgen is via de ra-
dio. Dat overkomt het Huls-
bergse gemengd koor St.-Ceci-
lia morgen. Het koor luistert de
eucharistieviering in de St.-Cle-
menskerk op. De KRO zendt
deze rechtstreeks uit via Radio
4. De sopraan Karin Coenen
zingt, Paul Huijts bespeelt het
orgel en Pierre Gerrits zorgt er-
voor dat alle koorleden gelijk
inzetten.

Bruiloft

" Om te trouwen moet je tegen-
woordig maanden van tevorenje plaats op het gemeentehuis
bespreken. De drie zussen Roe-
broek uit Swier-Wijnandsrade
beseften hoe druk gemeen-
teambtenaren het hebben en
besloten op dezelfde dag tege-
lijk te trouwen. Gisteren werd
het huwelijk voltrokken op het
gemeentehuis van Nuth. Brui-
den blij, bruidegommen blij,
familie blij én ambtenaren blij.

AFC wordt AF

"De auto's van de Navobasis
Afcent in Brunssum zijn voor
iedereen eenvoudig te herken-
nen aan de registratieplaten op
de wagens: zwart met witte let-
ters, waarvan de eerste drie
immer AFC luiden. lets té ge-
makkelijk, vond de Afcent-lei-
ding. Kwaadwillende personen
zouden daar wel eens misbruik
van kunnen maken. Daarom
krijgen alle Afcenters een nieu-
we registratieplaat, die nauwe-
lijks is te onderscheiden van de
gewone Nederlandse kentekens.
Reflecterend geel dus, met
zwarte letters: eerst twee letters,
dan twee cijfers en dan weer
twee letters. Geheel onherken-
baar worden de ongeveer drie-
duizend Afcent-auto's overi-
gens ook weer niet: de eerste
twee letters zullen steeds AF
zijn.
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'Hart voor je Hart'

" De LTS-ers hebbeneven de aandacht afgewendvan de geprepareerdevarkensharten, afkom-
stig uit hetKerkraadse slachthuis. Foto: FRANS RADE
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Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et. p. min.

Aanbid je MEESTERES! Ze
doet je handboeien om! SM

37,5 cphm
06-320.332.32

Jouw MEESTERES! n he-
melse vrouw voor haar
mannen. 37,5 cphm

06-320.324.68

06-320.320.62
Op zn GRIEKS. Zij 18 jr.

Naakt bukt ze voorover en jij
staat achter haar! 37,5 cphm

06-320.320.38
Rijpe, keurige klassiek ge-

klede dame die live alles op-
neemt. Ik ben gek op jon-
gens die op zn Russisch

tussen m'n ... willen.
37,5 cphm

EROX CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
Madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphrr

06-95.06
Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.

06-320.325.00
Ze geeft

zichzelf, haar adres en haar
telefoonnummer bloot.
06-96385 (100c.p.m.)

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

320.322.23
06/100 c.p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56

’ 1,- p.m. Pb. 75141 Adam

Griekse sex
Lisa draaft z. om 50 cpm
06-320.325.55
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten, 50 cpm
06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter, 50 ep Vim
06-9618

Sexlijn 10
Jarretels.. 06-320.320.10

Ruige Sex.. 06-320.320.50
Ondeugend. 06-320.321.10

Call me 50 c.p.h.m.
100% gratis sex! Vrouwen,

meisjes en echtparen zijn op
zoek naar

avontuurtjes!
06-320.320.81 - 75 et p/m

het Telebordeel
Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien, wat ze te bieden
hebben en geven daarna
hun privé tel.nr. aan je door!
06-320.320.85 - 75 et p/m

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

zjjn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

verboden porno
ruw, vergaand en bloedstol-
lende porno? Dat hoor je 24

uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm)

Doe het, ik wil het.
Grieks.

üa met 2 ruwe knullen.
06-320.323.85 (50 ct.p.'/_m)

Ina's droom.
Geboeid over de tafel ge-
legd om te worden ge...

06-320.326.73 (50 ct.p.V-m)
3j. getr. Van een jongen
krijgt ze eindelijk
een grote..

06-320.340.33 (50 ct.p.'/_m)

Bel ons op
100 et p/m , voor sexaf-

spraak. Ook v. sexgesprek.
Tel.nr. via 06-320.324.97
Nou ik zoek dus een man

die ervan houdt om op
spannende plaatsen te

vrijen....Heb je zelf wel eens
op een vreemde plaats...?

’l,-pm.

06-320.321.05
De donkere vreemdeling

kijkt haar indringend aan. Ze
voelt haar benen week
worden. Dan zet hij zijn

tanden in haar welgevormde
nek. ’l,- p.m.

06-320.325.53

■lijnen
Een leerling doet het met de

vrouw van de leraar.
oh wat groot!

06-320.329.25 (50 et.p. 1/_m)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

1 06-320.320.55 - 75 et p/m

Een meisje
met prachtbenen laat de le-- raar haar tanga losmaken.
06-320.326.92 (50 et.p. 1/_m)

Slippertjes- meisjes zoeken sexkontakt!
06-320*32036 - 75 et p/m

300 meiden
! zoeken een heet slippertje- 06-320.321.44 -75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij, 06-320.330.45 -75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Nieuw

Gay Boys privé
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

" lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkereknul. Bel snel
06-9614 - 50 et p/m

Onderdanige jongens bellen
met strenge meesters.

S.M. voor 2
06-320.329.99 - 75 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-32033018 - 50ct p/m

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502

" 75 cpm

"06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 Ct p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen.
06-320.330.87 -50 et p/m _

Op ze Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 75 cpm

Homo jongens
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

06-9665 i
Hete meisjes willen sex- *kontakt met telnr. (75 cpm) v

Suzanne heeft hele grote...!
06-9667

Wie wil ze vasthouden. I
75 ct p/m

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m

Naaktvideo
Doet ze dit met 2 naakte

boys voor en achter??
06-320.326.91 - 50 cp 1/2 m|

Wilde
stoeipartijen
Hete hartstochten.

Opwinding en sensatie.
Alles live. doe jij ook mee?
06-97.07 75 cpm .

Rechtstreeks vanuit Club
Lambada eerlijke
Live sex

met onze 06-chicks
06-320.330.72 75 cpm

Freya kruipt weg op zolder.
2 mannen vinden haar

Uitkleden!
06-320.329.23 - 50 cpl/_m
Belachelijk. Maar op zijn

SM zolder
leert Ina... gehoorzamen!

06-350.250.50 - 50 cp 1/2 m
Mini-gympakje. Trek uit, en

nu aan de ringen! De
strenge man

06-320.330.17 - 50 cp'/am
Vanuit het Faj Lobi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Haar zijden lingerie omsloot
haar prachtige lichaam als
een tweede huid: "Ik zoek

iemand die ervan houdt om
sexy foto's te maken..."
Chick Dating. ’ 1,- p.m.
06-320.360.69
"24 cm?" "Ach joh, daar

geloof ik niks van..." "Moet ik
het laten zien? "Ja, tweede

deur links, ik heet hans."
’l,-p.m.

06-32.321.18
Daniëlle logeert bij Annette.
Giechelend liggen ze dicht
tegen elkaar aan: "Kan jij

slapen?" ’ 1,- p.m.
06-320.321.18

Hoe lang poseer je al als
naaktmodel voor die Chick?

Is dat nou niet hartstikke
spannend? Vertel 'ns...

niemand komt het te weten."
Chick ’ 1,- p.m.

06-320.321.61
Met een ervaren blik neemt
ze hem op. "Denk jij dat je

mij aankunt?" ’ 1,- p.m.
06-320.320.02

Hoe vind je het om bloot in
Seventeen te staan?" "Nou,

als ik eraan denk dat
iedereen me zo ziet, raak ik
ontzettend opgewonden.."

Seventeen ’ 1,- p.m.

06-320.321.17
Haar spreekuur bestaat niet
alleen uit praten... Ze staat
open voor alles, dus ook

voor jou. / 1,- p.m.
06-320.323.16

Dit is verboden gebied. Het
betreden hiervan is op eigen
risico! PAS OP!!! ’ 1,- p.m.

06-320.325.70
* Sonja *
06-320.331.08

Knelt je broek al? Moet ik
het voor je afmaken 75 cpm

Als Willem een oude
vriendin tegenkomt, is Cora

niet jaloers. Integendeel!!
’l,-p.m.

06-320.320.03
Club-06

Special-sex
DRAAI EERST 06-320.320

EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch ... 45

mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita ... 47
jong en ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 75cpm

"Eten je weleens gekneveld?
vraagt ze indringend.

Angstig kijkt Kathy omhoog..
’l,-pm.

06-320.321.50
Live-sex

Onweerstaanbare vrij-
partijen of sm. Kies wat je

wilt 06-320.330.65 0,75 cpm

Kontakten Klubs

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23 uur, 045-254598.

Ter overname
Privé-Club

te Kerkrade. Tel. 045-
-459916 of 456821.

Cinderella
Leuke blonde meisjes ver-
wachten u. Spiegelkamers,
whiripool, bubblebad. Grieks
relax mogelijk. Oude Rijks-
weg Noord 56, Susteren
naast tennishal. Tevens leuk
meisje gevr.

Angelique
Privé, tel. 043-639410.

Paradiso
heden vanaf 20.00 uur.

Europaweg N. 158, Land-
graaf, tel. 045-317032.

Jack en Brigit
Privé, voor dames, heren en
echtparen. Tel. 043-218498

HEDEN..
ontvangt LYDIA U met

ANJA-MAGGIE en TANYA
van 11-18 uur. 046-749662.

Blond meisje gevr.
Buro Heerlen, adressen pri-

vé, escort La Femme en
boys voor heren en dames
S 045-225333

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve
meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00UZond. 14.00-02.00 u
Kl. Gracht 10, Maastricht.

NIEUW! Voor een jongeboy
in deze regio

Taboe Homo
Zuid Ned.

06-340.330.42 (50cp Vzmin) .
Escort en privé

06-52169310.

Hotline
Escort service.

Tel. 04498-53403. 'Privé Daisy
Donderdag trio-dag.
Vrijdag: sexy lingerie
Zaterdag: in Lingerie

van 11-19 uur.
Tel. 045-229091

Escortservice all-in
g 045-326191.

Meisjes
willen jullie werken met ple-

zier, bel dan vlug dit
nummer hier:

04748-2677
Club Maxim

Rijksweg 28, Baexem.

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785 .

i

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Bel voor meer info ons telefoonnummer

06 - 52980255
Tevens meisjes geyraagd voor dag- en/of avonduren.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 4

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.

11-24 u., zond. 15-23 u. Kapelweg 4, K'rade, 045-425100

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-1195

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.

Privé/Escort
Simply the best!

Angel en Boy
* 5 meisjes vanaf 18 jaar
* 6 jongens vanaf 18 jaar

* meester(es) en slavin
* Transsexueel / Travestiet

Deze week: Superstunt!
Info: g 045-274587

/
, Jf fis^_

winkel] ifijjjl!

EEN BETER MILIEU BEGINT Bl) hoevee| composteerbaar afva, er
JEZELF jaarlijks tussen het gewone huisvuil
Samen met de eerste voorjaarskriebels terecht komt, dan ligt de aanschaf van
voelen we met zn allen weer de drang zon VAMVAT eigenlijk voor de hand.
om het huis en de tuin een grote Maar de LLTB Boerenßondwinkels
opknapbeurt te geven. En omdat hebben op milieugebied nog veel
milieuzorg niet enkel een zaak is voor méér te bieden. In het winkelassor-
de overheid maar ook voor ieder timent vind je bijvoorbeeld verven op
individu, is het goed om te weten dat waterbasis, onschadelijke tuinbeitsen,
je in de LLTB Boerenßondwinkels een organische meststoffen, biologische
hele rits milieuvriendelijke onder- gewasbeschermers, fosfaatvrije was-
houdsprodukten kunt kopen. middelen, diervoeders zonder kleur-
Zo is er het VAMVAT, waarmee je van stoffen, verantwoorde schoonmaak-
groente-, fruit, tuin-en keukenafval een middelen en biologisch afbreekbare
prima compost kunt maken. Door zelf kunstmestzakken en draagtassen. Laat
organisch afval te composteren help je zien dat milieuzorg voor jou niet het
de afvalstroom in te dijken en probleem is van de buurman of van de
produceer je een uitstekende overheid, maar maak er vanaf nu zélf
grondverbeteraar voor de tuin. Als je werk van !

HBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS

!l(^e"n"lTvla^dJ

ÉEen
rijk bewerkte

suikercoupe
met 6 theelepels,
zwaar verzilverd
uitgevoerd (90),
gemaakt door een
gerenommeerde m
zilverfabriek.
Nederlands
fabrikaat.
Hoogte ca. 20 cm.

Deze unieke aanbieding kost normaal 198,-.
| Alleen in de meimaand mm_ betaalt u slechts ■ m

I TOPJUWELEN ALTIJD 25% VOORDELIGER ____!

j CD %> l
■ VAN CLÉEF & DELON jS^JfcJP
E Marktstraat 33H, Kerkrade. *> yS

Telefoon 045-453098.

Club Rustica Kerkrade
v.d. Weyerstraat 9, Spekholzerheide.

Tel. 045-412762 ma. t/m vrijd. 11-24 uur.
Vakkundige erotische massage.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Parenclub Villa Liberta
Gewoon de Beste !!!

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren
club. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24, Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.
Have you tried the rest?? Now try the best !!!

Blue Eyes
Na 20.00 uur

(5 leuke dames)
06529-81528

’ 150,-. p/uur.
Zonder voorrijkosten.

Golden Girls
Na 20.00 uur

(5 leuke dames)
046-514654

’125,- p/uur
Zonder voorrijkosten.

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

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
® 045-4186Q
WERK JE 81.

een Sexclub, Escort of
Laat van je horen! Dag

bellen duizenden mert
met de WIPKRANT 06*

GRATIS ADVERTEFW
Tel. 078-313.314^

Sexy Blondy i
af 10 uur, ook zat. en v
045-721759, meisje g*'_ .. . '~i' LimburgsDogbloJ

®piccolo's
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i topdesignkollekties in
één Gigantisch Designcentrum

aan de Woonboulevard Heerlen!
B&B llaha - deSede -
Montis* Leofux«

- Cassina - Moroso -
Behr - Molteni - Roll
Benz Forum - Arflex -
Arlilort - Gelderland -
Cappelini- Tonon -
Pastoe - Arco *
Metaform - Hennie de

|S Jong- Kartell -
R| ***Ê Rosenthal - Durlel -Bl Interstar - Ligne Rosel ■

JAB- Sahco Hesslein ■
|H Ghyczy - Ploeg - van

Besouw - Flos -\, Artemide - Saponli -
% Young - Tecno -

éÊ t^^^M^~«s~^ÊHk! ■ Frighetto-Jori-

Jr

._

ui . —
Designmeubelen worden doorgaans aangeboden in interieur-

boetieks van bescheiden formaat. Design House doorbreekt deze
traditie en brengt dekollektie topmerken kompleet bij elkaar in

één gigantisch designcentrum. Aan deMeubelboulevard in.
Heerlen vindt u het absolute neusje van de zalm op designgebied.

Het gevoel dat daar bij hoort... dat zult u toch persoonlijk
moeten komen ervaren. Tot gauw!

!■! MIJ __k___ Q
In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.

Openingstijden: Maandag 13.00-18.00uur. Di. t/m vr. 9.00-18.00 uur. " A
Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.___ —
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FEYENOORD:
De Goeij, Scholten, De WolfMetgod, Heus, Bosz, Fraser, Wit-
tige, Taument, Damaschinolinker.

Amateurs Vinkenslag spelen metprofs

Fortuna Sittard
te kijk gezet

Van onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

MAASTRICHT - „Dit is een
fraai afscheid," zei Vinkenslag-
trainer Jo Gerards na de 4-0
overwinning diezijn spelers hem
tegen Fortuna Sittard cadeau de-
den. Al na drie minuten stonden
de profs op achterstand na een
schot van Guido Rousseau. Na
ruim 38"minuten profiteerde Ben
Habets van een fout van Jos
Mordang en schoot vanaf 35 me-
ter de bal over Ruud Hesp in het
doel.
Vlak voor rust zorgde Jean
Frijns zelfs voor 3-0, nadat hij in
buitenspelpositie gelanceerd
werd door Harrie Vroegop. For-
tuna had tot dan toe slechts één

goede mogelijkheid gehad om te
scoren. Een kopbal van Rapha
Losado werd door Maurice Ma-
germans van de lijn gehaald.

Vier minuten na de thee kreeg
Fortuna een uitgelezen kans op

eerherstel toen Dominique Ver-
goossen werd neergelegd in het
strafschopgebied. De strafschop
werd door Marco Boogers echter
dusdanig klungelig ingeschoten
dat Vinkenslag-keeper Eugene
Lourens. geen moeite had om de

bal op te rapen. Diezelfde Boo-
gers veroorzaakte vier minuten
later door een domme handsbal
een strafschop voor Vinkenslag
die door Vroegop wel werd be-
nut. Boogers (2x tegen de paal),
Losado en Pieters kregen daarna
wel nog mogelijkheden maar
scoorden niet. Kessler en Voorn,
het trainersduo van Fortuna wa-
ren na afloop woedend: „Het is
een schande, ik schaam me
diep," zei Voorn terwijl Kessler,
voordat hij spoorslags vertrok
'nog uitriep: „Als we zo blijven
voetballen is het dieptepunt nog
niet bereikt."

FORTUNA: Hesp, Kicken, Maessen, Sa-
muel, Vergoossen, Usta, Mordang, Dcc
kers, Barmentloo (46. Pieters), Losado
Boogers.

Amsterdamse top-fysiotherapeut kneedt spits Graham Arnold gezond

Roda paraat voor finale
DOOR IVO OP DEN CAMP

- Roda JC is er alles aan gelegen morgenmid-ra S in deKuip tegen Feyenoord voor het eerst in de clubhisto-e de KNVB-beker te veroveren. Niets heeft de Kerkraadse
Ploeg aan het toeval overgelaten. Kosten noch moeite zijn ge-
j âard om de selectie honderd procent fit aan het karwei teaten beginnen. Om elk risico rond centrumspits Graham Ar-
pd, die vorige week tegen Willem II met een lichte enkel-,lessure aan de kant bleef, te voorkomen werd zelfs beslotene Australiër deze week vier dagen lang voor behandeling

f aar de bekende Amsterdamse fysiotherapeut Richard Smith
** sturen.
I)

sta JC besloot tot dezerigoureuze. P. omdat er serieuze twijfels over
st

_ eetbaarheid van Arnold be-dden. Gisteren kon Smith aan
en onzekerheid een einde maken.' zette de fysiotherapeut het licht
£ groen. Dat de Roda JC-spits niet
haru. de eigen medische staf is be-
j£ ~eld, had volgens trainer Adrie

ster een plausibele reden. „Er
hnu extra aandacht nodig om Ar-

fit te krijgen. Roda JC heeft nu
nrnaal geen full-time fysiothera-Ut in dienst die de hele dag met

ge_ speler bezig kan zijn. We wilden
lje ? enkel risico nemen. Een be-
(j_ lnale speel je immers niet elke
laf >aarom hebben we Arnold
hij r'^rnsterdam gestuurd. Daar is

J vier dagen lang van 's morgens
cc

s avonds behandeld en heeft hij
af aangepast trainingsprogramma

Hf.

" GrahamArnold bekijkt het
positief. Zijn enkel kan weer
tegen een stootje.

Foto: MARCEL VAN HOORN

Selectie
latpf geschorste Ogechukwu en de
WAig geblesseerde Diliberto na
voll Tle Koster morgen over een

fitte selectle beschikken.
WorSat er vanochtend nog getraind
Been Wil de Roda JC-trainer nog
hanH 'j'Pstelling prijsgeven. Voor de
ke' i.

lgt echter dat de 'gebruikelij-
het d zullen opdraven: Bolesta in
den wl' een acnterste lijnmet Sen-
de ,L Janssen, Verhagen en Trost;
ders lddenlinie bestaande uit Broe-
Voo-V, oerebach en Luypers en de
Huib de met Hofman' Amold en

de naar de bekerfinale ken-
den °LAdrie Koster weinig proble-
sPele motiveren hoeft hij zijn
z.n d

rsgroeP niet. „Voor iedereen
tl°da belangen Sroot. Het is voor
*°er_ _JC dé kans om komend sei-
de SD ,UroPees te voetballenen voor
Uitgi, ers dievertrekken is het een
de ltüuZen "mogelijkheid om zich in
2eker!.er te sPelen-Ik weet dan ook
°P het er in deKui? een Roda JC
Oo]_ n- Ve^d staat dat niets, maar dan
ten." ts aan net toeval zal overla-

Vertr
e

1°chtendtraining van vandaag
rjaar elct het Kerkraadse gezelschap
setl deen hotel in Noordwijk. Tus-
-ot_tSt.e Ulnen wordt in alle rust op

Pannen wijze naar de wedstrijd

van zondag toegeleefd. „Voor over-
dreven nervositeit of overconcen-
tratie ben ik niet bang. We hoeven
immers niets te vrezen en zijn voor
niemand bang. Ook niet voor het:
voornamelijk vijandige publiek. In
een dergelijke ambiance voetballen
geeft iedere speler vleugels, ook die
van Roda JC."
Feyenoord en Roda JC deden in de
competitie niet voor elkaar onder.
In Rotterdam werd het 1-1 en op
Kaalheide eindigde de onderlinge
confrontatie in 0-0. „We hebben
geen geheimen voor elkaar," ver-
duidelijkt Adrie Koster. „Feye-
noord wil ongetwijfeld ook een
hoofdprijs pakken nu het in de
competitie en in de Europacup op
het laatste nippertje is misgelopen.
De ploeg die de minste fouten
maakt, zal winnen. Roda JC en
Feyenoord kiezen voor ongeveer
dezelfde speelwijze. Wanneer valt
het eerste doelpunt en wie scoort
het? Dat zal van groot belang zijn
voor het verdere verloop van de fi-
nale. Ik ben er echter van overtuigd
dat we een goede kans maken zon-
dagavond om acht uur op het bor-
des van het staduis in Kerkrade te
staan met de beker in onze han-
den".

Zie verder pagina 24

" Bespiegelingen
rond bekerfinale

Supportersbussen
Roda vertrekken

om negen uur
KERKRADE - Alle supporters-
bussen van Roda JC vertrekken
morgenvroeg om negen uur rich-
ting Rotterdam voor de bekerfi-
nale tegen Feyenoord.
In Kerkrade starten de bussen
op de Markt en vanaf het sport-
park Kaalheide; in Heerlen bij
de Schouwburg, in Schaesberg
en Hoensbroek op de Markt en
in Brunssum op het Lindeplein.
De supportersvereniging van
Roda JC wijst erop, dat het ver-
boden is alcoholhoudende dran-
ken of vuurwerk mee te nemen.

Bekerfinale
Frankrijk geen

benefietduel

J^RSEILLE - Olympique Mar-
Wph zal geen hefdadigheids-
co r. rijd sPelentegen AS Mona-
eerri Franse voetbalbond had
W r voorgesteld dit duel te la-
rarn S*?elen- nadat men na de
ga P m het voetbalstadion van
wo Ü net moreel onverant-
le t l

vond een echte bekerfina-
"* houden.

VooSdag stortte tien minuten
ker t

e nalve finale van de be-
tia Ud- °P Corsica tussen Bas-
trihen Olympique Marseille, een°une in. Daarbij kwamen elf«nsen om het leven. Uit res-
beiri V°or de slachtoffers voelden
t 0 e Partijen er niets voor hetrn °oi voort te zetten.

AS Monaco, al geplaatst voor de
eindstrijd, werd daardoor uitge-
roepen tot bekerwinnaar en
speeltvolgend seizoen in het Eu-
ropese toernooi voor bekerwin-
naars. Olympique Marseille zal
als kampioen uitkomen in het
belangrijkste Europese toernooi.
Olympique Marseille wilde al-
leen in de tot benefietwedstrijd
omgedoopte finale uitkomen, als
de spelers en de leidingvan Bas-
tia daarmee akkoord gingen. Die

gingen dat echter niet. „Door
ons verdriet zijn we niet in staat
ook maar een moment over voet-
bal te denken", verklaarde een
woordvoerder. „We vinden niet
dat er gespeeld moet worden."

De opbrengst van de interland
tussen Frankrijk en Nederland,
die op vrijdag 5 juni in Lens
wordt gespeeld, is bestemd voor
de slachtoffers van de ramp in
Bastia. De voetbalbond van
Frankrijk besloot dit gisteren.
De wedstrijd in Lens geldt voor
beide landen als voorbereiding
op de Europese titelstrijd, die op
10 juni in Zweden begint. Frank-
rijk speelt in Stockholm de"ope-
ningswedstrijd tegen het gast-
land.

Hoogspanning bij amateurs
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

HEERLEN - Het amateurvoetbal-
programma bevat dit weekeinde al-
le ingrediënten. In de hoofdklasse C
en in 3D worden nogreguliere com-
petitiewedstrijden afgewerkt. Ver-
der vinden vijf beslissingswedstrij-
den plaats, terwijl de nacompetitie
van start gaat. Vanavond om 18.00
uur ontmoeten Heilust en Helios 23
elkaar op het terrein van Heerlen
Sport in een beslissingswedstrijd
voor het kampioenschap in de vier-
de klasse C. Heliostrainer Ad van
Lierop is optimistisch gestemd, on-
danks het feit dat op Koninginne-
dag nog met 3-1 werd verloren van
deKerkradenaren. Hij „We moesten
toen drie geschorste spelers vervan-
gen. Nu zijn we compleet en heb-
ben we - fysiek gezien - veel meer te
bieden".

Om in 4C de tweede degradant aan
te wijzen moeten KVC-Oranje en
Laura op herhaling. Hun confronta-

tic wordt zondagmiddag op het ter-
rein van Chrevemont afgewerkt.
Toon Ploum (KVC-Oranje) wijt de
benarde positie van zijn groep aan
een te groot spanningsveld. „Ik
hoop dat de jongenszondag minder
gespannen zijn, want ik ben ervan
overtuigd dat de ploeg die de zenu-
wen het eerst onder controle heeft
de winnaar wordt".

Waubach
Waubach ontvangt eveneens zon-
dagmiddagRKONS voor de nacom-
petitie in IF. Oefenmeester Wim

Frösch van de thuisclub hoopt dat
driemaal scheepsrecht betekent.
„We zijn nu voor de derde keer
tweede geworden en hopen einde-
lijk te kunnen promoveren. Zover is
echter nog lang niet want RKONS
is een stugge tegenstander". Collega
Wim Logister mist doelmanvan Ar-
kel (geblesseerd), alsmede de Boer
en Meens (geschorst) in ieder geval,,
terwijl het meespelen van Cremer
dubieus is. „En toch ben ik niet pes-
simistisch. Afgelopen zondagtegen
Eijsden hebben de vervangers aan-
getoond prima te kunnen voetbal-
len. Dat geeft de burger moed," legt
hij uit.

sport
de opstellingen:

RODA JC:
Bolesta, Senden, Verhagen,Hanssen, Trost, Broeders, Boere-bach, Luypers, Hofman, Arnold,
«uiberts.

Scheffers: 'Udi is zware tegenstander

Meerssen hoopt dat er
niet gesjoemeld wordt

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL

MEERSSEN - René Schef-
fers, voorstopper en aanvoer-
der van hoofdklasser Meers-
sen, had morgen liever tegen
een ploeg uit de top gespeeld
dan tegen degradant Udi '19.

„Het is vreemd, hoe sterker de
tegenstander, hoe beter wij
presteren. Maar goed, morgen
is een speciale wedstrijd. We
zullen alles uit de kast halen
om het kampioenschap bin-
nen te halen." Meerssen heeft
daarvoor wel de hulp nodig
van Halsteren, dat morgen op

bezoek gaat bij net iilourgse
Longa. De vlag kan alleen uit
wanneer Meerssen geen fou-
ten maakt en Halsteren één of
twee punten laat liggen.

Beide ploegen staan aan de voor-
avond van de laatste competitiedag
met 33 punten aan kop van de rang-
lijst. Hoewel het op het moment
niet zo mag lijken, het afgelopen
seizoen ging voor Meerssen zeker
niet over rozen. „Voor de winter-
stop speelde we erg wisselvallig,"
zegt Scheffers. „Daarna ging het be-
ter en zijn we langzaam naar boven
geslopen. Het is vooral pijnlijk dat
we tegen de Limburgse ploegen de
nodige punten hebben verloren, te-
gen Parmingen, EHC, Venray en
Wilhelmina."

Over zijn eigen prestaties is Schef-
fers redelijk tevreden. „Verdedi-
gend zit het wel goed, maar aanval-
lend toon ik nog te weinig initiatief.
Meestal laat ik het over aan laatste
man Math van Dijk omdat ik meen
dat hij meer opbouwende kwalitei-
ten bezit. Volgend seizoen zal ik me
ook voorin wat vaker laten gelden."

Piet van Dijk
Trainer Piet van Dijk evenwel is
best tevreden over de kwaliteiten
van zijn aanvoerder. Zowel in de-
fensief als in aanvallend opzicht.
„Het is een waardevolle speler,"
vindt de coach. „Zijn onverzettelijk-
heid en zijn winnaarsmentaliteit
zijn onmisbaar in dit elftal. Samen
met doelman Dusseldorp en Mattie
van Dijk vormt René Scheffer de
basis van de ploeg. Het is de belang-
rijkste linie. Goed op elkaar inge-
speeld zodat er weinig misverstan-
den bestaan. Beurtelings bemoeien
Mattie en René zich met de aanval
en doen dat zeer verdienstelijk voor
SV Meerssen."

Scheffers hoopt dat Longa straks
zn sportieve plicht vervult. „Met
zon beslissingswedstrijden krijg je
al snel geruchten dat er met geld
gerommeld wordt. Diezelfde verha-
len zullen in Halsteren ongetwijfeld
ook over ons de ronde doen. Wij
houden ons niet bezig met dieprak-
tijken en ik ga er vanuit dat ze ook
in Tilburg niet zullen sjoemelen."

De aanloop naar de partij tegen Udi
'19 wijkt, volgens Scheffers, niet af
van de normale voorbereiding. „De
training waren zelfs heel relaxed.
De echte spanning komt waar-
schijnlijk pas morgenvroeg bij het
ontbijt. Maar als ik het beginsignaal
hoor, vallen alle zenuwen van me
af."

Dit laati-te zal niet gelden voor de
talrijke supporters die dereis naar
Brabant maken. „Ik verwacht onge-
veer tweehonderd Meerssenaren in
Uden. Ik heb vernomen dat er in
ieder geval drie speciale supporters-
bussen vertrekken. We zullen de
aanmoedigingen nodig hebben."

amateurs op zondag
Hoofdklasse C
Geldrop-Wilhelmina'oB
EHC-DESK
Venray-TSC
Udi'l9-Meerssen
Baronie-SVN
Longa-Halsteren
Parmingen-Margriet

Derde klasse D
Meterik-Helden
SVEB-MVC'I9
IVO-SC Irene
RKDEV-Sparta'lB
Tiglieja-SSS'IB
SV Meerlo-Vitesse'oB

BESLISSINGSDUELS
Zaterdag 9 mei

4C:Kampioenschap.
Helios-Heilust.
18.00. Terrein Heerlen
Sport.

4A: RKUVC-RKASV
Terrein Meerssen 18.30
uur.

Zondag 10 mei, 14.30uur:
2B: VW'O3-Susteren,
terrein Roermond.
3A: SC WW-Leonidas,
terrein RKVCL.
4C: KVC Oranje-Laura,
terrein Chevremont.

BEKER
EMS-Chevremont

NACOMPETITIE
zondag 10 mei 14.30 uur. -'
t
i

1F: Waubach-RKONS
2A: FCV-Haslou
3A: MKC-Polaris
3B: VKC-Groene Ster
3C: Rios'3l-DESM
4A: Rapid-Schimmert
4B: Simpelv.-Zwart Wit
4C: SVK-Waubachse B.
4D: KEV-Heidebloem
(zaterdag, 18.00 uur)
4E: Thorn-IVS
4F: Victoria-Leveroy
4G: Quick Boys-Baarlo
4H: konings..-Wanssum

Sunderland hoopt op
herhaling van 1973

LONDEN - Net als in 1973 gaat
Sunderland de finale van het toer-
nooi om de Football Association
Cup in als de grote underdog. De
club, die pas in de laatste competi-
tiewedstrijd zijnplaats in de tweede
divisie veilig stelde, treedt vandaag
op het heilige gras van Wembley
aan tegen het door de wol geverfde
Liverpool, dat op jacht is naar de
trofee, die een tegenvallend seizoen
alsnog goed kan maken.

Negentien jaar geleden gaven de
bookmakers Sunderland tegen
Leeds geen enkele kans. Met 1-0
zorgde de bescheiden ploeg echter
voor een van de grootste verrassin-
gen in de geschiedenis van de strijd
om de FA-cup. Met in de herinne-
ring de eveneens schokkende ne-
derlaag van Liverpool in de eind-
strijd van 1988 tegen Wimbledon

hoopt heel Sunderland op een
nieuw wonder van Wembley.

Sinds 1980, toen West Ham United
zegevierde, is het niet meer voorge-
komen dat een club uit de tweede
divisie de Cup mee naar huis mocht
nemen. In een eeuw voetbal gebeur-
de dat in totaal acht keer. Dat betrof
nimmer een club, die in de competi-
tie op de onderste helft van de rang-
lijst eindigde, zodat de ploeg van
manager Malcolm Crosby wat dat
betreft voor een primeur kan zor-
gen.

Liverpool staat voor de vierde keer
in zeven jaar in de finale. De dit sei-
zoen vaak door blessures gehandi-
capte ploeg wil niet alleen graag een
kroon op het honderdjarig bestaan,
maar ziet ook verlangend uit naar
een lucratief avontuur in het toer-

nooi om Europacup n. De ploeg
moet het doen zonder manager
Graeme Souness, die nog altijd her-
stellende is van een drievoudige
bypass operatie begin april. De
kans bestaat, dat de artsen hem toe-
staan de wedstrijd bij te wonen.
Zijn assistent Ronny Moran ver-
vangt hem op de bank.
Crosby werd in januari manager
van Sunderland na het ontslag van
Denis Smith. In korte tijd bereikte
de nieuwe man al veel. Hij voor-
kwam de dreigende degradatie naar
de derde divisie en versloeg opweg
naar de finale van het toernooi om
de FA Cup drie eerste divisieclubs.
„Wy zijn de grootste outsiders sinds
Sunderland in 1973", aldus Crosby.
„En we weten allemaal wat er toen
gebeurde. Dit wordt een geweldige
uitdaging voor ons. Als het klikt in
de ploeg is Liverpool onverslaan-

baar. Maar wij kunnen bogen op
een enorme teamgeest."
Liverpool is niet zeker van de inzet-
baarheid van aanvoerder Ronnie
Whelan (hamstringblessure) en ster-
speler John Barnes (verrekte dij-
beenspier). Barnes, die dit jaar niet
meer dan vijftien keer meespeelde
wegens een achillespeesblessure en
op 2 mei slechts twintig minuten in
het veld stond in zijn laatste optre-
den, denkt dat hij op tijd fit is. „We
zijn vastbesloten te winnen omdat
het hele seizoen tot nu toe teleur-
stellend was. Als we de cup pakken
zyn we alle ellende in één klap ver-
geten. Dan is het toch nog een goed
seizoen geworden", aldus Barnes.
Voor Barnes staat er meer op het
spel. Hij moet bondscoach Graham
Taylor overtuigen van zijn waarde
voor de nationale ploeg in de ein-
dronde om de Europese titel in
Zweden en lonkt naar een vet. con-
tract met een Italiaanse club. „Maar
mijn hoogste prioriteit is het win-
nen van de beker met Liverpool.
Daarna beslis ik over mijn toekomst
en misschien doe ik dat wel pas na
de EK. Ik ben nog in onderhande-
ling met Liverpool over een nieuw
contract. Mijn grootste wens is ech-
ter vertrek naar het buitenland en
dan liefst naar Italië."

(ADVERTENTIE)
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Patrick van Olphen
kiest voor Sittardia

Van onze correspondenten

SITTARD - Handballer Pa-
trick Van Olphen (31) zal Vol-
gend seizoen de kleuren van
VGZ/Sittardia verdedigen. De
topspeler van Hermes Den
Haag, die korte tijd als profes-
sional in Spanje acteerde,
heeft ruim honderdtachtig in-
terlands op zijn naam staan.
Hij zal bij Sittardia de opbou-
wrij gaan versterken, die vol-
gend jaar niet meer kan reke-
nen op Remco Vijgeboom.

Van Olphen is werkzaam in het on-
derwijs en blijft in Den Haag wo-
nen. Hjj rekent op een lesrooster
dat niet al te zeer botst met zijn
sportieve belangen in Sittard. Van
Olphen is voornemens nog min-
stens twee jaar voor Sittardia te
spelen en dan zijn actieve carrière
te beëindigen.

De handbaldames van Evic/Swift
en ADB/Vlug en Lenig treffen el-
kaar morgen om 14.00 uur in de Jo
Gerrishal te Roermond in de kruis-
finale van de nacompetitie met als
inzet een plaats in de nationale
eindstrijd tegen de winnaar van het
duel SEW-Aalsmeer. Swift is toren-
hoog favoriet, want in de beide
competitieduels en de bekerfinale
verloor Vlug en Lenig telkens met
dubbele cijfers. Toch blijft het uit-
kijken voor Swift. Coach Gabrie
Rietbroek: „Eén slechte dag en het
is gebeurd. We mogen niet falen."

De heren van Hirschmann/V&L ko-
men vanavond om 19.00 uur in Gla-
nerbrook voor de zesde keer dit
seizoen in actie tegen regerend
landskampioen E&O. In de best-of-
three serie verloor de Geleense
ploeg in Emmen afgelopen week
nipt (21-23), omdat het team van
coach Pim Rietbroek in de slotfase
de geboden kansen niet optimaal
benutte. Voor V&L telt vandaag al-
leen de zege om volgende week in
het allesbeslissende duel in Emmen
de landstitel in de wacht te kunnen
slepen.

Schorsingen
De Verbonds Straf- en Protestcom-
missie van het Nederlands handbal-
verbond heeft in de zaak Benda
(Sittardia) en Paul Verjans (Blauw
Wit) niet eenduidig beslist. Beide
spelers werden in wedstrijd Sittar-
dia-Blauw Wit uit het veld gezon-
den wegens handtastelijkheden. De
Sittardiaspeler kreeg een schorsing
van een wedstrijd, terwijl de Blauw
Wit-speler drie wedstrijden aan de
kant moet blijven. Beide spelers
kregen bovendien een voorwaarde-
lijke straf van, in beide gevallen,
drie wedstrijden met een proeftijd
van een jaar.

Nijssen op dreef
Van onze tenniscorrespondent
HAMBURG - Torn Nijssen
heeft de derde halvefinale in het
herendubbel van dit jaar ge-
haald. In de German .Open in
Hamburg won hij met partner
Suk de kwarteindstrijd van Gail-
braith/Melville: 6-3, 3-6, 6-4.
„Het gaat weer erg goed, klonk
het tevreden uit de mond van de
Sittardenaar. „Als je in vier
maanden drie keer een halve fi-
nale haalt, waarbij de toernooien
van Hamburg en Monte Carlo,
mag je tevreden zijn. Misschien
kom ik nu zelfs in de top-10 van
de persoonlijke ATP-ranking."

WIELRENNEN
sport in cijfersVierdaagse van Duinkerken. Cassel,

vierde etappe, tijdrit: 1. Maassen 8,7km
in 12.32, 2. Marie 0.02, 3. Ludwig 0.03, 4.
Ekimov 0.10, 5. Bezault 0.15, 6. Nielsen
0.17, 7. Holm 0.22, 8. Van Brabant 0.28,
9. Heulot 0.29, 10. Rué 0.30. Vijfde etap-
pe: 1. Mare Madiot 104,5 km in 2.57.07,
2. Ludwig, 3. Maassen, 4. Tschmil, 5.
Duclos-Lassalle. Klassement: 1. Lu-
dwig 16.05.11, 2. Maassen 0.13, 3. Eki-
mov 0.23, 4. Holm 0.35, 5. Bezault 0.41,
6. Tschmil 0.46, 7. Duclos-Lassalle 0.47,
8. Mare Madiot 1.01, 9. De Clercq 1.17,
10. Marie 1.18.

Ronde van Romandië. Ovronnaz, derde
etappe: 1. Hampsten 179,8 km in 4.50.51,
2. Mottet 0.51. 3. De las Cuevas, 4. Le-
blanc, 5. Dufaux 0.56, 6. Indurain, 7.
Lelli 1.40, 8. Leclercq 2.05, 9. Caritoux,
10. Fuchs. Klassement: 1. Hampsten
14.38.35, 2. De las Cuevas 0.47, 3. Mottet
0.48, 4. Dufaux 0.59, 5. Leblanc 1.00, 6.
Indurain 1.03, 7. Lelli 1.44, 8. Leclercq
2.11, 9. Caritoux 2.20, 10. Fuchs 2.26.

Ronde van Spanje. Twaalfde etappe
Pamplona-Burgos. 1. Bruyneel 200,1 km
in 4.48.03 (gem: 41,680 km/u), 2. Fabio
Rodriguez, 3. Sunderland 0.12, 4. Jorge
Silva, 5. Pinero, 6. Bontempi, 7. Oegroe-
mov, 8. Perez, 9. Ripoll, 10. Van Hooy-
donck. 17. Nüdam, 32. Theunisse, 34. De
Vries, 47. Rooks, 55. Suykerbuyk, 59.
Breukink, 71. Harmeling 4.44, 79. Van
Poppel. 82. Mulders 83. Kokkelkoren,
88. Siemons, 100. Talen, 144. Cordes,
152. Verhoeven 7.22, 154. Solleveld, 155.
Nyboer. 157. Jakobs, 161 en laatste Pag-
nin. Opgegeven: Herrera, Philipot, Cla-
ramunt, Cepele, Ripa en Ballerini. Klas-
sement: 1. Montoya 54.41.25, 2. Romin-
ger 1.07,3. Cubino 1.19, 4. Delgado 1.34,
5. Echave 1.41, 6. Giovanetti 2.36, 7. Par-

ra 3.10, 8. Roche 7.44, 9. Ruiz Cabestany
9.50, 10. Alcala 10.24, 11. Millar 10.33, 12.
Mauleon 11.08, 13. Mejia 12.06, 14. Theu-
nisse 12.30, 15. Rooks 14.01, 32. De Vries
25.56, 36. Breukink 33.43, 76. Suyker-
buyk 57.00, 77. Cordes 59.07, 116. Nij-
dam 1.20.27, 119. Mulders 1.21.19, 124.
Verhoeven 1.23.32, 129. Talen 1.26.59,
131.Harmeling 1.27.23, 139. Van Poppel
1.32.08, 141. Nijboer 1.34.16, 150. Sie-
mons 1.39.03, 155. Solleveld 1.43.29, 156.
Kokkelkoren 1.44.50, 159. Jakobs
1.56.31, 161. en laatste Esparza 2.05.00.
Dupont Tour. Wilmington. Proloog: 1.
Le Mond 4.900 meter in 6.18, 2. Stewart
0.02, 3. Neublin 0.07, 4. Lauritzen 0.07,
5. Stevenhaagen 0.07, 6. Andreu 0.09, 7.
Bishop 0.09, 8. Zberg 0.10, 9. Aldag 0.11,
10. Mann 0.11.
Eerste etappe: 1. Wilhelm 87 km in
2.22.12, 2. Zanoli, 3. Stockton, 4. Strou-
ken, 5. Phinney. Pepieux. Ronde van de
Aude, vrouwen, eerste etappe: 1. Knol
109 km in 3.01.14, 2. Joeganioek, 3. Zil-
poryte, 4. Paulitz, 5. Jekoepova, 6. Cepe-
liene, 7. Van Moorsel, 8. Cantet 9. Odin,
10. Oerbonaite. Algemeen klassement:
1.Knol 3.03.57, 2. Zagorska 0.02, 3. Pau-
litz, 4. Zack 0.03, 5. Werkcx, 6. Demet
0.05, 7. Van Moorsel 0.06, 8. Thompson,
9. Way, 10. Bolland 0.07.

JUDO
Parijs. EK, tweede dag. Vrouwen, 48
kg, eerste ronde: Titsjonova wint van
Endel, waz'ari. Endel uitgeschakeld: 52
kg, tweede ronde: Jessica Gal wint van
Schuier, yuko; derde ronde: Gal wint
van Ronkainen, yuko. Gal in halve fina-
le tegen Saldanha; 56 kg, eerste ronde:

Marsman wint van Pekli, waz'ari; twee-
deronde: Marsman wint van Deliismail,
beslissing; derde ronde: Marsman wint
van Kubica, ippon. Marsman in halve fi-
nale tegen Flagothier. Alle categorieën,
eerste ronde: Seriese wint van Ka nana-
viciute, ippon; tweede ronde: Seriese
wint van Zangerl, ippon. Seriese in hal-
ve finale tegen Rodina. Mannen, 60 kg,
eerste ronde: Goessainov wint van Ca-
spari, ippon. Herkansing: eerste ronde:
EfemgUwint van Caspari, koka. Caspari
uitgeschakeld; 71 kg, eerste ronde: La-
roekov wint van Cees Wurth, waz'ari.
Wurth uitgeschakeld. Alle categoriën,
tweede ronde: Buiting wint van Ventu-
relli, yuko; derde ronde: Buiting wint
van Tybus, ippon. Buiting in halve fina-
le tegen Mathonnet.

Hampsten
Andy Hampsten gaf de Ronde van
Romandië weer enig aanzien. Na
kleurloze overwinningen van de
Fransman Armand de las Cuevas en
de Italiaan Gianluca Bortolami zet-
te de Amerikaan uit de ploeg van
Hennie Kuiper het klassement op
zijn kop door de derde etappe met
ruim verschil te winnen. Hampsten
nam tevens de leiderstrui over van
Bortolami.

Le Mond
Twaalf jaar zit Greg Le Mond be-
roepsmatig op de fiets. Nimmer
won hij een proloog. Daar maakte
hij een einde aan. Hij won de pro-
loog van de Tour Du Pont, de open
ronde aan de oostkust van de Ver-
enigde Staten, die duurt tot zondag
17 mei. Le Mond legde de4900 me-
ter in Wilmington af in 6 minuten
en 18,88 seconden en was twee tel-
len sneller dan de Nieuwzeelander
Stephen Stewart. Peter Stevenhaa-
gen was negen seconden langzamer
dan de Amerikaan en eindigde op
de vijfde plaats.

Kracht
Enkele uren later bezat Haarhuis

niet meer de kracht zich de Spaanse
gravelspecialist Carlos Costa van
het lijf te houden. De Eindhovenaar
won weliswaar de eerste set (6-4),
maar ging vervolgens met 4-6 3-6
onderuit.

Richard Krajicek speelde een impo-
nerende wedstrijd tegen de Kroaat
Goran Ivanisevic. Beiden zijn geze-
gend met een zeer harde opslag. Het
duel der servicegiganten werd ge-
wonnen door de Hagenaar. De eer-

ste set was een lange: 7-5. Daarna
kwam de Nederlander niet meer in
de problemen. Met 6-2 verzekerde
hij zich van een duel met Wimble-
don-kampioen Michael Stich. Bij de
open Australische was Krajicek de
sterkste.
Ook Boris Becker rekte zijn verblijf
in Hamburg. Al had hij veel moeite
met de Italiaan Renzo Furlan. Die
won donderdag de eerste set met
6-4, waarna beide spelers door de
regen naar binnen werden ge-
stuurd. Vrijdagkende Becker in het
begin opnieuw problemen.
Furlan brak zijn service, maar lever-
de de tweede set alsnog in. Becker
verzilverde na in totaal bijna drie
uur op de baan te hebben gestaan
zijn eerste matchbal in de derde set.
Hij stuit bij de laatste acht op Karel
Novaeek, dewinnaarvan vorig jaar.

VOETBAL
Beloftencompetitie. RKONS-Heerlen
3-1.

WATERPOLO
Calgary. Olympisch kwalifcatietoer-
nooi, zesde dag, slot tweede ronde.
Groep E: Frankrijk-Griekenland 6-12,
Mexico-China 7-8. Stand: 1. Grieken-
land 3-6 (33-21), 2. Frankrijk 3-4 (17-20),
3. China 3-2 (20-24), 4. Mexico 3-0 (18-23).
Griekenland en Frankrijk naar halve fi-
nales. Groep F: Australië-Tsjechoslowa-
kije 11-6,Nederland-Cuba 5-8 (1-1 1-1 1-3
2-3). Stand: 1. Australië 3-5 (26-19), 2.
Cuba 3-3 (23-22), 3. Nederland 3-3
(24-21), 4. Tsjechoslowakije 3-1 (21-32).
Australië en Cuba (door zege op Neder-

land) naar halve finales. Troostronde, 9
t/m 13: Japan-Roemenië 9-14.

TENNIS
Hamburg. Mannen, 2,35 miljoen gul
den, Cpsta-Delaitre 6-2 6-3, Stich-Skofl
6-3 7-5, Novacek-Caratti 6-3 6-2, Haar
huis-Chang 7-6 7-6, Krajicek -Ivanisevic
7-5 6-2, Becker-Furlan 4-6 6-4 6-3. Kwart
finales: Edberg-Camporese 2-6 7-6 6-2
Costa - Haarhuis 4-6 6-4 6-3.
Rome. Vrouwen, 900.000 gulden, kwart-
finales: Seles-Mesjki 6-1 6-4, Sabatini-
Tauziat 6-0 6-1, Coetzer-Zvereva 6-2 6-3.

PAARDESPORT
Breitenburg. CSI. Springconcours klas-
se S: 1. Grubb Blanss 0-42,11, 2. Von
Roenne Wilma 0-43,05, 3. Karsten Clas-
sicer 0-44,16, 4. Becker PS 0-45,41, 5.
Brucker Prim Zaro 0-45,80, 6. Meyer zu
Bexten Genever 0-46,90, 8. Hendrix
(Ned) Optiebeurs Frey 0-47,01, 11.
Harmsen TDK Saint Felie 0-53,56.
Springconcours klasse S: 1. Rueping
Castor 0-64,98, 2. Karsten. Go On 0-66,78,
3. Eriksson Robin 0-66,95, 4. Von Buch-
waldt Sugar Ray 0-67,40, 5. Vornholt
Gambit 0-69,36, 6. Harmsen/TDK Day-
light 0-70,41, 8. Van der Vleuten Derby
0-70,57. Tabel A: 1. Van der Vleuten/
Olympic Baltazar 0-66,12, 2. Rueping/
Castor 0-68,06, 3. Nagel Calando 0-68,55,
4. Simon Magnum 0-69,64, 5. Nagel/
Franziska 0-72,28, 6. Wockener Gartner
0-73,26.

GOLF
St Mellion. Mannen, stand na twee da-
gen: 1. Montgomerie 140 (68-72), 2. Pay-
ne 142 (72-70), Mitchell 142 (74-68)
Lanner 142 (69-73), 5. Lyle 143 (72-71)
Parry 143 (67-76), Faldo 143(71-72), 107
o.a. Van der Velde 157 (77-80).

sport
OlafLudwig nieuwe leider Vierdaagse Duinkerken

Frans Maassen bij de tijd
CASSEL - Frans Maassen heeft de vierde etappe in de
Vierdaagse van Duinkerken op zijn naam gebracht. De
renner uit Ittervoort was de snelste in de individuele
tijdrit. Hij legde de 8.700 meter in het Noordfranse Cas-
sel af in 12 minuten en 32 seconden en was daarmee
twee seconden sneller dan de Fransman Thierry Marie.
Nieuwe leider werd Olaf Ludwig. De Duitser was drie
seconden langzamer dan Maassen, maar onttroonde Jo-
han Capiot, die in de rit tegen het uurwerk 55 seconden
verspeelde.

Olaf Ludwig ontpopte zich meteen
als voornaamste kandidaat voor de
eindzege. De sprinter van Peter
Post verdedigde zijn positie in de
middagrit met verve. Het liet Eki-
mov het ontsnapte tweetal Mare
Madiot en Tschmil terughalen.
Toen Madiot in de slotkilometer op-
nieuw een uitval inzette, kreeg hij
'toestemming' om de rit te winnen.
Kort na hem denderde Ludwig als
tweede over de streep.
Johan Bruyneel won de twaalfde
etappe van de Vuelta. De Belg be-

kroonde in Burgos een ontsnapping
die na 26 kilometer, op 174 kilome-
ter van de finish, door veertien ren-
ners was begonnen. De vluchters
verwierven een maximale voor-
sprong van ruim acht minuten. Op
bijna veertig kilometer van de aan-
komst verliet Fabio Rodriguez het
groepje. Bruyneel greep de Colum-
biaan op twintig kilometer. Zij ble-
ven uit handen van de achtervol-
gers.

De Vuelta trekt de komende dagen

verder Noord-Spanje in. Na de pro-
vincie Burgos komen Cantabrië en
Asturië aan de beurt, met lastige
etappes naar Santander, Lagos de
Covandonga en Alto de Naranjo.
Wellicht kan de hardnekkige leider
Jesus Montoya daar door de con-
currentie terug op aarde worden
gebracht. Van wie zeker niets meer
mag worden verwacht in deze Ron-
de van Spanje, is Luis Herrera. De
Columbiaan kwam na tien kilome-
ter koers ten val, stootte zijn hoofd
en gafop.

" Voor Luis Herrera is de
Vuelta voorbij. De Colum-
biaankwam na tien kilome-
ter in de twaalfde etappe
hard in aanraking met het
asfalt. De schade bleef be-
perkt tot een fikse hoofd-
wonde die in het ziekenhuis
moest worden gehecht.

Foto: REUTER

Krajicek staat weer tegenover Stich

Haarhuis uitgeblust
HAMBURG - Paul Haarhuis be-
zweek onder het overwerk. Twee
keer diende de Eindhovenaar giste-
ren tijdens het graveltoernooi in.
Hamburg aan te treden. De als vier-
de geplaatste Amerikaan Michael
Chang - zijn eerste opdracht - werd
twee keer in de tiebreak weggetikt.
Enkele uren later was de Spanjaard
Costa in drie sets te sterk, waardoor
een plaats in de halve finales voor
Haarhuis buiten bereik bleef. Ri-
chard Krajicek heeft nog wel een
mogelijkheid tot de laatste vier door
te dringen. De Hagenaar bedwong
in de kwartfinales deKroaat Goran
Ivanisevic in twee sets: 7-5 6-2.
Haarhuis speelde sterk tegen gra-
velspecialist Michael Chang,.in 1989
winnaar op Roland Garros. Chang,
nummer zes op de wereldranglijst,
speelde in Hamburg voor het eerst

dit jaar op gravel. De scherpte was
bij de kleine Amerikaanse baseliner
nog niet aanwezig. Haarhuis voelde
dit aan en bleek tot twee keer toe in
de beslissende tiebreak sterker op
de achterlijn en aan het net. Sterk
vollerend in de moeilijkste situaties
leverde hem een plaats bij de laatste
acht op.

Judo-dames
weten van
aanpakken

PARIJS - De Nederlandse hebben
tijdens de Europese kampioen-
schappen hun beste beentje voorge-
zet. Jessica Gal, Gooitske Marsman
en Angelique Seriese werden giste-
ren halve finalist. Europees kam-
pioene Jessica Gal, die moeiteloos
knoopjes in tegenstandsters lijkt te
kunnen leggen, dartelde door de
eerste ronden. Gooitske Marsman
profiteerde degelijkvan de aantrek-
kelijke loting, die sterren alsBlasco,
Arnaud en Fairbrother in de andere
helft van het schema bracht.

Angelique Seriese, liet niets mer-
ken van haar Olympische tegenval-
ler en gebruikte in de open klasse
techniek en surplus aan gewicht
voor duidelijke overwinningen. Zo-
wel Kananaviciute als Zangerl (za-
terdag ,in de herkansing tegenover
Irene de Kok bij de onder 72 kilo's)
klopten vroegtijdig af om van een
zeer knellende houdgreep verlost te
worden.

Geen bloedtesten
in Barcelona
SEVILLA - Tijdens de OlyttU
sche Spelen in Barcelona z\M
de atleten bij de dopingconCl
niet onderworpen worden I
bloedtesten. De Brit Richard y
van Gosper, vic-voorzitter I
het Internationaal Olympi-'
Comité, maakte dit besluit'een vergadering van het lOC,
Sevilla bekend. Volgens Gosk
kost het nog enige tijd de ref
taten van dergelijke controle*
optimaliseren. Daarnaast w
men ethische bezwaren rondy
afnemen van bloed nog een pr
van discussie.
5
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Roeien in
Roermond
ROERMOND - Op de Maaspf
sen by Roermond zijn dit wet
einde de Aeneas GrindmefJroeidagen. Morgen kampen v*
af 10.00 uur vijftig ploegen w*
onder vijfachten, in de Minih4
of the River, een tydrace ot
vier kilometer. Om 12.00 uurn
de regiowedstrijden van I
Zuidnederlandse Roeibond. Jraces gelden als kwalificatiev4
de regiofinale op de Bosbaan]
Amsterdam. De Grindmerem
gen beginnen vandaag met «Jtoertocht van Roermond M
Stevensweert vice versa.
!
i

Halve finales
Afdeling Limburg
NIEUWSTADT - Amstenra<j
Grashoek, Susterse Boys 'VNB hebben zich geplaatst V
de halve finales van het bek1
toernooi van de Afdeling li
burg KNVB. De wedstrijd
stenrade-Grashoek wordt d'
derdag 14 mei gespeeld op'terrein van PSV '35 in Post
holt. De ontmoeting tussen S'
terse Boys en VNB is dinsdag
mei op het terrein van)De Stef
Stem. Beide duels beginnen'18.45 uur.

Kort
" HONKBAL - De honkb^'
wedstrijd Stelrad All Stars-GKT
Feyenoord die voor morgen "r
het programma stond, is aft1,
last. °
" TAFELTENNIS - Detafelte,n
nissers van Bartok uit Bom sp*"
len vandaag vanaf 16.00 uur iil _
Baanhoes te Bom de eerste we1

strijd in het kader van de detp*
datie-play-off-wedstrijden te.^
Pecos uit Oegstgeest. _

Poloteam kopje onder
door arbitrale blunder

CALGARY - De Nederlandse
waterpoloërs zijn in hun wed-
strijd van het olympisch kwalifi-
catietoernooi in Calgary tegen
Cuba op ernstige wijze benadeeld
door de arbitrage. Oranje had aan
een gelijkspel voldoende voor een
plaats in de halve finales, maar
trof met de Spanjaard Geli en de
Braziliaan Patelli de verkeerde
scheidsrechters en verloor met
5-8 (1-1 1-1 1-3 2-3).

Dat betekent, dat Nederland nog
drie wedstrijden (tegen opnieuw
Tsjechoslowakije, China en Mexi-
co) moet winnen om de Olympi-
sche Spelen alsnog te bereiken.

De opvallendste fout beging Pa-
telli in de derde periode, toen het
evenwicht nog niet of nauwelijks
was verstoord. Terwijl vriend en
vijand konden zien dat de Cu-
baanse midvoor Barbaro Diaz de

i
bal eerst onder water duwde V
hem vervolgens geheel legaal 'de hand liet pakken door do1'man Van de Bunt, werd Havek 1'

te bestraft en mocht Barrera ** j
strafworp benutten.

De Nederlandse coach Trurn^ontplofte door dit pijnlijke &
recht. De Kroaat gaf de Zuidai"1
rikaanse arbiter met de corfl*
vlag aan hoever de bal on<J|
water was geweest en v/^prompt naar de tribune gestuül*
Nederland kwam in het laat*
kwart nog van 3-6 tot 5-6 ten*
maar werd in de spannende sjjj
fase, waarin zoveel gebeurde *
niemand het meer kon volgen,'
finitief onder water gedrukt.

De Nederlandse delegatie dieflj
na afloop een protest in tegen'
arbitrage.

Leiderstrui
voor Knol

PEPIEUX - De Chinese wielren-
sters waren de hele dag aan het
werk, Monique Knol maakte het in
de sprint af. De Olympisch kam-
pioene veroverde door de etappeze-
ge ook de leiderstrui in de ronde
van de Aude. Voor het eerst in de
Ronde van Aude, een zware tien-
daagse etappewedstrijd in Zuid-
Frankrijk, zijn deelneemsters uit
China van de partij. De kleine vrou-
wen weerden zich in de eerste rit

dapper, waren bij ontsnapping
betrokken maar zagen de dagwi''
aan zich voorbijgaan.
Tot de Col de Fauzan, de enige l>j!
dernis van betekenis in de eerste'!
waren de Chinezen zonder suc^actief. Op de bergflank testte ■*!■
reldkampioene Leontien van Mo*[
sei haar vorm. Ze kwam als eer*j
boven maar tot een definitieve 'scheiding leidde de beklimrn^
niet.

In de straten van Pepieux was K 1!
daarna iedereen te snel af.
sprintte de Duitse Jutta NieWj
winnares van de proloog, uit de "!
derstrui.

Brokkenpiloten
" Nelson Piquet verloor
de macht over het stuur
in de vierde ronde van de
Indianapolis Speedway.
De Braziliaanse ex-
wereldkampioen formule
1 ramde een muur, waar-
bij de bolide (foto) total
lossraakte. Piquet liep
verwondingen op aan
beide benen. Op een an-
der circuit verging het
zijn collegaRicardo Pa-
trese weinig beter. De Ita-
liaansecoureur reed bij
een test voor de Grand
Prix van San Marino op
de piste van Imola met
hoge snelheid eveneens te-
gen een muur. Patrese
raakte gewondaan hoofd
en hals. In het ziekenhuis
van Imola kreeg deerva-
ren rijder een orthopedi-
schekraag om. Terug op
het circuit zei Patrese,
dat hij hoopte over enkele
dagenweer beschikbaar
te zijn voor het testwerk.
Op Imola wordt op 17
mei de zesde wedstrijd
voor de wereldtitelstrijd
gehouden. Foto: AP

(ADVERTENTIE)

Tophandbal in Limburg
Play-offs eredivisie

landskampioenschap heren-zaalhandbal
Vandaag

Glanerbrook Geleen
19.00 uur

Hirschmann/V&L ■ Haka E en 0
Lokale Omroep START zendt op zondag I "

10 en maandag 11 mei 1992 het LOKALE OMROEP
volledige duel uit via hetkabelnet van |J|

Geleen(kanaal 49+) en Beek (kanaal 59). ' *^^*In beide gevallen begint de uitzending |F I __F ■ I I
om 18.00 uur. I -
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'Ook al blijft tegenslag mij achtervolgen, ik denk niet aan stoppen'

Cor Lambregts, toonbeeld van wilskracht
|WALMEN - Alsof er nooiteinde aan komt. Opnieuw
f Cor Lambregts uit dejchijnwerper van de atletiekTerdvvenen en evenals bij vori-fe gelegenheden zijn blessu-re hiervan de oorzaak. „JeFert er mee leven, maar het!°et pijn", aldus de 34-jarige
pwalmenaar, die ooit in zijn
geboortestad Roermond debu-teerde met een overwinning.Piet was in de TV-Torenloop
foor junioren, een jaarof vijf-
jen geleden.Kort tevoren had
r.in de amateurronde Stempun laatste wedstrijd als wiel-enner afgewerkt. Op welkeP'aats in het peloton ik eindig-
Pc herinner ik mij niet meer.r* Zal wel in de staart van het
[f/5 1,, geweest zijn, want eenRiblinker op de fiets was ikF^er niet. Hardlopen werd
fnyn passie."

mtr_l thonloper ' deelnemer aan der'ympische Spelen in Los Angeles,
ftn.Vre_ taties in Tokio, Parijs, Aken,
(vaart ' noem maar op- HiJ be-
üe iv

een scnat aan herinneringen,
Se atfJ °°k vaak kon verzilveren. In.els port worden zweetdrup-
belr. Van de toPPers óók met meer
ten

d dan "^sluitend handdruk-
lon .n bekers- Hoe dan ook, de
eet u ndig tekenaar bij een archi-
-3D ,?nbureau in Roermond oogstte
'ros Weg' in het stadion en bij het
ij Sen lauwerkransen, maar de
3 'e van het succes werd vooral in
ln Vo°rbije vijf, zes jaar bij herha-
ïard

g
uevolSd door tegenslag. Ge-

r_- kwam hij altijd weer terug.
L^Sor>danks was ik soms de wan-U°P nabij", erkent hij.

Hamstrings
tree* J voïig seizoen opnieuw last
VerHg u van PiJnliJke hamstrings
'ccl v hem "iettemin (bijna) te
la

_ 'Er zijn ten enemale grenzen
tin * menselijk incasseringsver-
Ij. n- Uiteindelijk won toch ook.er de wilskracht het van de

Jiels. In september vond eenjg.*e start plaats.
tei_ n vrouw is altijd een geweldige
naa V°or mij geweest", zegt hij,
riii

F °olc andere personen hebben
_oPgepept. Ik denk dan aller-

ier ?an Bob Boyerman, mijn trai-
-Uki>- Alrnere, alsook aan Michel
vier n' miJn manager. Zij ont-
la P^n een plan, dat de weg terug|0 de top inhield. Ik moest exact_p 3 Wat Boyerman mij voorhield,
eil i

d resultaat. In de Zeven Heu-
*iirr? P over viJftien kilometer bij
le Joegen kwam ik als derde overin lndstreep. Het was een verrich-
;u* daarvan ik zelf zei: 'Hé, Cor, je
aj ,net dus toch nog.' In ieder ge-
told * g'.ng weer eens ouderwets.
im

ere uitslagen waren evenminm over teklagen."

Ver^an de besteresultaten was zijn
"sch nning in de 15 km-loop van
our We'ier, waar hij tevens het par-
iemrecord verbeterde. Het evene-
e vormde een tussenstation in
ecu Plckwick-Run-Classics, een
pn 1 Van zeven wedstrijden in ci-

c e:'JJ aanmerking te komen voor:eris Rangschikking moest je min-
eeln 3an v'Jf van de zeven lopen
orrr.dmen' A,Phen aan de Rijn
'as h de zesde in de rij. Voor mij
Oori de vierde en tegelijk de■patste. De elfde plaats vond ik

in de gegeven omstandigheden niet
slecht, temeer niet omdat ik slechts
zesentwintig seconden hoefde toe
te geven op iemand als Tonnie
Dirks, die in vijfde stelling finishte.
Helaas, de wedstrijd in Alphen aan
de Rijn heeft iets kapot gemaakt in
mij. Ik herstelde niet van de gele-
verde inspanningen, ik durfde am-
per nog te trainen. In de C-P-C-loop
was ik naderhand weliswaar nog
van de partij, maar het werd niks.
Negenentwintigste is nu eenmaal
geen klassering om over naar huis
te schrijven."

" Parijs, vier jaar geleden. Cor Lambregts, links, op weg naar de tweede plaats in de marathon. Een mooie prestatie, maar zijn tijd was onvoldoende voor een
nieuwe Olympische ticket. Rechts winnaar Manuel Matias uit Portugal.

Foto: ANP

Ladder
Cijfers zeggen niet altijd alles, maar
in dit geval maakten zij Cor Lam-
bregts en zijn omgeving toch iets
onomstotelijk duidelijk. In plaats
van de terugkeer op het niveau van
weleer, stond hij weer ergens onder
aan de ladder. „Van een trip naar
Italië kon geen sprake zijn, zoals ik
in de laatste jaren vaker een streep
door bepaalde plannen moest trek-
ken."

In plaats van het wedstrijdcircuit,
bezocht Cor Lambregts vaker de
spreekkamer van de dokter. Het
was weer precies eender als een
paar seizoenen eerder, toen zelfs
even gevreesd werd voor de ziekte
van Bechterew, de verstening van
de ruggewervel. De Nederlandse
Sport Federatie ging er zich mee
bemoeien, vooral nadat Lambregts'
trainer en manager zich daarvoor
hadden beijverd.

Ruggewervels
„Ik kwam in contact met dokter
Heiboer, orthopedisch chirurg in
het Dijkzigtziekenhuis. Hij liet rönt-
genfoto's maken. Binnenkort volgt
een nieuwe onderzoek- Dokter Hei-
boer heeft mij duidelijk gemaakt,
dat het niet eens de hamstrings hoe-
ven te zijn, die mijn carrière dwars-
bomen. Het kan ook iets heel an-
ders zijn, een zenuw, die bekneld zit
of iets aan de ruggewervels. Zoiets
roept, zeker wanneer je in ogen-
schouw neemt, dat ik als atleet niet

meer tot de jongsten behoor, veel
irritaties op. Hoe dan ook, ik bijt
mij vast in het principe, dat de aan-
houder wint. Bewust neem ik op dit
ogenblik wat gas terug, om het her-
stellingsprocesniet te forceren. Van
mezelf weet ik, dat mijn lichaam
van nature niet soepel, niet lenig is.

Bij topbelasting komt een manke
ment zoals ik nu heb daardoor eer
der tot uiting."

In de oefenstof van Cor Lambregts
heeft het fietsen een grotere plaats
ingenomen dan vroeger. Globaal
komt het er op neer, dat hij de ene
dag er op uittrekt met de tweewie-
ler, om de volgende dag weer een
paar uur te lopen. „Op de fiets leg ik
wekelijks een kleine driehonderd
kilometer af', verduidelijkt hij. „Lo-
pend hou ik het op een slordigezes-
tig kilometer. Niet veel, vergeleken
met vroeger, toen honderdzestig ki-
lometer heel gewoon was."
De veranderde programmering, uit
noodzaak geboren, heeft bij hem
overigens een plan losgeweekt,

waarover wellicht in de nabije toe-
komst meer te horen valt. „Mijn
wielerverleden gekoppeld aan het
feit, dat ik meer dan vroeger ga
zwemmen, roept associatie op met
de triathlonsport. Je hoort mij nog
niet zeggen, dat ik daar mijn verde-
re loopbaan op afstem, maar
vreemd opkijken als het straks tóch
een keer gebeurt moet niemand."

Droom
Zal hij zijn droom om de marathon
in minder dan twee uur en tien mi-
nuten te voltooien dan nooit in ver-
vulling zien gaan? Krijgen de herin-
neringen aan vele successen de
voorkeur boven een come-back in
zijn vertrouwde omgeving? Cor
Lambregts: „De toekomst zal het
uitwijzen. In ieder geval, ook al
blijft tegenslag mij achtervolgen, ik
denk vooralsnog niet aan stoppen.

Ik zou het niet willen voor mijn
nieuwe sponsor, Reebok, maar ik
heb ook zelf nog té veel ambities

om door de achterdeur te verdwij-
nen. Uit ervaring weet ik, dat er één
weg terug is naar de top. Keihard
werken en de trainingsmogelijkhe-
den optimaal benutten. Triathlon
kan in dit gevaleen alternatiefwor-
den."

In afwachting van de come-back
nemen de hoogtepunten van weleer
desondanks een belangrijke plaats
in, al is het alleen maar voor de mo-
tivatie. „Een sportman streeft naar
het hoogste en wanneer je kunt te-
rugkijken op een aantal verrichtin-
gen, die onuitwisbaar in je geheu-
gen staan heb je geen moeite met de
opofferingen, die je daarvoor hebt
moeten doen."

Hoogtepunten? Hij noemt uiteraard
de Olympische Spelen van Los An-
geles 1984. In de marathon van To-
kio had hij de limiet voor uitzen-
ding gehaald. „In prestatief opzicht
waren de Spelen overigens geen
topgebeurtenis", voegt hij er aan
toe. „Ik heb veel betere resulaten

neergezet dan in Amerika. Daar
haalde ik zelfs het einde niet, of*
schoon ik in de beginfase als koplo-
per in beeld ben geweest." De vi-
deobeelden van toen zijn goud
waard. Niettemin, als toernooi was
L.A. het summum, maar de marat-

hon verliet hij na zon vijfendertig
kilometer.

door

WIEL
VERHEESEN

Zetbaas
Het zag er in september niet naar
uit datAC Milan zo sterkvoor de
dag zou komen. Trainer Capello
nam het roer over van Arrigo
Sacchi, maar werd vooral als een
zetbaas van Berlusconi be-
schouwd. De meeste spelers le-
ken over hun top heen, terwijl er
geen echte vervangers klaarston-
den. „Ik heb het geluk gehad,
dat alle spelers wilden bewijzen
dat ze nog niet op waren. Ze wil-
den dit seizoen tegen elke prijs
kampioen worden. Dan is het
makkelijk werken", constateert,
Capello bescheiden.

De voormalige manager en tv-
commentator zal er zelf niet prat
op gaan, maar zijn bijdrage aan
de titel is groot. AC Milan speelt
dit seizoen minder overdreven
offensief, want de coach zegt
ronduit dat hij geen evangelie op

het voetbalveld verkondigt. Bij
vlagen speelt Milan gewoon
countervoetbal. „Ik heb de op-
dracht om aantrekkelijk voetbal
te spelen en daarbij resultaten te
boeken. Een flitsende counter is
vaak mooier dan een stereotype
aanval. Een opkomende Baresi
of een in de diepte sprintende
Van Basten is toch een lust voor
het oog. Daar komt het publiek
voor, afgezien van de overwin-
ning", liet de coach zich halver-
wege het seizoen ontvallen. De
nieuwe speelwijze heeft de dure
selectie frisser gemaakt.

Deze scudetto heeft nog meer
dan in 1988 een oranje glans. Was
in dat jaar Ruud Gullit (samen
met Baresi en topscorer Virdis)
de animator, in deze editie ver-
delen Frank Rijkaard en Marco
van Basten de hoofdrollen. De
twee oud-Ajacieden beschouwen
deze landstitel als hun eerste
sinds 1985. Sindsdien waren ze
samen succesvol op bijna alle
fronten, maar in de nationale
competities grepen ze telkens
naast de hoofdprijs. Van Basten
beschouwt zijn bijdrage aan de
scudetto van 1988 als te gering
bm die aan zijn eigen erelijst toe
te voegen, hoewel hij toen niet
onbelangrijke doelpunten tegen
Empoli en Napoli scoorde.

Beide spelers vormen ook de pi

laren, waarop Fabio Capello AC
Milan heeft gebouwd. Rijkaard,
uitgegroeid tpt een van de beste
spelbepalers ter wereld, is bij de
opbouw van bijna elke aanval
betrokken en Van Basten (ofzijn
assistenten Massaro of Simone)
is de afronder. De topscorer leg-
de met een persoonlijk record
aan Italiaanse treffers de basis
voor de titel. Gullits inbreng
bleef vanwege enkele blessures
beperkt tot een paar hoogtepun-
ten in de herfst.

Volgend seizoen wordt het al-
weer lastiger voor Capello. De
clubleiding zal de selectie zoda-
nig versterken dat hij over twee
sterke ploegen kan beschikken.
Geen basisspeler zal de club ver-
laten, terwhl de internationals
Eranio (Genoa), De Napoli (Na-
poli), Savicevic (Rode Ster), Pa-
pin (Olympique) en eventueel
Lentini (Torino) worden aange-
trokken. Berlusconi verdedigt
zijn daden op de hem toever-
trouwde demagogische wijze:
„Ik word aangevallen omdat AC
Milan volgend seizoen een selec-
tie van 22 spelers heeft. Ik denk
dat met het programma dat we
spelen het absolute minimum is.
We zijn immers op vier fronten
actief.
In de praktijk zijn dat er drie,
want de Italiaanse Supercup be-
staat uit een wedstrijd in augus-

tus. Capello beschouwt de 'brede
selectie' als een nieuwe uitda-
ging: „Ik moet straks iedere spe-
ler het gevoel geven dat hij erbij
hoort. Ik kan in de competitie
maar drie van de vijf buitenlan-
ders opstellen, maar ik hoop dat
zij zoveel professional zijn om de
wisselbeurten te accepteren".

Talkpoeder
„De reden is een heel apart verhaal
Wim Verhoorn, de coach, kwam
vlak voor de start met het advies
om talkpoeder in mijn schoenen té
doen. Het advies nam ik graag in
ontvangst, niet wetende, dat het om
menthol-talkpoeder ging. Dat spul
werkt op de blote huid weliswaar
verfrissend, maar als je het afdekt,
in de sokken, wordt het broeierig.
Het resultaat kun je raden. Ik kreeg
last van blaren. Onnodig te vertel-
len, dat ik verschrikkelijk heb moe-
ten afzien en dat het vroegtijdig
afscheid extra pijn deed, omdat er
andere oorzaken waren dan alleen
lichamelijkevermoeidheid. Je kunt
je afvragen of zon talkpoeder-toe-
stand uitgerekend op de Spelen uit-
geprobeerd moet worden. Er zijp
heus toch wel andere gelegenhe-
den, waar minder op het spel staat,
denk ik."

i

Gedane zaken nemen geen keep.
Los Angeles is niet het einde vaii
een loopbaan geworden. Cor Lam-
bregts vindt zijn tijd in de marathon
van Rotterdam, een jaar later, een
waar hoogtepunt: 2.11.02.
„Voor mezelf schat ik de prestatie,
die. ik neerzette in Aken deson-
danks nog hoger in. Als derde Ne-
derlander na Jos Hermens en Ge-
rard Terbroke, liep ik de 10 kilome-
ter in minder dan achtentwintig
minuten. Het was op de dag, dat in
Brussel het Heizeldrama plaats-
vond, waar bijna veertig mensen de
dood vonden bij de Europacupfina-
le tussen Liverpool en Juventus.
Het nieuws over deze vreselijke dag
in de voetbalgeschiedenis overscha-
duwde uiteraard alles, óók mijn ver-
richting in Aken. Ik heb in sommi-
ge kranten een berichtje kunnen
terugvinden, meer niet, maar daft
vond ik ook niet anders dan lo-
gisch."

Een andere onvergetelijke gebeur-
tenis in de succesvolle serie? „Dan
moet je teruggaan naar Parijs, ifi
1987. Ik won een 20 kilometer-loop.
Geloof mij, ik voelde rillingen over
mijn hele lichaam toen ik door een
haag van misschien twintigduizend
mensen zegevierend onder de Eif-
feltoren doorliep. In hetzelfde Pa-
rijs werd ik een jaar later tweede in
de marathon. Manuel Matias, een
Portugees, eiste de overwinning op.
Mijn tijd was onvoldoendevoor her-
nieuwde deelname aan de Olympi-
sche Spelen. Overigens, nu ik tóch
over marathons praat. Ik heb ifl
mijn hele loopbaan hooguit aan ne»
gen van dit soort krachtmetingerj
meegedaan. Niet veel voor iemand»die men desondanks op de eerste
plaats marathonloper noemt, maar
dat doet verder weinig ter zake. Bei
langrijker is mijn terugkeer naar hef
niveau waar ik ooit heb gestaan." <

Milan-coach Capello: 'Ik heb opdracht om aantrekkelijk voetbal te bieden

Italiaanse titel met oranjeglans
DOOR JURRIAAN VAN WESSEM

MILAAN - „Heren, ik verwacht
van jullie dat AC Milan volgend
jaar via de voordeur terugkeert
in het internationale voetbal. An-
ders gezegd, dat julliekampioen
van Italië worden", aldus luidde
de opdracht van Silvio Berlusco-
ni aan zijn dure werknemers bij
de aanvang van het seizoen.

De multi-ondernemer mag mor-
gen (zondag) stralen van trots
voor zijn tv-camera's, want de
roodzwarte topclub kan dan de
lang verwachte twaalfde scudet-
to (titel) veilig stellen via een ge-
lijkspel bij de voormalige rivaal
Napoli. Eindelijk heeft Milan het
meditterane volk (Napoli en
Sampdoria) mores geleerd. De
scudetto keert na drie jaarterug
naar het rijke Noorden.

De rapportcijfers spreken duide-
lijke taal: AC Milan is een formi-
dabele kampioen van Italië, met
een ruime voorsprong op Juven-
tus en zonder een nederlaag.
„Het is een meer dan verdiend
kampioenschap. We zijn dit sei-
zoen gewoon de beste ploeg en
we verdienen de titel ook op ba-
sis van de afgelopen jaren",
meent aanvoerder Franco Bare-

De titel komt feitelijk niet eens
als een verrassing. De ploeg kon
zich dit seizoen alleen op de
competitie concentreren vanwe-
ge de schorsing voor het Europe-
se voetbal, terwijl alle potentiële
concurrenten (Juventus, Napoli
en Inter) aan een wederopbouw
begonnen of met de gedachten
elders vertoefden (zoals Samp-
doria).

a arco w Basten, de huidige topscorer van de Itali-
aan^ comPetitie> no.m met zijn doelpunten een belangrijk«naee. in de toppositie van AC Milan. Foto: epa.

Verbannen
Deze problematiek kan in de ko-
mende dagen een sensationeel
vervolg krijgen. Het is niet aan-
nemelijk dat Ruud Gullit zich
laat verbannen naar de tribune,
zodat een vertrek na een voor
hem glorieus kampioenschap
niet wordt uitgesloten. Gullit
schermt met drie interessante
aanbiedingen, waarvan een uit
Japan en een van Europese top-
club (Olympique Marseille?).
Daar de aanvoerder van Oranje
nog altijd het idool van het pu-
bliek is, kan de clubleiding het
niet nog een keer maken om
hem af te schrijven. Gullits on-derhandelingspositie is er in
ieder geval niet slechter op ge-
worden sinds Papin als een
grootvorst aan de selectie is toe-
gevoegd. Met twee scudetti, twee
Europacups en twee wereldtitels
staat zyn naam met gouden let-
ters in de annalen van de club-
historie.
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Bram Geilman: Ik hoop dat Roda net zo vecht als in 1976'

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL Driemaal is scheepsrecht
KERKRADE - Roda JC be-
gint morgenmiddag om hall
drie in een bomvolle Kuip
aan de derde bekerfinale in
zestien jaar. Een prestatie op
zich, maar tot winst kwam
het nog nooit. Tot twee keer
toe, in 1976 en 1988 moesten
de Kerkradenaren het, na
enerverende wedstrijden, af-
leggen tegen PSV. Beide
keren dwong Roda de Eind-
hovenaren tot het uiterste
maar werd de verlenging
noodlottig. De wedstrijden
liggen nog vers in het geheu-
gen.

1976, de Kuip, eerste minuut van
de verlenging. PSV'er Ralf Ed-
ström schiet, Bram Geilman
strekt zich maar kan de bal niet
voldoende wegslaan. 1-0 en Roda
staat met lege handen.

1988, Willem II stadion, tweede
minuut van de verlenging, stand
2-2. Sören Lerby passeert Jan Ne-
derburgh. 2-3 en weer gaat de
beker mee naar Eindhoven.

Vooral de wedstrijd op 7 april '76
was er één om in te lijsten. Het
team bestond uit Bram Geilman,
Peter de Wit, John Pfeiffer, Sten
Ziegler, Jef Blatter, André
Broeks, John Meuser, Dick Advo-
caat, Gerard van der Lem, Dick
Nanninga en Pierre Vermeulen.

Johan Toonstra, Jo Körver en Jo
van der Mierden zaten in de dug-
out. Negentig minuten lang was
Roda de gelijke van de landskam-
pioen. Een waar spektakel voor
voetballers en supporters. Maar
liefst twintigduizend(l) Limbur-
gers brachten de moegestreden
spelers na afloop een eresaluut.
Minutenlang klonk het Roda JC-
clublied door De Kuip. „lets óm
nooit te vergeten," zegt JohnMeu-
ser, destijds de stofzuiger en
steunpilaar van het elftal. Oude
tijden herleven.

" Het elftal uit '76 bijeen voor het 75-jarig bestaan van Roda in 1989. Hurkend: Sef
Mommertz, Jo Kofver, Dick Advocaat, John Meuser, John Pfeiffer en André Broeks.
Staand: Hans Zuidersma, Bram Geilman, Gerard van der Lem, Theo de Jong, Dick
Nanninga, Jovan derMierden, Leo Degens, Joop Dader en Hens Fischer.

Foto: DRIES LINSSEN

John Meuser
John Meuser, nu 43 jaar, was een
echte publiekslieveling. Sjouwen,
gaten trekken, zich opofferen
voor de andere tien. Waar hij het
uithoudingsvermogen vandaan
haalde, wist niemand. Was je hem
voorbij, binnen de kortste keer
stond hij weer voor je. Een ver-

schrikking voor elke tegenstan-
der.

Met weemoed denkt hij terug aan
de goede oude tijd. „De bekerfina-
le was een hoogtepunt uit mijn
carrière. Ik heb het gevoel dat de
mensen uit Kerkrade toen veel
meer betrokken waren bij de club.
Weken vantevoren werd nergens
anders over gesproken. Overal
waar jekwam, trokken supporters
aan je jas en wensten je succes.

Toen vond je dat normaal, achter-
af doet het je wel iets. De sfeer in
de groep was geweldig.. Goh, we
hebben wat gelachen met elkaar.
De jongens hadden op het veld

maar ook daarbuiten alles voor el-
kaar over."
Meuser heeft nooit afscheid kun-
nen nemen van de voetballerij. Zo
is hij volgend jaar de nieuwe trai-
ner van tweede klasser Heerlen
Sport. Wedstrijden van Roda be-
zoekt hij nog maar zelden. „Gêne
Hanssen en René Hofman kwa-
men net kijken, toen ik een punt
achter mijn carrière zette. De rest

van de spelers ken ik niet per-
soonlijk en dan worden de contac-
ten natuurlijk minder." Voor de
finale ziet hij zeker kansen voor
Roda. „Het zal een zware dobber
worden. Maar een bekerwedstrijd
is altijd iets bijzonders. De vorm
van dè dag bepaalt de uitslag en
Roda heeft in het verleden bewe-
zen voor zon soort wedstrijden
alles uit de kast te willen halen.

Een gokje: 1-2."

Bram Geilman
Bram Geilman (47) was de pech-
vogel die in 1976 als doelman de
tegentreffer van Ralf Edström
moest incasseren. „De teleurstel-
ling was groot, maar sloeg snel om
in tevredenheid over de goede
prestatie die we geleverd hadden.

PSV was in dat jaar de landskam-
pioen. Dus door het bereiken van
de finale waren we al zeker van
Europees voetbal. Een geweldig
succes voor Roda, dat in de com-
petitie ook goed draaide. We ein-
digden op een achtste plaats."

„ledereen dichtte PSV de betere
kansen toe. Technisch en takti-
sche gezien hadden ze natuurlijk
ook een streepje voor. Maar puur
op inzet en wilskracht lieten we
de Eindhovenaren negentig minu-
ten lang bibberen en zweten."

Geilman is nog steeds een bekend
gezicht op Kaalheide. Bij wed-
strijden van Roda, uit en thuis, is

hij steevast van de partij enL
het begin van het seizoen tiai
hij de keepers. Een enkelbles.'
noopte hem te stoppen. „Omd*
in het begin van het seizoen
mee naar het trainingskamp
geweest, heb ik een goede bin<
met de jongens. Ik hoop dan
van harte dat Roda JC Feyeno
dezelfde tegenstand kan bic
als wij in 1976.

Ik realiseer me natuurlijk
Feyenoord de beste kansen W
Door het thuisvoordeel, de gn
re selectie en het gegeven
Feyenoord al vroeg uitgeschaK
was voor het landskampic
schap en zich lang heeft kun'
voorbereiden. Daarnaast doen
laatste wedstrijden van Roda
het ergste vermoeden." Nietter
is Bram Geilman morgen één
de 45.000 toeschouwers in
Kuip om 'zijn Roda' aan te mw
gen.

Leerscholen
Ofschoon pas 25 jaar oud, heeft de
verdediger al een schat aan erva-
ring. Sparta, FC Utrecht en Roda
JC waren de leerscholen alvorens
hij in de Kuip belandde. Een keur
aan oefenmeesters passeerde de re-
vue. „Van Wim van Hanegem heb ik
bij FC Utrecht veel geleerd. Een
man uit de praktijk, net als nu Wim
Jansen. Hij kan met eenvoudige
dingen een ploeg veel beter laten
spelen. Daaraan zie je dat hij gewel-
dig veel kijk op het spelletje heeft.
Voetballen kunnen we bij Feye-
noord natuurlijk allemaal best aar-
dig. Dan zijn het de details die be-
slissen over winst en verlies. Op dat
gebied is Jansen een meester. Jan
Reker was vooral mentaal een hele
sterke trainer. Voor hem ging ik
echt door het vuur. Op een of ande-

re manier kon Reker een ploeg het
gevoel geven ontzettend sterk te
zijn".
Terwijl een paar opgeschoten scho-
lieren aan een belendend tafeltje
het relaas van Fraser proberen te
volgen, komt het morgen met de
uitreiking van de KNVB-beker ein-
digende seizoen ter sprake. Eenjaar
waarin Feyenoord langetijd op drie
fronten streed om de hoofdprijs,
maar bij een onverwachte neder-
laag tegen Roda JC uiteindelijk met
lege handen zou staan. „In de com-
petitie was de nederlaag hier in de
Kuip tegen MVV de doodsteek",
graaft Fraser zijn geheugen op.

„Daarna hebben we alles gezet op
de Europacup. Zeker nadat we in
Monaco met 1-1 gelijkgespeeld had-
den. Uiteindelijk bleek die ploeg
echter toch nog net een maatje te
groot voor ons".
Wat rest is de KNVB-beker. „Of-
schoon we al verzekerd zijn van
Europees voetbal wil heel Feye-
noord die beker pakken", maakt de
Rotterdammer duidelijk. „Het is de
enige echte prijs die we nog kunnen
pakken". Dat John de Wolf, zes we-
ken na zijn blessure, weer van de
partij is, betekent dat er voor Henk
Fraser waarschijnlijk een andere rol
is weggelegd. „Ik zal nu wel niet als

pure voorstopper spelen, maar op-
schuiven naar het middenveld. Of
anders belast worden met de bewa-
king van Huiberts".
De machtige, dit seizoen vele mil-
joenen rijker geworden, Stadion-
club uit de metropool Rotterdam
tegen het provinciale, met de knip
op de beurs werkende, clubje uit de
Oostelijke Mijnstreek. De enige pa-
rallel tussen Roda JC en Feyenoord
is terug te vinden op het speelveld.

De strijdwijze van beide formaties
verschilt nauwelijks van elkaar. Dat
wijzen ook de resultaten uit. In de
competitie werd het zowel in Rot-

terdam als in Kerkrade een gelijk-
spel. „Roda JC is een stugge ploeg
waar je niet zo een-twee-drie over-
heen walst", weet Henk Fraser. „We
zullen er keihard voor moeten
knokken. Maar, met alle respect:
wij hebben toch wat meerklasse in
huis. Tel daarbij de steun van het
publiek, het beste van Nederland,
en we moeten een heel eind in de
goederichting kunnen komen".
Twee jaar na zijn spectaculaire
overgang van Roda JC naar Feye-
noord heeft Henk Fraser nog maar
mondjesmaat contact met zijn vroe-
gere ploeggenoten. „De meeste jon-
gens waar ik veel mee optrok, zoals

John van Loen en Alfons Groene
dijk, zijn inmiddels ook vertrokW
Maar ik heb de ontwikkelingen!
Roda JC uiteraard wel gevolgd-J
zou het zonde vinden als de pH
door geldgebrek nu helemaal uil
kaar valt. Ik kan me voorstellen'
er heel wat ontevreden spel'
rondlopen bij Roda. Dat zie je °aan de resultaten van de laatste *ken. Van de andere kant hebber»
in de finale tegen ons de kans 'zich onder grote belangstelling
de kijker te spelen. Zeker de spe'1
die nog op zoek zijn naar een an'
re club zal er alles aan gelegen 'een uitstekende indruk achter te
ten".

De 4-voudig international heeft"
idee Roda JC net op tijd te heb"
verlaten. „Ik heb het er prima $
mijn zin gehad en had in Kerkr*

meer vrijheden dan hier. M^Feyenoord was al een jeugddro"v
Toen ik bij Sparta speelde droorfj.
ik al vaak van Feyenoord, ofsch<>7
je dat natuurlijk nooit mocht tl
gen. De komende twee jaar zal^ook nog wel hier voetballen o»J
moet al buitenlandse interesse v<n
me zijn".

" Henk Fraser voelt zich thuis in deKuip. Foto: COR VOS

door

IVO
OP DEN CAMP

Ex-Roda JC'er Henk Fraser heeft het naar zijn zin bij Feyenoord

De stop
van de

Kuip
ROTTERDAM - Wars van kapsones. Uiterlijk vertoon en kouwe
drukte zijn aan Henk Fraser niet besteed. Niet voor niets voelt de
ex-Roda JC'er zich bij Feyenoord dan ook op zijn gemak. De Rotter-
damse Kuipbewoners hielden het hoofd dit seizoen immers verras-
send gemakkelijk boven water met voor het oog weinig spectacu-
lair, maar in de praktijk wel oerdegelijk, voetbal. Een speelwijze die
Henk Fraser op het ranke lijf is geschreven. Het afstoppen van de
vijand is zijn professie. Morgen hoopt de centrale verdediger door
het veroveren van de KNVB-beker ten koste van Roda JC dekroon
op een succesvol seizoen te zetten.

In de schaduw van de Kuip zoekt
een honderdtal Feyenoord-aanhan-
gers een plaatsje langs het oefen-
veld. Het voorjaarszonnetje maakt
van trainen een leuke bezigheid.
Wim Jansen, dé man achter de suc-
cessen van het huidige Feyenoord,
doet de rest. Nu het seizoen op zijn
einde loopt, hoeft de zweep er niet
meer zonodig over. Henk Fraser
mag in een onderling partijtje mee-
spelen met de leden van het elite-
korps van Feyenoord. Zoals daar
zijn: Gaston Taument, John Met-
god, Regi Blinker, Peter Bosz en
Rob Witschge.

Bescheidenheid siert de mens. Dat
geldt in vele opzichten voor Henk
Fraser. Interviews geeft hij liever
niet, „want Ik hoef niet per se in de
publiciteit". Af en toe wil hij wel
een uitzondering maken. Meest ge-
schikte lokatie voor een babbel is
volgens Henk Fraser de Mc Do-
nalds schuin tegenover de stalen
kolos in Rotterdam-Zuid. Overdre-
ven luxe past niet in het vocabulai-
re van de sympathieke Rotterdam-
mer, die zich met een voor 'n goed
betaalde profvoetballer bescheiden
Opel Manta pleegt te verplaatsen.

Met een hamburger en een Sprite
als versterking voor de innerlijke
mens, laat Henk Fraser bijna twee

jaar Feyenoord in sneltreinvaart de
revue passeren. „Voor mij persoon-
lijk was het onder Bengtsson (de
trainer onder wie Feyenoord op
sterven na dood leek, red.) zo slecht
nog niet. Ik vind ook dat de fout
voor een groot deel bij ons als spe-
lers lag. In de loop der jaren heb ik
geleerd dat goed of slecht presteren
voornamelijk aan mezelf ligt. Ik
zoek de schuld niet zo snel bij een
trainer".

Dick Nanninga
Dick Nanninga(43) vergeet
wedstrijd in '76 nooit meer. ,A
keiijk waar, de sfeer in het stad]
was onbeschrijfelijk. Twintig"]
zend Roda-fans maakten kat
voor honderdduizend. Soms »
je het gevoel dat er buiten dei
lers, geen Eindhovenaar in ]
stadion aanwezig was." Dat d<
bekerfinale ook voor Nannij
een hoogtepunt was, is tochj
merkelijk. Hij is Roda's recorj
térnationaal met liefst vrjffj
wedstrijden in Oranje, waaron]
de WK-finale in Argentinië. ï
volle stadions zijn voor 'de lan
zeker geen uitzondering.

„Huub Stevens was mijn dir«
tegenstander, hij volgde me op
voet. Een gevecht op leven
dood. De hele wedstrijd was tr*
wens een bekerfinale waar<i
Het kon twee kanten op, de gell
kigste heeft gewonnen."

Dick Nanninga is het met J<j
Meuser eens dat de sfeer in eW
geweldig was. „Zon groep Jtoen krijgen ze bij Roda n"j
meer. De homogeniteit was OJ^j
kend."

Intussen speelt Nanninga aM
nog bij de veteranen. Roda Vj
hij via krant en tv. De kansen T
Roda schat hij niet bijster hoogj
„Feyenoord heeft een stugge
dediging. Met John de Wolf W<j
terug, verwacht ik dat het iW
lijk wordt om te scoren. Een gn
je: 1-1 na negentig minuten rflj
in de verlenging zal Roda toch $
onderspit delven."

Zorgvuldig
HenkFraser heeft zijn carrière z^vuldig gepland, zo lijkt het. Stef>
een trapje hoger op de ladder. „*<"
kun je ook niet zo diep vallei
vindt hij. „Want de voetballerij >
een keihard wereldje. Belang.''/
dat je voldoende zelfkritiek he^i
En die heeft Fraser: „Ik ben beSI*}
geen topvoetbalier, hetgeen oV^Jgens niet wil zeggen dat ik *\
slechte voetballer ben. Voor de *> j
tenwacht ben je het ene mom-j
een held en even later word je*;
de kant geschoven".

De oud-speler van Roda JC ho"-
-zich daarom liever afzijdig. ,P*A
om ben ik ook niet zo happil 2
interviews. Ik ben liever een S|X|
werker. Ik hoef niet in het mid"/
punt van de belangstelling te sta^Ik voel me prettig in Rotterdafl 1 1
wil dat vooral zo houden. D3V»
weer in de buurt van mijn fa^vkon gaan wonen, was voor mij J\belangrijk. We hebben een 9
sterke familieband en daarin v°e.i
me op mijn gemak. Veel mense'v
heid hoef je in de voetbalsP (

immers niet te verwachten. He>
een keihard wereldje, waarin Vo^het prinicipe 'ieder voor zich
God voor ons allen' geldt". _
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Run op Onze Lieve Vrouw
van Rust blijft groeien

„De toeloop blijft groeien," constateert
René Geerts (53), de pastoor van Elen en
Heppeneert, een dorpje even ten zuiden
van Maaseik, waar Maria als Onze Lieve

Vrouwvan Rust wordt vereerd.

Tot dievaststelling komen ook de Zusters
van Liefde die sinds maart 1985 de

pastorie van Heppeneert bewonen, het
kerkje schoon houden en de

bedevaartgangers begeleiden.

Wegens die toenemende toeloop van
pelgrims haalde het kerkbestuur de

kaarsengalerij uit dekerk. Niet alleen om
ruimte winnen, maar ook om derust in de
kerk beter te kunnen handhaven. Tussen

kerk en processiepark werd een
kaarsenkapel gebouwd, waar 1.200

noveenkaarsen en evenzoveel
devotielichtjes kunnen worden

opgestoken. (Een noveenkaars brandt
negen dagen en nachten, een

devotielichtje slechts vier uur.) Toch was
ook diecapaciteit niet toereikend.

Herhaaldelijk moesten kaarsen voortijdig
worden gedoofd om plaats voor een

nieuwe lichting te maken. In magere
maanden werden derestanten opgebrand.
Om diereden werd vorig jaareen tweede
kaarsenkapel gebouwd, waarin nog eens

700 noveenkaarsen en 1.500
devotielichtjes kunnen worden

opgestoken.

Dit jaar is het processiepark opgeknapt.
De zeven kapelletjes, waarin de zeven

smartenvan Maria in beeld zijn gebracht,
zijn herbouwd; de beeldgroepen

gerestaureerd en gepolychromeerd. Aan
devooravond van Moederdagenkele

impressies uit het bedevaartsoord, waar
moeders op de tweede zondag van mei op
bijzondere wijze in de bloemetjes worden

gezet.

Heppeneert. Een oase van rust.
Het kerkdorpje van Maaseik
telt slechts 151 zielen. Het
aantal boeren is sterk gedaald.
Hetvee graast in deuiterwaardenvan de Maas.
Oank zij het verzet van dedorpelingen werden de
weilanden niet ontgrind. Het
akkerbouwareaal kalfde verder'
ai"> het fruitteeltareaal breidde
verder uit.
De Mariadevotie stamt feitelijk van
Wen. Er was daarop de Belgischeoever van de Maas een beeldjeaangespoeld datwaarschijnlijk tot

Calvariegroep heeft behoord,
echter de zittende Madonna staat
rPnannes, haar aangenomen zoon.
flabij de vindplaats werd een
kapelletje gebouwd dat door
K-ruisheren van Maaseik werd
gediend. Tijderis deFranseRevolutie lieten zij het beeldje
onderduiken in Heppeneert, waar
Pastoor Aloysius Froyen deaevotie, in 1883, nieuw leveninblies.
Onder zijn pastoraat werd, in 1907,
nabij de parochiekerk, een park
aangelegd met zeven kapelletjes,
Waarin de zeven smarten van
Maria zijn verbeeld. Het betreft de
voorspelling van Simeon datde
ael van Maria dooreen zwaard zou
Worden doorboord; devlucht naarEgypte; devermissing van haarzoon diena dagenzoeken drukuebaterend met rechtsgeleerden in
°-e tempel van Jeruzalem werd
teruggevonden; de ontmoeting
niet haar zoon op zijn gangnaar

dekruisiging, de
afneming van hetkruis en de
grafleggingvan haar enigkind.

Reeds op het einde van de'J'tiende eeuw was devereringvan dezeven smarten van Maria in
r e Nederlanden zeer algemeen. De
Kapelletjes met genoemde staties,jn devolksmond ookwel
,y°ftvallen' genoemd, rezen alsPaddestoelen uit degrond.

Mogelijk stonden devoetvallen diegraaf Chattelain in het begin vanoe zeventiende eeuw in Echtoprichtte, modelvoor die in
«eppeneert. De graaf had dat,
volgens de legende, gedaan op
aanraden van een blotevoetenpater

diehij deelgenoothad gemaakt
van zijn bekommernisom zijn
zeven dochters dieniet aan de man
konden komen. Na plaatsingvan
de zeven voetvallen kwamen zeven
fiere officieren op defreules af.
Volgens Bertus Aatjes, diede
legende in zijn werk 'Limburg,
dierbaar oord' optekende, heeft de
graaf echt bestaan. Hij ook liet
zeven voetvallen bouwen, maar
had echter maar één dochter.De
voetvallen zijn inmiddels
herbouwd rond dekapel van Onze
Lieve Vrouw van Schilberg in
Echt.

Ook in Heppeneert werden de
kapellekes opnieuw uit veldbrand
en Naamse steen opgetrokken. Rik
Verhelst, kunstschilderen docent
tekenen aan het provinciaalHoger
Instituut voor Kunstonderwijs te
Hasselt, werkte debeelden, die in
een op mergel gelijkendelegering
zijn gegoten, bij; kleurde hen op
basis van cryl- en olieverf, zoals hij
eerder met debijbelse
voorstellingen in dekerk van
Heppeneert had gedaan en bracht

een beschermende vernislaag aan.
„De voorstellingen zijn daardoor
duidelijkeren leesbaarder
geworden,"vindt dekunstenaar.

Ofschoon dekapelletjes nog
moeten worden afgewerkt,
maakten vele pelgrims reeds de
gang langs destaties. Zusters gaan
voor in gebeden gezang. Zuster
Stephana Vrijs, die40 jaar in de
keuken van een bejaardenhuis in
Zonhoven stond en nu in
Heppeneert huishoudt, doet dat op
een bijzonder aansprekende
manier.
„Ik laathet leed dat veel moeders
hebben, terugslaan op het leed dat
Maria heeft moeten doorstaan. Het
begint bij de geboorte. Pijn doet
het een moeder ook, als een kind
zich misdraagt. Vijfvan detien
moeders komen Maria vragen te
bewerkstelligen dat hunkind weer
op het rechte pad terugkeert. Maar
hoeveel pijn een kind zijn moeder
ook mag hebbenaangedaan, het
blijft haarkind.Evenzo leert Jezus
ons om je moeder nooit weg te

cijferen. Er is niemand die jezo
goed begrijpt, als jemoeder.
Kinderen vragen wel eens naar
vader, maar gewoonlijk naar
moeder. Nergens kan een kind zijn
leed beterkwijt danbij zijn
moeder. Wie geen aardse moeder
meer heeft, kan bij zijn hemelse
moeder terecht. ledere aardse
moeder dieeen kind heeft moeten
afgeven, weet welke pijn Maria
heeft geleden, toen zij haar enige
zoon moest afstaan. Een
rechtgeaarde moeder blijft moeder
tot het bittere einde."

De ommegang sterktmoeders in
het aanvaarden van hun leed.
Velenfilosoferen een ogenblik na
in het park dat na de behandeling
dooreen boomchirurg eenkavel
uit het aards paradijs is geworden.
De kastanjebomen staan
momenteel in volle bloei. In de
kruinen soliëren dezangvogels om
strijd. Er is weer volop leven in de
broederij. In deverte krassen
kraaien. Een fazantehaan
waarschuwtzijn henvoor de
eierdieven.

En tenslotte wordt een kaars
opgestoken. Noveenkaarsen, die
negen dagenen negen nachten
branden, kosten ’ 5,50 tot ’ 6,50,
devotielichtjes, die slechtsvier uur
branden, 55 cent. Elk vlammetje is
een smeekbede danwel een
dankbetuiging.

Ook Toon Hermans stond een
ogenblik stilbij de betekenisvan
een kaarsje.

„Ik weet niet hoeveel mensen mij
hebben geschreven, toen het slecht
met me ging: 'We zullen een
kaarsje voor jeopsteken.' Mensen
uit alle lagenvan'de bevolking,
onder wie ook gelouterdemensen
die zelfooit hard hadden moeten
knokken. Op diemomenten voel je
dat zon kaarsvlammetje niet
zomaar een sentimenteel lichtje is.
Als iemand een kaars pakt en een
lucifer en diekaars voor iemand
anders aansteekt, dan is er toch
sprakevan warmte van deene
mens voor de andere mens.
Duizenden en duizenden mensen
steken op een dageen kaarsje aan.

Dat is iets heel anders dan
wanneer duizenden mensen geen
kaars aansteken. Bidden betekent
niet alleen 'vragen voor jezelf,
maar het is ookvragen voor de
ander. Zoals jeeen kaarsje voor
een ander opsteekt. Zo vindt door
het gebedeen verbinding tussen
mensen plaats en dat is een grote
kracht in de samenleving."

Het filosofietje is uit het
Gebedenboekje van Toon
Hermans. Ook andere werken van
zijn hand zijn verkrijgbaar in het
winkeltje waar pelgrims
devotionalia, waaronder de
beeltenis van Onze Lieve Vrouw
van Rust, kunnen kopen.

Niet minder indrukwekkend is het
boek waarin pelgrims hun
intenties kunnen schrijven.
„Daaruit blijkt dat steeds meer
mensen met relatieproblemen
zitten," concludeert de pastoor van
Heppeneert. „Problemen tussen
man en vrouw, maar vooral
problemen tussen ouders en
kinderen. Daarom vindt in

Heppeneert iedere zondag, na het
lof, de kinderzegen plaats."

„Daarom ook hebben weLuc
Verlee, een beeldhouweruit
Alken, geyraagd om die
kinderzegen te verbeelden," aldus
irBert Bohnen (37), de secretaris
van het kerkbestuur. „Het beeld
krijgt een plaats in het park, waar
voordien het H. Hartbeeld heeft
gestaan.Het gipsen beeld kon niet
meer worden gerestaureerd.
Evenmin het grote Mariabeeld dat
in 1942 in het park werd geplaatst.
Ook daarvoor in de plaats wilden
we iets typisch Heppeneerts. We
kwamen uit bij deH. Gertrudis, de
patrones van onze parochie, die
onder meer deKaartridder van
Heppeneert tot inkeerbracht."

„De legendewil dat er in
Heppeneert een ridder woonde die
zijn geld aan kaarten, gokken en
drank verkwistte," licht pastoor
Geerts toe. „De Kaartridder had
zijn ziel aan de duivelverkocht.

Gedurende zeven jaarzou het hem
aan niets ontbreken. Na zeven jaar
te hebben gebonjourdwerd hij aan
het brugske over debeek tussen .
Heppeneert en Elen door de duivel
opgewacht. Sint Gertrudis kwam
echter tussenbeide. De
Kaartridder bekeerde zich en
schonk al zijn bezittingen aan de
armen."

Volgende week zal Luc Verlee zijn
ontwerpen in een vergadering van
het kerkbestuur toelichten.

Op de agenda staat andermaal de
verkeersproblematiek in
Heppeneert. De weg van Maaseik
naar Heppeneert over dekruin van
de dijkdiemet een betonnen
muurtje is versterkt, is vrij smal.
Herhaaldelijk moeten fietsers en
voetgangers voor auto's deberm
in. Ook is er onvoldoende
parkeergelegenheid.Elke zondag
is het dorp volledig ingeblikt. Om
de haverklap zit het verkeer in de
knoop. De ontknoping heeft iets
van een Echternachter
springprocessie- enkele metertjes
voor- en enkele metertjes
achteruit.

„Er moet een oplossingkomen,"
vindtBert Bohnen. „Onze
gedachten zijn nog niet
uitgekristalliseerd. Ook is er nog
geen overleg met het
gemeentebestuurvan Maaseik
geweest. Maar zoveel iszeker dat
deHeppersteenweg geen
autostrada mag worden. Er is al
eens geopperd om er opnieuw een
bidweg van te maken, zoals de
Heppersteenweg dat vroegerwas.
Pelgrims kwamen met de tram
naar Maaseik en gingen te voet
naar Heppeneert. Dat zou nu ook
kunnen. Men zou deauto in
Maaseikkunnen laten staan en te
voet naar Heppeneert kunnen
komen. Het is noggeen anderhalve
kilometer. Wie per auto naar
Heppeneert wil, zou dan een
omweg moeten nemen."

„Het is niet uitgesloten dat er ten
zuiden van de kerk een
parkeerplaats bijkomt. Vorig jaar

' hebben we het huis datThieu
Schroen als café uitbaatte,
aangekocht.We hopen daarmee de
rust rond de kerk te kunnen zeker
stellen. We overwegen van het huis
een bezinningscentrum voor
jeugdleidersen -leidsters te
maken."
Opvang van pelgrims is er in het
parochiehuis dat deKatholieke
Verenigingvan Landelijke
Vrouwen wordt geëxploiteerddan
wel 'In deWingerd' van Etienne en
JosianeVenken-Schols. Ook
Josianestelt vast dat het bezoek
aan Heppeneert nog altijd
toeneemt. „Is er meer ellende?
Meer godsvrucht? Ik weet het
niet."

Wel weet zij dat haar
dienstmaagden in de meimaand
handen tekort komen. De Lieve
Vrouwkesvan Heppeneert
serveren pannen met spek en
eieren zowel als exotische
ijscoupes. Voorts wordt er
'Trappist van het vat' getapt. Ook
moeders laten zich het
koffiebruine bier smaken. Met
blossen als Elstars keren
sommigen naar huis. Voor de
mariale matrones blijft een bezoek
aan Heppeneert een feestdag.

" Het kerkje van Heppeneert met boven het linkse zijaltaar de beeltenis
van Onze Lieve Vrouw van Rust.

" Een van de gerestaureerde 'voetvallen' in het processiepark van Heppeneert: na de behandeling door een boomchirurg een kavel uit
het aards paradijs.

Foto's: PeterRoozen.

" En tenslotte wordt een kaars opgestoken. Elk vlammetje is een
smeekbede dan wel een dankbetuiging.

door

JAN VAN
LIESHOUT

Limburgs Dagblad
vrijuit
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DE LIMBURGSE Vffff PERSONEELSGID

De hogeschool voor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg te Sittard is een
instellingvoor Hcgef Beroepsonderwijs dieeen opleidingverzorgt in de studierichtingen
bedrijfseconomie, commerciële economie, accountancy, bedrijfskundige informatica,
economisch-juridisch en economisch-linguïstisch. In voltijds-en deeltijdsonderwijs zijn
aan de Hogeschool ca. 1800-studentenen 130personeelsleden verbonden.

Ter ondersteuning van de nog steeds groeiende mediatheekzoekt de hogeschool m.i.v.
1 september

MEDEWERKER MEDIATHEEK M/V
voor 20 uur.

Functie-informatie:
" de taak bestaat uit het vervullen van uitleenwerkzaamheden en de daaruit voort-

vloeiende administratieve taken;

" de aandacht zal met name gericht zijn op debesteladministratieen de financiële af-
wikkeling daarvan;

" de taak zal wordenverricht onder leiding van het hoofd mediatheek.

Functie-eisen:
" met voorkeur GO-A of BDA-AB;

" belangstelling voor, en kennis van economische wetenschappen;

" affiniteit met bibliotheekwerkin een onderwijsorganisatie;

" zelfstandig kunnen werken en een flexibele werkhouding;

" ervaring met geautomatiseerdebestanden en het werken met WP5.1;

" dienstverlenendeen klantgerichte instelling;

" bereidheid om desgevraagd 1 avond (20% van debetrekking) te werken.

Salaris:
Salaris tot het maximum van schaal 4 BBRA.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerig curriculum vitae dienen binnen 2 weken na het
verschijnen van dit blad gericht te worden aan de heer M. Reijnen, lidcollege van be-
stuur, Postbus 5268, 6130PG Sittard, ondervermeldingvan "mediatheek" op deenvelop.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw H. Bugter, hoofd mediatheek,
tel. 046-510641.

Hogeschool voor EAO Limburg
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 046-510641

I

Valkenburg aan de Geul
HERHAALDE OPROEP

Valkenburg aan üt Geul (is 000 inwoners)is een aantrekkelijk recreatief toeristisch centrum
in het hart van zuiüllmburc. het neemt een vooraanstaande plaats in op toeristisch en ree reatief
cebieu in Nederland Het streven bestaat deze positie in üe komenüejaren kwalitatiefen kwantitatief
te versterken

De gemeente zal hierbij fen stimulerende en toonaangevende rol vervullen Daartok BEVINDT 1)1

GEMEENTELIJKE ORGANISATIE ZICH IN EEN ONTWIKKELINGSPROCES. WAARBIJ DE HOOFDSTRUCTUUR IS BEPAALD EN DE
FIJNSTRUCTUUR ALSMEDE ÜE ORGANISATIECULTUUR ZICH IN EEN FASE VAN EERSTE VERANDERING BEVIN DEnDe
STAFDELING P EN O VERVULT DE INITIËRENDE EN STIMULERENDE ROL IN DIT ORGANISATIE ONTWIK KKLINGSPKOCES.

Valkenburg AAN üt Geul HEEFT MOMENTEEL EEN VACATURE VOOR EEN AMBITIEUZt

Directeur P en O v/m
Organisatie

dt gemeentelij kt ambttlij kt organisatie (1 40 ftt) bestaat uit drithoofdafdtlingtnt.w .grondzaken".
.Burgerzaken-en.Financien-en drie stafafdelingennl. .Personeelen Organisatie", .Kabinet tN
VoORLICHTINC" EN. -NFORMATIt. AUTOMATISERING EN INTERNE ZAKEN".

De HOOFÜEN VAN DEZ E AFDELING EN VOR MEN ON UER LEIDING VAN DE GEMEENTESECRETARIS HET
MANAGEMENTTEAM

De STAFAFDELING P tN O OMVAT NAAST DtWtRKGtBItUEN RECHTSPOSITIE EN SALARISADMINISTRATIE MET
NAME OOK PERSONEELSBELEID tN ORCANISATIt-ONTWIKKELING HEtPenObELEIÜGAATUITVANEEN HOGE MATE
van betrokkenheid van meüewerk(st)ersenleiüinggevenüen büvtnüitn-worüt ditbeleid gevoerd vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lijn- en staforganisatie.

Funktie inhoud
- eindverantwoordtlijkhtld voor de voorbereiding en uitvoering van het personeels-en

okcanisatiebeleiü;- vernieuwendtlnitiatiefname met betrekking tot de verdere oreanisatie-ontwikk eling ;
- het adviseren van bestuur. management en meüewerk(st)ers;

- het leiden van organisatie-ontwikkelincsproj ecten ;
-het inspirerend en motiverend leidinggeven aan de medewerk(st)ersvan üe stafafdeling;

-het leveren van een bijdrage aanüe integraal gemeentelij ke ontwikkeling.

fun*tle eisen

- sterk innoverend vermogen;
- academisch werk en denkniveau.
- RELEVANTE OPLEIDING OP SOCIAAL- WETtNSCHAPPtLIJ K EN/OFBEDRIJFSDESKUNDICGEBIEdSIOO

STREKTTOT AANBEVELING;

- STERK KOMMUNICATIEVt PtRSOONLIJ KH til),

- leidingctvtnde kwaliteiten en er.varing;

- mondelinge en schr 11tel ij ke uitdrukkingsvaardigheid;

- flexibele werk(tijdjinstelling.

Aanstelling en salaris

- een vertegtnwoorüicing van dt medewerk!st)ers is bij üe selectiebetrokken;
-salaris afhankelijkvan opleiding en ervaring tot maximaal salarisschaal i2max..7s2B,- brutoper

maand. exclusief vakantietoeslag;

- een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van selectitprocedure

Nadere informatie kan worden verkregen bij üe gemeentesecretaris deheerG. Biemansofbijde
HEER G. HERMANS(INTtRIM MANAGtK P tN O).

Zij DIE REE DS EERDER HEBBEN GEREFLECTEERD. BEHOEVEN THANS NI ET MEER TESOLLICITEREN.

Reacties binnen 14 dagen na het verschijnen in ditblad te richten aan het college van B en W.
Postbus 9^B. 4300 AZ VALKtNBURG aan de Geul: onder vermelding van .soll P en O" op üe enveloppe.

Hij/zij zocht /
Schoonmaker m/v
Wij zoeken een aantal personen voor
schoonmaakwerkzaamheden bij een bedrijf in de
Beatrixhaven. De werktijden zijn flexibel in te plannen tussen
17.00-19.30uur. Daar u een interne opleiding krijgt, dient u
lange tijd beschikbaar te zijn.
Informatie bij Carmen Mélotte, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

Kantinemedewerker m/v
Voor een produktiebedrijf in Nuth. U gaat werken volgens
een vastgesteld rooster, te weten avond- en nachtdiensten.
De werkzaamheden gaan lange tijd duren.
Informatie bij Mariëlle Keulers, tel. 045-24 55 33,
Nuth, Stationsstraat 67.

Calculator/werkvoorbereider m/v
Voor een elektrotechnisch installatiebedrijf in de omgeving
van Beek zijn wij op zoek naar een zelfstandig functionerende
MTS'er Elektrotechniek die ervaring heeft met meet- en
regeltechniek en PLC/Relaisbesturingstechnologie. Heeft u
capaciteiten op het gebied van calculaties en
projectvoorbereiding en tevens ervaring met het werken met
een pc? Dan is deze interessante baan misschien iets voor u.
Informatie bij Monique Groen, tel. 046-37 87 00,
Beek, Markt 64.

Onderhoudsbankwerker m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. U gaat werken in
3-ploegendienst. De verdiensten zijn goed en het werk is voor
lange tijd.
Informatie bij Jela Rynbout, tel. 045-32 60 38,
Landgraaf, Streeperstraat 30a.

De uitzend-CAO Jplk
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris, „KIL «■Ski-vakantie en sociale verzekeringen geregeld. Vr*l ».

/Ikvond dÉWJ
-_r randstad uitzendbureau

tempo-team
uitzendbureau
VAKANTIEWERK
Vakantiekrachten m/v
voor een producentvan kunststofartikelen en een
brood- en banketbakkerij in Brunssum. Wij zoeken
gemotiveerde medewerkers. Ben je bereid om in
ploegendienst te werken, dan kunnen wij je aan een
leuke vakantiebaan helpen. Leeftijd: vanaf 18 jaar.
Informatie: 045 - 27 38 38, NicoJe Orfermans
Brunssum, Lindeplein 15

KANTOOR
Technisch/commercieel
medewerker m/v
voor een groeiend, technisch bedrijf in Hoensbroek.
Hebt u een MTS-WTB opleiding en zoekt u een
commerciële functie op een verkoopafdeling, neem
dan contact met ons op. Deze baan biedt
uitstekende toekomstperspectieven. Ook school-
verlaters zijn van harte welkom.
Informatie: 045 - 71 83 32, AdrianeKeulen
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

TECHNIEK
Onderhouds-/storingsmonteur m/v
voor een rplatie in Brunssum. Wij zoeken een MTS-er
WTB of electro. Leeftijd: tot 35 jaar.De baan is in
dagdiensten biedt goede toekomstperspectieven.
Informatie: 045- 27 38 38, Karin Poelman
Brunssum, Lindeplein 15
MTS-er electronica m/v
voor een bedrijf in Heerlen. U hebt kennis van radio-
communicatie en belangstellingvoor data-
communicatie. Goede contactuele eigenschappen
zijn een pre. Hebt u belangstelling? Bel ofkom langs.
De baan isvoor langere tijd.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia van derBurgt
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
MTS-er electronica m/v
voor een grootbedrijf in Kerkrade. U houdt zich bezig
met de modificatie van produkten, zoals het testen er
eventueel aanpassen van deze produkten voor de
externe markt. Bij gebleken geschiktheid is deze
baan voor langeretijd.
Informatie: 045 - 4656 66, Tineke Tullemans
Kerkrade, Grupellostraat 35

INDUSTRIE
Wasserij-medewerker m/v
voor de afdeling vuilsortering van een ultra-moderne
wasserij in Hoensbroek. De werktijden zijn in dag-
dienst en vinden plaats in een 36-urige werkweek.
Bij gebleken geschiktheid biedt deze baan goede
toekomstmogelijkheden. Gezien de aard van de
werkzaamheden worden met name mannen
gevraagdte reageren.
Informatie: 045 - 71 83 66, Manèlle Muijlkens
Heerten, Op de Nobel 1/Akerstraat
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse relaties in Brunssum en omgeving.
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten. Zowel dag- als

1 ploegendienst is mogelijk. Bent u direct inzetbaar,
neem dan zo snel mogelijk contact op.
Informatie: 045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15

Chauffeur/besteller m/v
voor een brood- en banketbakkerij in Kerkrade.
U maakt bestellingen klaar in devroege ochtenduren
en levert deze af bij de klanten. Een grootrijbewijs en
een chauffeursdiploma zijn vereist. De baan is voor
38 uur per week en voor langere tijd.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling
Kerkrade, Grupellostraat 35
Bakkerij-medewerker m/v
voor het inpakken en/of stapelen van brood en
banket. Het werk is in dag- en/of ploegendienst.
Wilt u korte of langere tijd aan de slag, neem dan
maandag contact op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling
Kerkrade, Grupellostraat 35

Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens

m u no9 beter van dienst te kunnen zijn

zoeken wij met spoed SCHOENMAKER M/1

met enige orthopaedische ervaring. -

♦*". SchOenSpeCiaalZaak * verantwoorde schoei

7» m m voor dames, heren,

PICCIS Slir iCtrC tieners en kinderen;

* maat steunzolen
Willemstraat 48 - Heerlen * reparaties
Si U4o-/__.44/l I K___ZT7j * pedicure op afspraak

Openingstijden: W t re formsportschoeneH
* dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-18.00 uur; I ■'.'T /■

o donderdag 9.30-21. (X) uur; W^Hl VI * wande'- en trekking"
ft zaterdag 9.30-17.00 uur; ________________■____■ * schoenen.
* maandag gesloten. voetkundig schoenconsulent

nq Eka Nobel bv
■■Wl Nobel Industries

fessss.--i___rfisssg6»" \

te&r"^.——rijt
ïSS^-SStvw»»"**

_______
—TT

te&sss* ________^Tr^vT.r ___^^-T^rHËOffi^Hv> \
\zs^^ ______—\V%S-C*o»*«^ .__. \

1 \ xe\eloonv^_____^-—\ "—"~~'

i
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'Diefstal'
Secretaresse Anya heeft een
Paar maanden voor lustersen.
Schönemann gewerkt. Sinds zeechter op 6 november ziek
Jnuisbleef, omdat ze de praktij-. en van het duo beu was, is zij
jneen juridisch gevecht met dewee gewikkeld. Zeheeft geen
cent salaris meer ontvangen.
lQen zij dreigde met derechter,
joegenKisters en Schöne-"nann meteen terug en beschul-aigden haar van diefstal. Zezouv°or 15.000 gulden aan spullen
nebben ontvreemd. In plaats
an haar loon, kreeg Anya eenekening gepresenteerd.

tteti s een taktiek dieKisters en
veelvuldig hante-ren. Wie als slachtoffer naar de

P°htie of derechter wil stap-Pen, wordt zelf meteen be-°-reigd meteen kort geding. Datondervond bijvoorbeeld eenini.aanse kledingfabrikant die'
jn de clinch lagmet modezaak
JJavvero in Geleen. Dawerowas via een stroman in het bezitvan lusters en Schönemann.fabrikant Stefano Unoklaagdeoegin dit jaarover betalingen
"jet ongedekte cheques door
"avvero en dreigde met de po-

ütie. Prompt ontvingen de Ita-
lianeneen brief waarin ge-
dreigdwerd met een aanklacht
wegens laster en bedreiging
met geweld. Daar had Stefano
Uno nietvan terug enKisters
en Schönemann hadden een
lastige schuldeiser minder.

De twee waren berucht in de
textielhandel. Hun eigen ken-
nelijk slechtlopendeHalloo-
modezaken in Heerlen en Sit-
tard stonden op dezwarte lijst.
Toenvorig jaarderekening van
spijkerbroekenimporteurLee
Cooper uitBrussel niet werd
voldaan, dreigde deze met een
bankbeslag. Ulings haalden
Kisters en Schönemann de
bankrekening leeg. Lee Cooper
zit nu nog op geld te wachten.
Onder de wanbetalingsslachtof-
fers waren ookNederlandse
bedrijven. Zokon een firma die
antwoordapparaten installeerde
fluiten naar het geld. En een be-
veiligingsbedrijfuit Heerlen
kreeg een jaarte laaten pas na
een kort gedingeen deel van de
rekening betaald.

Veel ernstiger zijn de 'pseudo'-
kredietbemiddeïingen waarmee
beide heren - zover bekend -
in 1989 startten. Dat gebeurde
onder denaam MSI (Multi Sa-
les International) in een kan-
toortje aan deKampstraat in
Heerlen. Het succes was met-
een groot. ZelfsDuitse belas-
tingdeskundigen behoorden tot
hunklanten. Al snel verhuisden
ze naar deGanzeweide in de-
zelfde stad, terwijl de eigenaar
van het pand aan deKamp-
straat, A. Thielens, nog maan-
denlang bezoekkreeg van deur-
waarders, een curator, dere-
cherche, deEconomische
Controledienst en een groot
aantal schuldeisers, die alle-
maal op zoek waren naar Kis- "ters en Schönemann. Nu, drie
jaarlater, ontvangtThielens
nogregelmatig aanmaningen
en scheldbrieven diezijn ge-
richt aan het illustere duo.

MSI deed niet alleenaan kre-
dietbemiddeling,er werden ook
lege Engelse BV'tjes (Limited
companies) aan Duitsers ver-
kocht. Vooral ondernemers die
dreigden failliet te gaan, had-
den hun laatste hunhoop op
MSI gevestigd. De onderne-
mers konden hun schuldenop
naam van een van MSI gekoch-
te Limited zetten, dievervol-
gens met schuld en al failliet
werd verklaard. De Duitsers
konden danzelfweer met een
schone leibeginnen in een an-
dere nieuweLimited. Natuur-
lijk moest voor die service grof

worden betaald. Kisters en
Schönemann beweerdenvante-
voren dat deDuitsers flinke
kredieten op derekening van
de gezondeLimited gestort
zoudenkrijgen, waarmee onder
een nieuwe naam een frisse
start zou kunnen worden ge-
maakt. In praktijk zorgden ze
echter nooit voor zon lening,
waardoor debelazerde onder-
nemers op den duurtoch het
loodje legden.

Al heel snel merkte het duo hoe
makkelijk het is om mensen om
detuin te leiden.De meeste be-
nadeeldenstapten toch niet
naar depolitie, uit schaamte
voor hun naïviteiten omdat ze
hun slechte financiële situatie
niet aan de groteklok wilden
hangen. In het begin dedenKis-
tersen Schönemann - om de
schijnop te houden - nogwel
eens daadwerkelijkeen poging
eenkrediet bij een bank los te
krijgen. Ze schreven dan een
brief naar een tamelijk wille-
keurige bank in Duitsland met
het verzoek om aan hun Duitse
cliënteen lening te verstrek-
ken. Zon bank, dienooit van
Kisters of Schönemann ge-
hoordhad, wees zon verzoek
natuurlijk af. Maar Kisters en
Schönemann waren allang te-
vreden. Met debrief van de
bank konden ze hun cliëntbe-
wijzen dat ze toch werkelijk
hun best hadden gedaan.

Nadat ze op diemanier de nodi-
ge slachtoffers hadden gemaakt
en doorwoedende schuldeisers
hetfaillissement van MSI werd
aangevraagd, verhuisden ze
eind 1990 bij nacht en ontij hun
praktijken naar dePrinsenlaan
in Maasmechelen en deKoning
Albertlaan in Lanaken. Daar
gingen ze verder als KlSC-
groep (een titel dieverwijst
naar hun achternamen). De cu-
rator in het MSI-faillissement,
mrMeijs, stond machteloos.
Zijn verzoek aan het Openbaar
Ministerie omKisters en Schö-
nemann te vervolgen, werd af-
gewezen omdat er toch niets
meer te achterhalen zou zijn.

DeKISC-groep in Maasmeche-
lenfloreerde. Limited compa-
nies, dievoor een prikkie in
Engeland waren gekocht, wer-
denvoor een woekerprijs aan
Duitsers doorverkocht.Dever-
kochte Limiteds haddenfantas-
tische namen zoals Springfalk,
Questvoid, Ringmight, Acorn-
barn, Wharncliffe, Yieldchant,
Crossaim, Breconmoor, Barns-
ton, Abbotmarsh, Philgate en
Hawksmill. Sommige Ltd's
werden pas verkocht nadat de
KISC-mensen onder dienaam

al zaken hadden gedaan.

Daarnaast voerden de mede-
werkers vanKisters en Schöne-
mann dehele dag kredietbe-
middelingsgesprekken met
wanhopige Duitse onderne-
mers. Het principe was bekend.
Tegen betalingvan aanzienlijke
vooorschotten zou deKlSC-
groep proberen spotgoedkope
leningen bij banken of finan-
ciers los te peuteren. Helaas,
helaas, steeds bleek dat geen
enkele bank of gefingeerde En-
gelse financier de leningen wil-
deverstrekken. De klanten
kregen dus niets en waren ook
hun voorschotkwijt. Alleen
Kisters en Schönemann en wel-
licht hun medewerkers werden
er betervan.

Volgens eenvan de toenmalige
telefonistes, Monique, werd er
soms wel een miljoen gulden '
per week binnengehaald. Moni-
que had als taak hetsussen van
lastige telefoontjes uit Duits-

land. „Ik ben niet verlegen en
wist goed deboot af tehouden
bij alle bellers die me uitschol-
den. Leuk was het natuurlijk
niet, maar ik bleefer werken
omdat Kisters en Schöneman
alswerkgevers altijd goed voor
me zijn geweest.Alles kon."

De beide directeurenprofiteer-
den flink van het succes. Ze
waren kind aan huis in het na-
bijgelegen chiquerestaurant
Vivaldi.Daar werden weleens
feesten van 20.000 gulden gege-
ven. Schönemann beweerde
zelfooit dat hij 10:000 gulden
per week nodig hadom van te
leven.Kisters was rustiger. Hij
had genoeg aan een of meerde-
re flessen durecognac per dag.

Kisters en Schönemann namen
op een gegevenmoment niet
eens meer demoeite om ban-
ken aan te schrijvenvoor kre-
dietaanvragen.Hetvoorschot
van hun Duitse cliëntenwerd
voortaan gewoon geïnd, zonder
dat verdernog enige actie werd
ondernomen. Wanneer zon
klant dan na maanden wegens
gebrek aan resultaat zijn geld
terugeiste, kreeg hij plotseling
een onkostenrekening voorge-

schoteld, diealtijd hoger bleek
te zijn danhet voorschot. Ge-
schrokken het de cliënt dan
vaak niks meer vanzich horen.
Sommigen waren echter zo
naïefdat ze ook diehogere on-
kostenrekening nogbetaalden.
De meesteEngelse Limiteds
kochten Kisters en Schöne-
mann bij Company Directors
Ltd, een gespecialiseerd bedrijf
in Londen. Company Directors
zorgde (op papier) ookvoor di-
rectie- en secretariaatswerk-
zaamheden. De slimme con-
structie boodKisters en Schö-
nemann de gelegenheid iedere
beschuldiging weg te wuiven
en deklagers door te verwijzen
naar Engeland. Maar deEngel-
se eigenaars en financiers,
waarmee lusters en Schöne-
mann steeds schermden, be-
stonden dus helemaal niet. Als
er ooit een brief 'uitEngeland'
naar iemand gestuurd moest
worden, danwerd de tekst ge-
woon in Landgraaf ingetikt op
Engels briefpapieren van
Landgraaf viaLonden naar
Duitsland gestuurd.

In december 1990kregen Kis-
ters en Schönemann de tip dat
ze spoedig door de Belgische
Justitie opgepakt zouden wor-
den. Een aantal woedendeDuit-
sers hadbij depohtie aangifte
gedaan van oplichting. De Duit-
sers waren al eens metgeweld
het pand aan dePrinsenlaan
binnengedrongen, maar daar
toen door de politie uitgehaald.

Hoog tijd om weer eens te ver-
kassen. Ditmaal werd een kan-
toor aan deBaanstraat in Land-
graaf gehuurd. En onder namen
als Dealworth en Prime Time
Finance werd dekredietbemid-
deling vrolijk voortgezet. Tele-
foniste Monique: „Kisters en
Schönemann hebben een kast
vol met Limiteds. Ze kunnen zö
weer onder een nieuwenaam
verder gaan."

Op de doorDuitse tussenperso-
nen geplaatste advertenties in
Duitse kranten, waarmee Deal-
worth nieuwe klantenwierf,
reageerden soms oude beken-
den.„Die Duitsers zijn hard-
stikke stom," constateerde het
Dealworthpersoneel dan. Er
waren er bij die driekeer op rij
bijKisters en Schönemann aan-
klopten, maar datzelf niet in de
gaten hadden, omdat steeds on-
der een andere firmanaam en
op een ander adres werd ge-
werkt. Steeds opnieuw stootten
ze hun neus. Monique: „Op
kantoor lagenKisters en Schö-
nemann altijd in een deuk als
weer een oude klant belde."

Waarom hapten zoveel Duitsers
toch zo gretig? Volgens Moni-
que is dat het gevolgvan een
oudeDuitse faillissementswet.
Ondernemers die dreigenfail-
liette gaan moeten zich offi-
cieel meldenbij de Staatsan-
walt. Ze mogen dannergens
meer geld lenen om het bedrijf
nog te redden. Hun enige uit-
weg is dan nog in het buiten-
land illegaal een lening aan-
gaan.Wie echter na maanden
merkte dat hij zijn krediet bij
Kisters en Schönemann wel
kon vergeten, durfde niet naar
depolitie te stappen, omdat hij
zelf de wet hadontdoken. Bo-
vendien schaamde iedereen die
zichte grazen had laten nemen
zich diep. Zo konden Kisters en
Schönemann jarenlangvooruit
met hunkwalijke praktijken,
zonder dat van hogerhand werd
ingegrepen.

Pas vorig jaarmei verrichtte de
Landgraafse politie huiszoe-
king bij Kisters en Schöne-
mann.Dat gebeurde op verzoek
van deStaatsanwalt uit Stutt-
gart dieuiteindelijk toch vele
klachten had gekregen. Justitie
wil niet zeggen wat er destijds
in beslag is genomen. Maar uit
het feit dat sindsdien niets
meer tegen detwee is onderno-
men, zou jekunnen afleiden dat
er weinig belastend materiaal is
gevonden. Dat is logisch, want
uit angstvoor een inval han-
teerdenKisters en Schöne-
mannregelmatig depapieryer-
snipperaarom bewijzen weg te
werken. Met als gevolg dat ook
deFIOD, de opsporingsdienst
van de fiscus, nooit veel wijzer
is geworden van hun inkom-
sten.

dooi

PETER
BRUIJNS

vrijuit

De slinkse
handel en
wandel van
twee 'heren
van stand'

JohnKisters en Fritz Schö-nemann gedragen zich als
twee keurige heren. Welge-
manierd in bezitvan Jaguar
en Mercedes en gestoken in
kleren van dure Italiaanse
snit. „Ze ogen zeer betrouw-baar," zegt 'Herr Flesch',
een in december in de ma-
ling genomen Duitse tapijt-
handelaar. Nu weet hij dat
schijn bedriegt: „Kisters en
Schönemann zijn notoire
bedriegers. Alles wat ze zeg-gen is gelogen."

JohnKisters, 43 jaar geleden
geboren in Heerlen, heeft in
ieder gevaleen zéér veelzijdige
carrière achter derug. Zijnper-
soneel maakte hij graagwijs dat
hijvroeger psycholoog in het
Heerlens ziekenhuis DeWeveris geweest. Hij zou zijn gespe-
cialiseerd in debegeleidingvan
Psychisch gestoorden. In De
Wever hebben ze echter nog
nooit van Kisters gehoord. Uit
dearchievenvan hetLimburgs
dagblad blijkt ookeen heel an-
derverleden.Kisters hieldzich
vroeger op zeer creatieve wijze
onledig als achtereenvolgenskruidendokter in Heerlen, kas-
teelheer inLemiers en verkoper
van landbouwgrond in Para-guay aan Nederlandse boeren.
Van de in Gevenich (BRD) ge-boren Fritz Schönemann (40),
die nu inKerkrade woont, is al-
teen bekend dat hij waarschijn-
hjkbedrijfswetenschappen
heeft gestudeerd. De twee vul-
len elkaarnaadloos aan. Schö-nemann (met een voorkeurvoor Davidoff-sigaretten) is debeslisser, een driftkikker. Kis-
ters (liefhebber van dure co-
gnac) isrustiger, geniet meer
net vertrouwen van zijn perso-
neel.Hij stuurt vaak bij als
Schönemann zich nietkan be-heersen.
Over geld doen de twee nietmoeilijk. Als weer eens 100.000
gulden is verdiend, pakkenKis-ters en Schönemann ieder

gulden en geven ze10.000 gulden aan dekas vannun bedrijf voor de lopende on-kosten. Een boekhoudingbe-staat nauwelijks.

" Een greep uit derij
bedrijfsnamen en
kantoorgebouwen
in Nederland,
België en Engeland
waarvan Kisters en
Schönemann zich
bedienden.

Foto's: KLAUS
TUMMERS, FRANS
RADE en ANDY
HUNTLEY

Acteur
Na de politie-inval hieldenKis-
ters en Schönemann zich
slechts even koest. In junihaal-
den ze alweereen sterk staaltje
uit.Een aantalklanten, waaron-
der de Duitse advocaat Wilhelm
Basse, vertrouwdeDealworth
niet meer. Ze hadden nog geen
cent krediet ontvangen en wil-
den daaromwel eens met de
Londense directie van Deal-
worth gaan praten. Maar die
bestond helemaal niet! De in
het nauw gedrevenKisters en
Schönemann huurden snel een
kantoor in een Engelse zaken-
wijk. En een Engelse acteur
moest voor bankdirecteur spe-
len.Achter zijn gehuurde bu-
reau heeft de man inLonden
dertig Duitsers ontvangen, die
stukvoor stuk opnieuw ging
gelovenin de kredietbemidde-
laars. Bijna allemaalhebbenze
Dealworth een extra voorschot

gegeven. Maar op het ogenblik
wachten ze nog steeds op de
toegezegde kredieten.

In november en december 1991
sloegenKisters en Schöne-
mann opnieuw een grote slag.
Die maanden kwamen tiental-
len Duitse ondernemers naar
een hotel in Bom. Kisters en
Schönemann hadden onder de
naam Worldwide Investments
Ltd geadverteerd in de Duitse
krant Die Welt. Opnieuw ging
het om kredietbemiddeling,
maar nu werd om herkenning
te voorkomen een Nuenens te-
lefoonnummer genoemd. Want
netnummer '045' wekte bij som-
migeklanten langzamerhand
argwaan. Bellers naar Worldwi-
de Investments werden echter
zonder dat ze het in de gaten
hadden, automatisch doorge-
schakeldnaar het kantoor in
Landgraaf. De bemiddelingsda-
gen in Bom waren een groot
succes. Niet alleenKisters en
Schönemann, maar ook hun
naaste medewerkers Manfred
Broy, ex-politiemanCees Claas-
sen en Peter Eygelshoven, die
overigens valse namen gebruik-
ten, hadden het er druk mee.
ledereklant moest voor dekre-
dietbemiddeling (die er nooit
zou komen) 5.000 gulden admi-
nistratiekosten vooruitbetalen.
Aan het eind van die dagen
werdenkoffers vol geld naar
Landgraaf gesleept.

Kunst
Naast hunkantoor haddenKis-
ters en Schönemann nog een
leegstaande winkel, die in okto-
ber vorig jaarals kunstgalerie
werd ingericht. Het idee was
om goedkope Oosteuropese
kunst naar Nederland te halen.
Bulgaarse kunstenaars hapten
het eerst en stuurden hun ico-
nen en schilderijen naar Land-
graaf, lusters en Schönemann
zouden voor allekosten op-
draaien. Maar zowel de trans-
porteur uit Valkenswaard als de
douane werd nietbetaald. De
expositie was geen succes,
want Kisters en Schönemann
wilden niet in publiciteit inves-
teren. Met als gevolg dat drie
weken na defeestelijke ope-
ning nog niets was verkocht.
De galeriebleefook steeds va-
ker dicht.Nog maanden nadat
de expositie was gestopt, moes-
ten deberooideBulgaren bid-
den, smeken en met depohtie
dreigen om hun spullen terug-
gestuurd te krijgen.

Onder druk van publikaties in
deze krant en in het Duitse tijd-
schrift Der Spiegel hebbenKis-
ters en Schönemann de afgelo-
pen maandenflink gereorgani-
seerd.Alle bedrijfjes die in de
krant aandacht hadden gekre-
gen, zijn doorgeschovennaar
een stroman, Zoran Jovanovic.
Gedupeerden zullen bij hem ze-
ker bot vangen. De manweet
nergens van, spreekt niet eens
Nederlands en woont in Aken.

Twee weken geleden hebben
Kisters en Schönemann Neder-
land derug toegekeerd. Het
kantoor in Landgraaf is verla-
ten en hun juridischadviseur
mr W. Stoffels ('iemand moet
het toch doen') is bezig zo goed
en kwaad als het kan oude reke-
ningen te betalen. De naaste
medewerkers Broy en Eygels-
hoven zijn uit hetbedrijf ge-
stapt. Kisters en Schönemann
zelf zijn even in hun schulp ge-
kropen, wachtend oprustiger
tijden.

Zaterdag 9 mei 1992 "27
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Volkswagen en Audi dealer met 2 vestigingen in Zuid-Limburg, zoekt
voor haar vestiging Valkenburg

RECEPTIONIST/MAGAZIJNMEDEWERKER (m/v)
Gevraagd wordt:- opleiding op MTS-niveau;

- kennis van automatisering;- leeftijd ± 25 jaar
Geboden wordt:- Goed salaris en daarbij behorende secundaire arbeidsvoorwaarden;- aanvullende cursussen bij de importeur.
Gegadigden met ervaring in V.A.G. branche genieten de voorkeur, doch is geen
vereiste.
Voor nadere en vertrouwelijke informatie kunt u bellen met de heer Ft. Caubo tel.
04406-15041.
Auto Caubo
Neerhem 25, 6301 CD Valkenburg

Inpakmedewerker
m/v

U gaat diverse voorgesneden vleesprodukten inpakken,
wegen en etiquetteren. Vroeg opstaan is voor u geen
probleem. U werkt namelijk van 06.00-10.00/12.00 uur. De
werkzaamheden zijn voor lange tijd.
Informatie bij Monique van den Berg, tel. 045-45 15 00.

Slagerij-
medewerker m/v

Bij een groothandel in vleesprodukten kunt u lange tijd aan
de slag. U gaat lichte slagerswerkzaamheden verrichten en u
bent genegen af en toe een uur over te werken. Een positieve
instelling is belangrijker dan ervaring in dit werk.
Informatie bij Monique van den Berg, tel. 045-45 15 00.

Horeca-
medewerker m/v

Bij diverse horecagelegenheden in Kerkrade, Vaals en Wittum
hebben wij werk voor serveersters, .kelners, keukenhulpen en
assistent-koks. U gaat alle voorkomende werkzaamheden in
de bediening verrichten. Enige ervaring is vereist. Indien u
over eigen vervoer beschikt, zal het eenvoudiger zijn voor u
een baan te vinden. Zowel studenten als vakantiekrachten zijn
van harte welkom.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■V randstad uitzendbureau

REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING ZUID-LIMBURG

Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg is een overkoepelende
regionale organisatie van drie arbeidsbureaus en drie centra

vakopleiding en een stafbureau onder bestuur van werk-
nemers- en werkgeversorganisaties en de gemeentelijke over-
heden. De kerntaken zijn bemiddeling tussen werkzoekenden
en werkbiedenden, scholing en het vervullen van de regie-
functie op deregionale arbeidsmarkt.

Assisteert u ons bij de
financiële administratie?

Als assistent financiën houdt u diverse financiële Daarom krijgen zij bij gelijke geschiktheid de
administraties bij, zoals kas en debiteuren. U ver- voorkeur.
richt boekhoudkundige werkzaamheden en maakt
financiële rapportages binnen het registratiesys- Belangstelling?
teem FIMA. Ook ondersteunt u bij het samenstel- Voor meer informatie kunt u bellen met de heer
len van bedrijfseconomische rapportages, bewaakt H. Geurten, hoofd financieel-economische en
ude krediettermijnen en signaleert u tijdig over- administratieve zaken van het Centrum Vakoplei-
schrijdingen. ding te Geleen, telefoon 046-749949.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14
MEAO BE/BA ofMBA dagen zenden aan het Regionaal Stafbureau
U heeft het diploma MEAO BE/BA, MBA of een Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, t.a.v. mevrouw
gelijkwaardig werk- en denkniveau. Ervaring met G.H.C. Roumans, personeelsadviseur, Stoks.raat
geautomatiseerde gegevensverwerking, kennis van 41, 6211 GC Maastricht, onder vermelding van
Lotus 123 en WP is vereist. U kunt zelfstandig vacaturenummer ZL-1992-03/LD.
werken, u heeft een flexibele instelling en aantoon-

bare ervaring met financiële administraties.

Afhankelijk van uw kennis en ervaring bedraagt
het salaris maximaal ’ 3.823,- bruto per maand.

Wij streven naar een groter aandeel van vrouwen /\RI6EIL)S VOORZIENING
en minderheden in het personeelsbestand. I W

streekgewest westelijke mijnstreek

Het StreekgewestWestelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten P ~^
Beek (L), Bom, Geleen, Schinnen, Sittard, Stem en Susteren met in totaal ca. 1 63.500 I" r"
inwoners. Aan het Streekgewest is een aantal uitvoerende taken opgedragen zoals o.a. "
basisgezondheidszorg en regionale afvalverwerking. Daarnaast is voor het Streekgewest B~^
een belangrijketaak weggelegd als overlegplatform voor de deelnemende gemeenten op
diverse uiteenlopende beleidsterreinen. I
I | I I [ 11 I | 11 I L^

De regionale afvalverwerking is ondergebracht bij de Dienst Afvalverwerking en Milieu, welke
I^___v_-

o.a. twee afvalbergingen te Schinnen en Spaubeek exploiteert. In de tweede helft van 1992 zal j_=___^\v/\V/ \
de exploitatie van de waterzuiveringsinstallatie ten behoeve van de zuivering van het \___y \_-_j l_l LJ
percolatiewater en de stortgasonttrekking operationeel worden. Ten behoeve hiervan is de
funktie vakant van een full-time

Operator (m/v)
(vakaturenummer 9201)

Funktie-inhoud: Funktie-eisen: Overige informatie:. Het in bedrijf houden van de " Diploma MTS-procestechniek danwei SSÏÏÏÏÏÏÏ SJS"zuiveringsinstallatie met bijbehorende Middelbare Laboratoriumschool. selectieprocedure,
leidingen, pompen en alarmeringssysteem " Applikatiekursus Milieukunde strekt tot
hetgeen o.a. inhoudt aanbeveling. In verband met net 24"uur in bedri'f *" . .. . . . ..„ . van de installaties zal de aan te stewprocesbewaking (bemonsteren, " Aantoonbare belangstelling voor de kandidaat deel dienen te nemen aan

analyseren en afregelen) milieuproblematiek. een bereikbaarheidsregeiing.
* dagelijks onderhoud " Zeer praktische instelling. Hiervoor wordt een afzonderlijke. Inregelen en bewaken van het . Aantoonbare affiniteit met techniek en Z^ZteïZ^TZf*stortgasonttrekkingssysteem. processen. aan le wijzen kandidaat te wonen

" Onderhoud van het onttrekkingssysteem en " Flexibel kunnen werken in een klein team. binnen een straal van 20 kilometer v*
het gaSStation alsmede de bewaking de afvalberging danwei de bereidhetf.. _ . .. . hebben om zich hier te vestigen.hiervan. Arbeidsvoorwaarden:

" Monitoring van gasemissies. Het salarisniveau is afhankelijk van opleiding Eventuele nadere inlichtingen kunn*
" Het vastleggen van de gegevens alsmede en ervaring en bedraagt maximaal fl. 3.863,- worden ingewonnen bij dedirekteur

de rapportage hiervan. bruto per maand, exclusief 8% vakantie- °ie"st Afvalverwerking en Milieu
rr n ....... . . de heer ing. J. Drost,, danwei bi] de

uitkering. Het definitieve salarisniveau zal ter personeelsfunctionaris de heer j.f.l-
Zijner tijd door middel van funktiewaardering Bruijnzeels, beiden bereikbaar onder
worden vastgesteld. telefoonnummer 046-787333.
De medewerker zal worden aangesteld in een sollicitaties:
tijdelijk dienstverbandvoor een proeftijd van schriftelijke sollicitaties voorzien van
1 jaar, bij gebleken geschiktheid VOlgt alsdan een uitgebreid curriculum vitae dienen
n_. ,m»i /C__.4,,__, sn_ vóór 23 mei 1992 te wordeneen vast dienstverband. ingezonden aan het Dagelijks Bestu*Overigens zijn bij de overheid gebruikelijke het streekgewest westelijke
rechtspositieregelingen en overige Mijnstreek, postbus 99,6160 ab

arbeidsvoorwaarden van toepassing. Geleen'onder vermelding van het
vakaturenummer op brief en enveloprI nnnnnnr.

* __✓

REGIONALE BRANDWEER ZUID-LIMBURG
De Regionale Brandweer Zuid-Limburg is gevestigd te Gulpen en omvat het grondgebiedvan 23 samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg, in 'fftaal ruim 638.000 inwoners.
Het dagelijks bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg wenst over te gaan tot het benoemen van een

Hoofd van de afdeling Opleiding,
Preparatie en Operatiën (OPO)

Functie-informatie- Is belast met de dagelijkse leiding van de afdeling Opleiding, Preparatie en Operatiën (OPO).- Draagt in het bijzonder de verantwoordelijkheidvoor de regionale OGS/WVD-organisatie en is in ditkader tevens belast met de opzet, verdere vorflT
geving en optimalisering van het takenpakket chemische, nucleaire en andere gevaarlijke stoffen.- Initieert en levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering met betrekking tot aangelegenheden die betrekking hebben op zijn sped*
lisme en werkterrein.

Functie-eisen- Minimaal HTS-niveau (chemisch-fysische richting).
- Afgeronde opleiding tot brandweerofficier aan de Rijksbrandweeracademie strekt tot aanbeveling; bereidheid tot het volgen van aanvullende oplef

dingen.- Gedegen kennis van de hedendaagse milieuproblematiek.- Bewezen leidinggevende en organisatorische capaciteiten.- Standplaats Gulpen en de verplichting te gaan wonen in Zuid-Limburg.

Salariëring/rechtspositie- Het salaris zal, afhankelijk van opleidingen ervaring, maximaal ’ 6.592- bedragen (salarispeil 1 april 1991; hoofdbrandmeester 1e klas, niveau 11.- Het definitieve functieniveau wordt binnen één jaar middels functiewaardering vastgesteld.- De rechtspositieregeling van de gemeente Maastricht is van toepassing.
Inlichtingen
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de bedrijfsleider, de heer ing. J.J. Delnoy, telefoon 04450-7272 of 045-467678. Een uitgebreide functie- en org*
nisatiebeschrijving kunt u aanvragen bij het hoofd bedrijfsburo, de heer H. Smeets, telefoon 04450-7272.

Sollicitatie
Bij gelijke geschiktheid geniet een vrouw de voorkeur.
Uw sollicitatie dient u binnen veertien dagen na verschijning van dit blad te richten aan het dagelijks bestuur van de Regionale Brandweer Zuid-U"1'
burg, postbus 55, 6270 AB Gulpen.

STICHTING ZVBM
De Stichting ZVBM is een samenwerkingsverband van drieStichtingen in de gezondheids- en
bejaardenzorg: de Stichting Sint Jozefziekenhuis, de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg
Kerkrade en de R.K. Stichting Moederschapszorg.
De deelnemende stichtingen hebben aan ZVBM de verzorging opgedragen van hun economisch/
administratievezaken, inkoop en projecten, personeelszaken en organisatie, juridischezaken,
voorlichting en P.R.

Vanwege een benoeming elders van de huidige functionaris komt bij de Stichting ZVBM de functie
vacant van een full-time ;;;.S

0% Hoofd Bureau
Voorlichting en P.R. .«a

Taak/funcie:
de functionaris is verantwoordelijk voor alle interne en externe voorlichtings- en P.R.-activiteiten.
Aandachtsgebieden zijn achtereenvolgens gestalte geven aan de voorlichtingsactiviteiten tussen directie
en medewerkers in de meest uitgebreide zin o.m. middels het geheel zelfstandig verzorgen van het
huisorgaan Intercom, het uitgeven van memo's en het schrijven van toespraken en jaarverslagen. ■&»

fém Daarnaast dient informatie verstrekt te worden aan bewoners/patiënten middels o.m. het verzorgen van
informatieboekjes, folders, brochures enz. Tevens dienen betrekkingen onderhoudente worden met de
externe media. Bij speciale gelegenheden(jubilea, feestelijke openingen, herdenkingen enz.) wordt in
grote mate een beroep gedaan op inventiviteit en organisatievermogen van het Hoofd Bureau
Voorlichting en P.R. Het Hoofd Bureau Voorlichting en PR is als hoofd van een stafdienst rechtstreeks

..::.'._ verantwoording verschuldigd aan de directie. De functie dient ook buiten kantooruren en in de
weekeinden te worden uitgeoefend.

J
Selectie-eisen:
kandidaten dienen aan de volgende selectie-eisente voldoen: een voltooide opleiding aan de academie
voor journalistiek, afstudeerrichting Public Relations, dan wel een gelijksoortigeopleiding alsmede een
ruime ervaring in een soortgelijke functie in de gezondheidszorg.

Salariëring:
inschaling zal plaatsvinden volgens het F.W.G.-systeem in functiegroep salarisschaal 65 of 70,
afhankelijkvan opleiding en ervaring.
Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen van toepassing.

Inlichtingen:
inlichtingen kunnen worden ingewonnen worden bij de heerW.de Rouw, Hoofd Bureau Voorlichting en
PR., telefoon 045-450630.

Solliciteren:
belangstellenden worden verzocht binnen twee weken hun schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
referentienummer Dir. 92041 te richten aan: Stichting ZVBM, t.a.v. de Directie, Markt 52, 6461 ED

r—NV fUTSBEDRIJF HEERLEN
Wij zoeken voor de afdeling financieel-economische zaken een manager die vakbekwaamheid en het op inspirerende wijze leiding geven
weet te combineren.
Deze nieuwe afdeling ontstaat uit de samenvoegingvan twee afdelingen met in totaal 10 medewerkers. De afdeling maakt momenteel een
proces van structurering door, waarbij de aandacht gericht wordt op het bedrijfsmatig functioneren en de rol die de afdeling dient te spelen.
Wij verwachten hierbij een doorslaggevende bijdrage van het hoofd van de nieuwe afdeling.

Functie-informatie
De hoofdtaak van de afdeling is de financieel-economische informatievoorziening. Daartoe behoren o.a. het maken van jaarrekening,
begrotingen, prognoses, budgetteringen inclusief bewaking, financiering, beheer en tarieven, bedrijfseconomische vraagstukken,
systeembeheeren automatisering. Dit laatstebetreft de toepassing en ontwikkeling van activiteiten binnen de afdeling, maar ook de
begeleiding en coördinatie van automatisering ten behoeve van andere onderdelen van het bedrijf.
Het hoofd rapporteert rechtstreeks aan de directie en wordt belast met de leiding van de afdeling, hetgeen onder meer de volgende taken
omvat: . .-x^:..:;:..: .:.y
- het verzorgen van de werkverdeling, planning, coördinatie en controle van alle werkzaamheden binnen deze afdeling ...:« ""- het zorgdragen voor een correcte en tijdige uitvoering van de externe verslaglegging, begrotingen, analyses en periodieke rapportages
- het innoveren van definancieel-economische informatievoorziening ':.: "" "; .
- het verschaffen van managementinformatie
- het oplossen van bedrijfseconomische vraagstukken

Functioneel zal het huidige hoofd van de afdeling Efficiency en Automatisering, ter ondersteuning i

in de beginfase, aan deze afdeling worden toegevoegd. ''''■■■'■'

Functie-eisen
Gezocht wordt een energiek persoon van ca. 35 jaar,met een academisch niveau (bedrijfseconoomof registeraccountant), die tevens
beschikt over ':- bewezen managementkwaliteiten in een leidinggevende en administratieve functie g'
- het vermogen om doortastend en evenwichtig op te treden ":" jij:.;.
■ een analytisch denkvermogen, in staat zijn "achter de cijfers" te kijken
- de eigenschappen om medewerkers in woord en daad te motiveren
- kennis van en ervaring met administratieve automatisering
- een goede mondelinge en schriftelijkeuitdrukkingsvaardigheid " .N.V. Nutsbedrijf Heerlen heeft tot taak te
- de bereidheid tot samenwerking met anderen binnen het bedrijf voorzien in een veilige, doelmatigeen

betrouwbare levering van electriciteit, g&
Nadere informatie over de functie kan telefonisch worden ingewonnenbij drs. W.A.G. Poell Rl, algemeen directeur (tel. 045-764444). warmte, televisie- en radiosignalen aan
De salariëring bedraagt maximaal ca. ’ 95.000,- per jaar(inclusief vakantietoelage); de overige arbeidsvoorwaardenzijn ook overeenkomstig ca. 34.000 aansluitingenin Heerlen en
het belang van de functie. Opname in het AlgemeenBurgerlijk Pensioenfonds behoort eveneens tot de arbeidsvoorwaarden. heeft een jaaromzet van ca. 120 miljoen
Een psychologisch alsmede een medisch onderzoek maken deeluit van de sollicitatieprocedure. gulden. In het bedrijf zijnruim 140

personen werkzaam.
Indien vin deze functie geïnteresseerd bent kunt uuw sollicitatiebrief met curriculum vitae binnen 10 dagen na het verschijnen van deze Hefpersoneelsbeleid bij N. V. Nutsbedrijf
advertentie sturen aan N.V. Nutsbedrijf Heerlen, t.a.v. de heer C.C.F. Bogaardt, hoofd afdeling Bedrijfssecretariaat en Personeelszaken, Heerlen isgericht op het aantrekken van
Postbus 58, 6400 AB Heerlen onder vermeldingvan vacaturenummer 02.92. méér vrouwelijke medewerkers. ,

-
Limburgs Dagblad Zaterdag 9 mei 1992 28



DOOR MATH WIJNANDS
.■Natuurlijk is het een risico dat
Je tijd, gelden bijzonder veel
moeite steekt in een avontuurwaar je de afloop nietvan kuntschatten. Maar we zien hettoch als een investering in onze
eigentoekomst." Dat zeggenAd Triepels (HaFa-dirigent en
eigenaarvan een slagwerk-spe-
ciaalzaak), Henk Martens (do-
cent aan muziekscholen) enEnrico Stevens (conservato-
riumstudent). Ze vormen sa-
men de slagwerkgroep van deBrassband Limburg. „ledervan ons heeft zo zijn eigen be-langen. Als we internationaaldoorbreken, maak jeook als
individuele musicus naam. Endan verdient dieinvestering
zich weer terug... hopelijk met
winst. De een maakt bijvoor-beeld naam alsmuziekdocent,de ander als dirigentvan eenharmonie of fanfare en weereen ander krijgt misschien eenbetaalde baan bij een orkest.Waar toekomst en inkomen
2lJn zeker nietde enige drijfve-ren om in de Brassband Lim-
burg te spelen. We doen hettoch voornamelijk om demu-
*jek, de brassband-muziek.Bovendien is het een bijzonder
lezellige club waar het heerlijk
jtteespelen is," aldus het drie-tal in een pizza-restaurant in
Cardiff, waar ze uitpuffen vaneen lange reis en een zwarere-Petitie.

Voor de leek blijft het evenweleen
Waanzinnig idee dat mensen beta-
Jen voor het uitoefenenvan huneroep. „De banen in deze brancheuSgen nu eenmaal nietvoor hetoprapen, je moet er wat voor over
nebben," verzuchten ze. Dat 'wat'
Destaat uit 300 gulden per persoonvoor de reis en een zeer eenvoudig

hotelletje. Kosten voor verblijfin
Cardiff komen voor eigenreke-
ning. En voor degene die depart-
ner heeft meegenomen,komt er
nog eens 600 gulden bovenop.
Maar daarmee is de 'schade' nog
nietvastgesteld. ledereen derft in-
komsten, omdat hij of zij meerdere
dagen geen les kan geven ofkan
spelen.

Over investeren gesproken. On-
langs nam deBrassband Limburg
in een Gentse studio een CD op.
Drie langeweekeinden schoven de
muzikanten alles opzij. Toen de
opnames eindelijkklaar waren,
haakte de sponsor afen bleven de
banden ongebruikt in dekast lig-
gen.

Geld voor een comfortabele vlieg-
reis naar Cardiff is er dus niet. Het
Limburgse gezelschap maakt een
slopendereis per bus en boot. Ver-
trek donderdagochtend 30 april
om half negenvan defanfarezaal
van Urmond (het repetitielokaal)
per volgestouwde touringcar. Na
de overtocht van Oostende naar
Dover volgt een langebusreis naar
Wales dooreen druilerig en mistig
Engeland. Doodmoe komen de
Limburgers om 24 uur aan in Car-
diff. Als het danin de stromende
regen bijna niet meer lukt om de
reeds slapende uitbater van het fa-
miliehotelletje wakker tekrijgen,
blijkt snel dat het levenvan een
gediplomeerd musicuser geen is
van glitter en glamour.

Dus opnieuwrijst dieene vraag.
Waarom? „Bezetenheid," zegt de
een. „Motivatie," zegt de ander. De
gezelligheid, devrolijkheid en
saamhorigheidvan de groep ver-
goeden echter veel. Zo niet alles.
Maar gemopper is er nu en danook
te horen. Bijvoorbeeld over het feit
dat de voorzitster, de dirigenten
enkele (ster)spelers wèl met het
vliegtuigreizen.

DOORMARISKA KOSTER,ARTS Herpes 2 is echte geslachtsziekte
Wout zit nu in de

spreekkamer en hij zit
niet op zijn gemak. Hij

praat wat over
onnozele klachten en

dankomt de aap uit de
mouw: „Ik heb zon
nare uitslag, dokter,
daarzo." „Waarzo is

daarzo?" vraag ik,
want soms ben ik een
beetje gemeen. Wout
wordtrood. „Op m'n

snikkel, dokter, en het
doet pijn."

Bij inspectievan Wouts geslachts-
delenzie ik een paar blaasjes op de
eikel. Enkele daarvan zijnkapot .
gegaan en zien eruit als zweertjes
dienog het meest lijken op de af-
ten die we allemaal wel eens in
onze mond gehad hebben. De
zweertjes dieWout zon ongemak
geven zijn echter van geheel ande-
re aard: er is hier zeer waarschijn-
lijk sprakevan herpes genitalis
oftewel herpes 2.

Herpes 2 is een familielid van het
herpes simplex virus (herpes 1) dat
de welbekende koortslip veroor-
zaakt. Vroeger werd gedacht dat
de genitale herpes alleen maar een
andere uiting wasvan dekoortslip,
vooral omdat de blaasjes er net zo
uitzien, maar in 1968 is aangetoond
dat het hier gaat om een geheel ei-
genvirustype.

Herpes 2 is een echte geslachts-

ziekte, net als syphilis en gonorroe
wat onder andere blijkt uit het feit
dat afweerstoffen tegen ditvirus
vooral tevinden zijn bij geslachts-
rijpe personen en zeer zeldenbij
kinderen.
Nadat bekend was geworden dat
herpes 2 een ander virus is dan
herpes 1, heeft een tijdlang de stel-
regel gegolden datherpesblaasjes
boven de gordel veroorzaakt wer-
den door type 1 en onder de gordel
door type 2.

Alras bleek echter dat in devader-
landse slaapkamers hard gewerkt
werd aan het ontkrachten van deze
stelregel, en tegenwoordigmoet
het virus gekweektworden om
met zekerheid uit te maken welk
type hetbetreft.

Pioniers
De in Berg a/d Maas wonende
Maurice Hamers ziet zichzelfen

'zijn mensen' als pioniers. „We zijn
voor deLimburgse muziek een
nieuwe richting ingeslagenen effe-
nen de weg. We zullen hier in het
Mekka van debrassband-muziek
veel leren.Degenen die dit mogen
meemaken vertellen thuis daar-
over en brengen hun ervaringen in
de praktijk. Het verrijkt dus de
Limburgse muziek. Dat is de
grootstewinst. Heel Nederland
heeft jarenlangopgekeken tegen
de JohnFoster Black Dyke Milis
Band uit Engeland. Nu hebben wij
dekleedkamer naast dievan hun.
Ik bedoel maar."
De nieuwe uitdaging was voor de
dirigentdanook de belangrijkste
reden om in november 1989toe te
zeggen. „We maakten een meerja-
renplanning. Met als eerste doel
om binnen enkele jarendoor te
stoten naar de top. Dat is gelukt.
We zijn erbij, over winnen hebben
we het nog lang niet. Dat duurt
veel meerjaren. Jarenom ervaring
op te doen.Het is voornamelijk die
speciale sfeerrond de brassbands.
Dit wereldje vergt veel meer
stressbestendigheid en discipline.
Misschien gaan we een keer op de
bek, dat hoort immers in een leer-
proces. De volgende stap in onze
planning is nog steeds niet het
winnen. We streven ernaar om de-
ze positie te consolideren.Daar
gaan we aan werken. Hoe danook,
we moeten aan de top blijven want
anders is er geen bestaan voor ons
en rest er niets anders dan deband
op te heffen."

Maurice Hamers heeft totnutoe
geen enkelespijt van zijn besluit in
1989. „Het is een prima club. Ik
vind het fantastisch om met zon
select gezelschap muzikanten te
werken. Ik heb de beste blazers en
slagwerkers van Limburg ter be-
schikking."

De leden komen uit alle windhoe-
ken van Limburg en uit deBelgi-
scheen Duitse grensstreek. Het
zijn inderdaad 'toppers', zoals Gui-
doSegers uit het Belgische Stok-
kem diein het dagelijkse leven

eerste cornettist van het symfonie-
orkest van deBRT is. Bassist Hans
Nickel speelt in het omroeporkest
van deWDR. Trombonist John
Wauben studeert tevens operazang
en van die 'buitenkans'kan de diri-
gent dankbaar gebruik maken
door werken met zang in het reper-
toir op te nemen. Daarentegen zit-
ten ook enkele talentrijke ama-
teurs in de band. Neem de 18-jari-
ge Roel Breuls (de benjamin van
het gezelschap, lidvan fanfare St.
Martinus in Urmond) die dit jaar
examen doet aan het VWO en dan
toch enkele uren per dag muziek-
studie weet op te brengen.

Hamers: „De inzet is enorm. Ze
werken hard en gemotiveerd.
Daarnaast is het ook een gezellige
homogene groep. Er wordt wat af-
gelachen."

Sluimeren
Bij Wout is waarschijnlijk sprake

van een eerste (primaire) infectie
met het virus. Bij een primaire in-
fectie staat pijn veel meer op de
voorgrond danbij 'herhaling',
maar bij sommige mensen treedt
besmetting op zonder dat zij klach-
ten hebben. De therapie bestaat uit
acyclovir zalf, maar dit antivirus-
middel is in dit gevaluitsluitend
een symptoombestrijder.

Herpes 2 blijft, net als hetkoort-
slipvirus sluimerendaanwezig in
dezenuwknopenvan de sensibele
zenuwen, en kan op ieder moment
weer dekop opsteken. Derecidief-
infecties kenmerken zich dooreen
kortere duuren doorveel minder
pijn. Wel zijn dekarakteristieke
blaasjes aanwezig.

Mensen dieooit herpes genitalis
hebben doorgemaakt moeten er re-
kening mee houden dat ze voor
anderen besmettelijk zijn, ook als
er geenblaasjes op de geslachtsde-

len aanwezigzijn. Herpes genitalis
is een heel vervelende infectie die
de drager of draagster veel onge-
mak kan bezorgen. Als dat alles
was, danviel de ellendewel mee,
maar op de lange termijn kan her-
pes 2 heel akelige gevolgenheb-
ben.

Financiën
Problemen met kwaliteit en moti-
vatie zijn er dus niet. Des te meer
met de organisatie. Het is voor het
bestuur razend moeilijk om finan-
cieel rond tekomen. Want de
Brassband Limburg past eigenlijk
niet in deLimburgse muziek- en
verenigingsstructuur. Fanfares en
harmonieën zijn diep geworteld in
een dorpsgemeenschapen ontvan-
gen gemeentelijke subsidies, steun
van de bevolking en plaatselijke
middenstand en organiseren eve-
nementen. Bij de Brassband Lim-
burg nietsvan dat alles.

De trip naar Cardiffkostte twintig-
duizend gulden. Toen deband op
zoek ging naar subsidies, bleek dat
cultuur doorLimburgse bestuur-
ders vrijwel alleencultuur wordt
genoemd als het in het traditionele
systeem past. „We voldeden bijna
aan geen enkelevoorwaarde van
welk fonds dan ook. Bij de provin-
cie had men toch zo ietsvan 'een
gezellig concertreisje.Bij de ge-
meente Stem begrepen ze het be-
ter. Ondanks dat we nauwelijks
leden uit die gemeente hebben
kregen we een,waarderingssubsi-
dievan 1800 gulden omdat we in

Stem zetelen. Bovendien gafhet
ministerievanWVC 5400 gulden.
Derest moest dus uit eigenzak,"
legt penningmeester Piet Dohmen
uit.

Behalve de hoge 'produktiekosten'
(minimaal vijftigduizend gulden
per jaar)zit de Brassband Limburg
met een schuldenlast. Een erfenis
van het vorigebestuur. „We willen
dieperiode afsluiten en een ge-
zond financieel beleid starten. Dat
betekent dat we nu op zoek gaan
naar nieuwe sponsors. Een hele
klus, maar noodzaak om in leven
te blijven," weet secretaris Arme-
marieDraper.

vrijuit

Brassband Limburg vecht
in Cardiff voor erkenning

„Naar de top of stop," zo vat dirigent Maurice
Hamers van de Brassband Limburg de opdracht

samen die hij en zijn musici zichzelf gesteld
hebben. De brassband is al elf jaar een 'vreemde'
verschijning in de zo hoog geprezenLimburgse

blaasmuziek. Een muziekwereld die, hoe talentvol
de muzikanten ook zijn, beperkt blijft door de
amateurstatus van de harmonieën en fanfares.

Daarom heeft de provinciale blaasmuziek volgens
de pas 29-jarige en toch al landelijk

gerenommeerde MauriceHamers een toegevoegde
waarde nodig. Hij nam in november 1989na lang
aandringen van enkele bestuursleden de leiding

van dekwakkelende Brassband Limburg (slechts
een van de drie in dezeprovincie bestaande

muziekgezelschappen in zijn soort)op zich. Maar
op één voorwaarde: Hamers wilde een beleid dat

erop gericht is om de dominerende Britse en
Scandanavische toporkesten naar de kroon te

steken. Binnen enkele jarenmoest de Brassband
Limburg in de internationale top meespelen. De

ambitieuze dirigent wist 29 aan het conservatorium
afgestudeerde beroepsmuzikanten en enkele zeer

talentvolle amateurs achter zich tekrijgen. Ze
bleken als professionals niet alleen bereid gratis te

spelen, maar zelfs tijd en geld te investeren in het
muzikale avontuur. Zoals zo vaak is de weg naar

detop bezaaid met vele (organisatorische en
financiële) tegenslagen. In december 1991 gloorde

hoop, de Brassband Limburg werd Nederlands
Kampioen. En verdiende een ticket voor Cardiff,

de hoofdstad van Wales waar vorig weekeinde het
Europees Kampioenschap werd gehouden.

" De dag
voorafgaande
aan de
Europese
titelstrijd
wordt er in een
kerkje van het
Leger des Heils
druk
gerepeteerd
door de
Brassband
Limburg.

Spanning
Ondanks definanciële perikelen
zien de musici de toekomst zonnig
tegemoet. Maar eerst moest er ge-
presteerd worden in Cardiff. De
laatste dag voor dewedstrijd
wordt er druk gerepeteerd in een
kerkje van hetLeger des Heils. De
spanning is voelbaar, er worden
veel fouten gemaakt. De bandle-
den bereiden zich als echte profes-
sionals op het optreden voor. Zelfs
een enkelpilsje is taboe. En terug
in het hotel nemen de meesten nog
even de moeilijkstepassages in
hun partituur door. Nietal te lang,
want het programma vermeldt let-
terlijk: 'vroeg naar bed.'

De grote dag zelf, zaterdag 2 mei,
begint vroeg met om zeven uur
ontbijt. De Limburgers worden om
acht uurvoor de lotingverwacht in
de moderne concertzaal St. Da-
vid's Hall dieplaats biedtaan 2000
toehoorders. Daar worden ze met-
een geconfronteerd met dievreem-
deBritse brassband-tradities.De
jury wordt voor de loting opgeslo-
ten in een in de zaal opgebouwd
hok. Ze zien niet welke band op
het podium zit. Ze horen alleen de
muziek en jurerenband nummer
1, 2 enzovoorts. De drie juryleden
mogen er de hele dag niet uit. Dus
worden ze opgesloten met drinken,
eten en... een emmer om te urine-
ren.

Heel anders dan de meeste muzi-
.kanten gewend zijn is devolgorde
van optreden. Eerst speelt iedere
band hetzelfde verplicht werk 'Fi-
ve Blooms in a Welsh Garden' van
Gareth Wood. De Brassband Lim-
burg is om elfuur aan de beurt.
Daarna brengt ieder ensemble het
keuzewerk. De Limburgers moe-
ten tot vijfuur wachten.Dat heeft
geen goede uitwerking op de zenu-
wen. Zo nu en dan is er gemopper
te horen. Sommige muzikanten
vinden dater bestuursleden zijn
die teveel 'stressen' en in een ande-
re hoek menen enkelebestuursle-
den dat de muzikanten een voor-
beeldzouden moeten nemen aan
die strakke discipline van de Brit-
ten. Maar de gelederenblijven ge-
sloten. De eensgezindheid is nu
eenmaal sterk.

Halverwege het als zeer moeilijk te
boek staandekeuzewerk, 'Varia-
tions on an Enigma' van Philip
Sparke wordt dienervositeit fataal.
Een van de muzikanten begaat een
fout. In principe geen probleem,
maar de muzikanten schrikken er
blijkbaar zo van dat het tot een ket-
tingreactie leidt. „Dat is nou die
onervarenheid met die typische ge-
spannen brassband-sfeer. Heel
jammer," luidt de commentaar van
Maurice Hamers achteraf.

Na de prijsuitreiking weet eigen-
lijkniemandhoe hij moet reage-
ren. Blij? Nou nee, er is immers
geen plaats op het erepodium be-
haald. Wel het aantal van 172 pun-
ten weten deLimburgers, maar de
eindrangschikking blijft behalve
de eerste drieonvermeld. Reden
tot teleurstelling is er evenmin.
Immers methet verplicht werk en
de deelname 's avonds aan het 'en-
tertainment concours' heeft het
orkest overtuigend gepresteerd.
Maar van één pluspunt was ieder-
een overtuigd.' deBrassband Lim-
burg heeft in Cardiffeen solide
basis gelegd om de strijdvoor een
kwalitatief hoogstaand orkest in
dezeprovincie aan te gaan. Die ge-
dachte maakte de lange thuisreis
dantoch comfortabel.

Nare eigenschappen
De nare eigenschappen van dit vi-
rus treffen voornamelijk de vrouw.
Als een vrouw op het eind van haar
zwangerschap een actieve herpes
genitalis heeft, kan tijdens de ge-
boorte hetkind worden besmet
met het virus. De danoptredende
infectie heeft meestal een zeer ern-
stigverloop met ontstekingvan
huid, lever en hersenen. Deze ziek-
te, die herpes neonatorum wordt
genoemd, leidt in 70 procent van
de gevallen tot de dood van het
kind en de overlevenden hebben

meestal hersenbeschadiging opge-
lopen.

Om deze gevreesde complicatie
van herpes 2 bij de moeder te voor-
mijdenwordt in voorkomende
gevallen besloten hetkind via een
keizersnede geboren te laten wor-
den.

Bovendien is al enigetijd bekend
dater verband bestaat tussen het
hebben van een (sluimerende) her-
pes-infectie en het optredenvan
baarmoederhalskanker. Vrouwen
met een partner die herpes genita-
lis heeft, doen er verstandig aan
regelmatig een uitstrijkje te laten
maken, ook alszijzelf geenklach-
ten hebben diewijzen op een in-
fectie met het virus.

De infectie met herpes 2kan ge-
makkelijk worden voorkomen, net
als de overige geslachtsziekten en
AIDS.
Veiligvrijen, dus.

Behelpen
DOOR RUNA HELLINGA

Ons gastgezin in Tirana moet ons
ontzettende langslapersvinden.
Als wij om half acht 's ochtends
opstaan, zitten vaderen dochter
Jannial anderhalf uur naar de
Italiaanse ontbijt-tv tekijken.
Waarom ze zo vroeg zijn, weet ik
niet, want devader is
gepensioneerden dedochter
werkloos. Misschien uit
solidariteitmet de moeder. Of .
het is gewoon een Albanese
gewoonte, want ook de werkloze
buren horen we altijd al om zes
uur.

MoederLumturi heeft geen
keuze. Zij doet de hele
huishoudingen zij moet iedere
ochtend vroeg uit deveren. Dan
poetst ze en kookt ze.
Noodgedwongen, want van zes
tothalf acht, geen minuut langer,
stroomt er water uit de twee
kleine kraantjes in huis. Het
waterprogramma is strikt: 's
ochtends een paar uur, 's
middagseen paar uur, 's avonds
een paar uur. De rest van de dag:
geen druppel.

Daarom maakt ze voor dag en
dauwhet huis aan kant en zorgt
ze alvast voor de
middagmaaltijd. Dan heeft ze
daar geen omkijken meer naar
als ze uit haar werk als
ziekenhuis-apothekeres
thuiskomt. MevrouwLumturi is
een heel goedekok en ze stelteer
in haar werk. Dus staatze in alle
vroegte taarten te bakken en
hartige pasteitjes tevullen.
Dat wil zeggen: als er stroom is,
en dat is bepaald niet altijd het
geval. Hele wijken zijn soms
wekenlang van elektriciteit
verstoken, een kleine ramp in
een stad waar op stroom wordt
gekookt, gestookten gewassen.
Meestal slaan deproblemen 's
avonds toe. Dan raakt het net
door alle elektrische kacheltjes
zo overbelast dat hele straten
tegelijk in het donker komen te
zitten.

Die kacheltjes zijn nodig, want
de huizen hebben geen
verwarming en de winters in
Tiranazijn soms guur. Maar
comfort staat bij de woningbouw
nietvoorop.
Nieuwbouwwoningenhebben
soberebadkamers met een enkel
fonteintje en een Franse wc, zon
gat waar je op moet hurken, geen
warm water en muren zo dun dat
je iederwoord van deburen kunt
verstaan.

Het is behelpen, maar daarzijn
deAlbanezen dan ook zeer sterk
in. ledereen heeft massa's
kaarsen in huis en een primus
voor noodgevallen. De familie
Janni heeft gelukdat de
buurstraat meestal nogwel
stroom heeft als zijzelf in het
donker zitten.

Dan klimt Pa op een stoel, roept
waarschuwend dat iedereeneven
voorzichtig moet zijn, haalt een
draad van achter de
gordijnroede, wikkelthet
pleistertje eraf en peutert met
het kale koperen uiteinde in een
stopcontact. Weliswaar levert
deze noodvoorziening maar 170
volt, te weinigvoor de tv en het
kacheltje, maar we zitten
tenminste niet meer in het
donker. Buiten blijkt de draad
naareen lantarenpaal te lopen.
Illegaal, zonder enigetwijfel.
Maar nood breekt wet.

Of we willen douchen, vraagt
vader Jannions op een avond.
Als we instemmen, verdwijnt hij
voor de nodigevoorbereidingen
naar debadkamer. Douchen is
een hele procedure. Eerst gaat er
huisbrandoliein de
'kerosine'-geiser. Dan kost het
een tiental lucifers om dat ding
aan het branden te krijgen. Met
het geluid van een opstijgend
vliegtuig en debijbehorende
olielucht slaat degeiser
uiteindelijkaan.

Vader Janni leidt een douchekop
aan een lang stuk tuinslang
dwars door debadkamer en
hangthem op aan een stok naast
de stortbak.Er gaat nog een
schrobber door het Franse
sta-toilet en klaar isde douche.
Het staatwat wankel, zo half op
de wc en half op devloer. En de
kracht van de waterstraalhoudt
niet over. Maar als collega's me
vertellen dat ze in hun hotel
nooit echt warm kunnen
douchen, krijg ik alsnog een
luxueus gevoel.

STANDPLAS
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Weeïg
„Gewoon eten kan ik niet meer.
Om niet nog magerder te worden
drinkik zeven pakjes dieet-drank
per dag. Mokka, chocola, bananen,
alles heeft dezelfde weeïge smaak.
Vaak moet ikmezelf echt dwingen
om te blijven drinken. Door de
medicijnen geef ik geregeld over of
heb ik helemaal geen honger meer.
Gezellig samen eten is dus uit den
boze. Ook voor andere sociale acti-
viteiten blijft te weinig energie
over. Op vakantie gaan, winkelen
ofvrienden ontvangen gaat ge-
paard met enorm veelvoorberei-
ding en inspanning. ledereen zegt
wel 'als ik nog maareen bepaalde
periode te leven zou hebben, zou
ik flink gaanreizen ofandere dro-
men laten uitkomen.' Wanneer je
echter eenmaal aids hebt, ben jezo
gebondenaan medicijnen en medi-
sche begeleiding, dat het moeilijk
is om lange tijd weg te gaan. En
dan heb ik het niet eens over de
energie, die voor zon reis ver-
schrikkelijk te kort schiet."

„Eigenlijk doe ik de hele dag niets.
Boeken lezen, tv-kijken, nadenken
en uit het raam staren. Ik breng
mijn tyd door. Misschienzou ik
wel wat nuttigs willen gaan doen,

een cursus Frans volgen bij voor-
beeld, maar danbedenk ik dat ik
die taal toch nooit meer zal kunnen
gebruiken. Ik heb geen toekomst
meer. En datfeit kan ik na een lan-
ge 'worstelperiode' nu heel goed
accepteren. Als er morgen plotse-
lingtoch een medicijn tegen aids
gevonden wordt, zalik helemaal in
verwarring zyn. Ik denkzelfs dat
ik het niet meer zou willen hebben.
Laat my maar sterven," meent
Joost.

Kwaliteit
Ruim 27 maanden geledenwerd de
diagnose'aids' bij Joost gesteld.
Hij is opgenomen in een onder-
zoeksprojectvan twee jaarbij het

AZM inMaastricht. Daar krijgt hij
een medicijnbehandéling die on-
der andere bestaat uit een combi-
natievan de middelen AZT en
interferon. „Ik slikvoor 160.000
gulden aan medicijnen per jaar.
Naast demiddelen tegen aids, ook
allerleimedicijnentegen andere
kwaaltjes diekrijgt ofkunt krijgen
als direct gevolg van deziekte. Ze
helpen in zoverre dat ik nu nog
steeds leef en sinds twee jaar sta-
biel ben. In het ziekenhuis doen ze
heelerg hun best om het leven van
aidspatiënten zo lang mogelijk te
rekken. Maar misschien moet men
zich niet zozeer op dekwantiteit,
maar op dekwaliteitvan het leven
concentreren."
„Joost is een van de twee patiënten

dienog over zijn in het onder-
zoek," vertelt behandelend arts en
AZM-aidsspecialist dr. Schrey.
„We zijn metzes aidspatiënten be-
gonnen. Drie zijner inmiddels
overleden, één is vrijwillig gestopt
met demedicatie. Het interferon
wordt gesponsord door defabri-
kant. Een kostbare aangelegen-
heid, want iederepatiënt gebruikt
voor bijna duizend gulden per
maand. Als het onderzoek na twee
jaarofficieel is afgelopen blijft de
fabrikant hetmiddel tot aan het le-
venseindeverstrekken. Dat is de
afspraak. Bij Joostwerkt het in
combinatie met AZT stabiliserend.
Het is alleen jammerdat hy last
heeft van zoveel bijwerkingen. Het
blijft echter een vrijwillige behan-

deling; als Joost wil stoppen dan
respecteren we dat."

Joost: „Je verlegt jegrenzen. Eerst
zei ik dat ik mezelfvan kant zou
maken als bleek dat ik aids had.

«Mooi niet. Toen legde ik de grens
bij een duidelijkzichtbare magerte
en verslapping. Vervolgens dacht
ik dat een rolstoel onoverkomelijk
zou zijn. En uiteindelijkblykt dat
jewil om televen toch sterker is.
Ook wordter veel druk op jege-
legd door jeomgeving. Ik moet
dankbaarzijn dat ik nogzo lang
met medicijnenhebkunnen leven.
Dat ik in een landals Nederland
geborenben. Dat ik totaan mijn
levenseinde 'buddy's' en gezins-
zorg hebom me te helpen. Maar als

ik op detv zie dat aidspatiënten in
Afrika hoogstens zeven maanden
te levenhebben, vraag ikme toch
af of dat niet beter is."

„Het is namelijkeen fabeltje datje
veel intensievergaat leven. Al-
thans in mijn geval.Datje relatie
intenserwordt en datjevrienden
dichterbij komen. Vergeet het
maar. Mijn moeder is nog nooit bij
me op bezoek gekomen sinds ik
aids heb. Mijn vader af en toe.
Vrienden blijvenbij bosjes weg.
Dat ligt niet alleen aan hen, hoor.
Het is best moeilijk om met mij in
dezetoestand om te gaan. Je weet
dat ikbinneneen bepaalde tijd
doodga en dat alles me eigenlijk
niets meer kan schelen. Ik maak
me nergens meer druk om en ben
nooit echt enthousiast. Ik ben ook
niet depressief, maargewoon heel
erg mat en vlak. Het leven interes-
seert me niet meer. Geen echt
opwekkend gezelschap dus. Als ik
nieuwe mensen ontmoet, vragen ze
meestal watik doe. Wat moet ik
dan zeggen? Ik ben full-time aids-
patiënt? Dan schrikken ze zich het
lazeres."

Lachen
„Mede-studenden reageerden la-
chend toen ik ze vertelde van mijn
plannen. Wanneer ik dan uitlegde
dat er veel behoefte is aan eroti-
sche hulpmiddelen voor gehandi-
capten, werden ze serieus. Achter-
afvonden ze het allemaal een ijzer-
sterk idee.Maar hun eerste reactie
was voor mij een teken datrond
het heleonderwerp veel onduide-
lijkheid bestaat en klaarblijkelijk
nog in detaboesfeer hangt."
De 42-jarige dwarsleasie-patiënt
Albert van Looy uit Blerick kan dit
als geen ander bevestigen. Als
voorzitter van hetVenloos Gehan-
dicaptenPlatform en mede-oprich-
ter van het SOG (Seksuele Ontwik-
keling Gehandicapten) regio
Limburg zet hij zich al jarenin
voor de seksuele integratievan ge-
handicapten.
Hij probeert zelfstandig bestaande
erotische attributen aan te passen
voor gehandicapten. Daarvoor
schreefhij diverse instantiesaan
voor subsidie maarkreeg bijna
overal nul op het rekest.
In 1990 legdeAlbert van Looy een
voorstel neer bij het GAK om zijn
experimenten vergoed tekrijgen
op medische gronden. Van Looy
werd doorverwezen naar hetzie-
kenfonds omdat dat de aangewe-
zen instantie zou zijn voor dever-
goeding. Daar werd de aanvraag
ook geweigerd omdat het niet in
hetpakket zou zitten. Opnieuw
klopte hy by hetGAK aan, nu met
debewering dat de hulpmiddelen
als 'ontspanning' dienen. Wederom
zonderresultaat. Vervolgens stap-
te hij naar deRaad van Beroep.
„Om een soort proefproces uit te
lokken," aldusVan Looy. „Er is in
dezekwestie namelyk nog geen
uitspraakvan een beroepsinstantie
voorhanden. De beroepsprocedure
loopt momenteelnog."

„Het is vechten tegen debierkaai,"
zegt hij met een diepe zucht. Zijn
enthousiasme is er niet minder om.
De Blerickenaar gaat intussen ge-
woon door met ontwerpen. „Mijn
laatste bevinding is een elektrische
tandenborstel dieik zo omge-
bouwd heb, dat deze te gebruiken
is als stimulator. In totaal heb ik
nu vierverschillende hulpstukken
voor deze elektrischetandenbor-
stel ontwikkeld. Elektronica-
gigantBraun heeftmij dezeweek
duizend guldenvoor materialen
beschikbaar gesteld.Mijn eerste
succesje, misschien wordt hetnog
een lucratiefzaak," zegt hij met
een glimlach.
Albert van Looy ziet wel wat in het
ontwerp van Joop Steenkamer.
„Heel leuk, maar in mijn ogen wel
watbeperkt omdat het alleenin
een badkamer gebruikt kan wor-
den.Maar moedig om voor een af-
studeerproject met zoiets te ko-
men."
Zowel Steenkamer alsVan Looy
hebbenin hunzoektocht naar aan-
gepaste seksatributen totaal niets
kunnen vinden. Steenkamer: „Ge-
wone vibrators worden met bosjes
verkocht, maar aangepaste hulp-
middelen voor gehandicaptenzijn
gewoon niet in de handel."

NVSH
Ook in het pakket van deNVSH
(Nederlandse Verenigingvoor
Seksuele Hervorming) is niets te-
rug te vinden. „We houden bij de
selectie van onze catalogus zoveel
mogelijk rekening met de toepas-
singsmogelijkhedenvoor gehandi-
capten," zegt Fred Julsing, direc-
teur van het centraal middelende-
pot van deNVSH. „We kunnen de
aanpassingen helaas nietzelf fabri-
ceren. Daarvoor ontbreken ons de
faciliteiten. De NSVH kan wel ad-
viezen gevenaan produktiebedrij-
ven, maar die zien er voorlopig nog
geen markt in. Er is welveel be-
hoefte aan erotische seksattributen
maar de drempel om apparaten
zelfaan te vragen, is vaak te hoog.

Vooral in verpleegtehuizen zijn pa-
tiënten bang, dat iemand het pak-
ketje ziet liggen."
Joop Steenkamer hoopt niettemin
datzijn zelfontworpen stimulator
in ziekenhuizenen verpleegtehui-
zen een normaal gebruiksartikel
wordt. „Momenteel zijn verpleeg-
kundigen niet bereid of in ieder
gevalzeer terughoudend om ge-
handicapten te helpenbij het ge-
bruik vanvibrator of stimulator.

Velen schamenzich hiervoor of
vinden het simpelweg smerig.
Het seksueel begeleidenvan ge-
handicapten behoort officieel niet
tot de medischetaak. Voor mijn

stimulatoris geen echte begelei-
dingvan verplegers nodig. Daar-
naast is de doucheeen zeer schone
omgeving. Hopelykverdwijnt
daardoorhet negatieve aspect en
zien verpleegkundigen het sek-
sueelbegeleiden van gehandicap-
ten in hetvervolg gewoonals
onderdeelvan hun werk.
Ciska van Dyken is vrijwilligster
van het SOG en biedt erotische
hulpmiddelen aan bij gehandicap-
ten. Onaangepaste atributen wel te
verstaan. „Het ligt vaak aan de
creativiteit van de gehandicapte
zelfof mijn aanbod bruikbaar is.
Vaakkan dooreen andere bevesti-
ging van stimulator ofvibrator

veel bereikt worden." Van Dyken
zegt datzij hetontwerp van Joop
Steenkamer zeker in haar pakket
op zal nemen wanneer het in de
handel komt.
Joop Steenkamer meent dat de
problemenrond aangepasteeroti-
sche hulpmiddelen slechts een
onderdeel vormen van de algeme-
ne seksueleintegratie van gehandi-
capten. De laatstetijd wordt aan
hetonderwerp veel publiciteit ge-
geven waardoor langzaam het ta-
boeverbroken wordt. Ik hoop op
mijn eigen manier een aandeel in
dit proces te hebben," zegt Steen-
kamer.

" Joop Steenkamer toont
zijn zelfontworpen
stimulator voor
lichamelijk
gehandicapten.
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Aangepaste stimulator
voor gehandicapten

De integratie van gehandicaptenin de samenleving is in volle gang.
Openbare gebouwenworden toegankelijker, de gehandicaptensport

groeit ongekend en werkgevers sluiten invalidenniet meer automatisch
uitvan het arbeidsproces, maar zoeken een geschikte stek binnenhet

bedrijf. Zo maar enkele voorbeelden.
Gehandicapten proberen een zo normaalmogelijk leven te leiden. Ook

seksualiteit hoort daarbij. Dit onderwerp wordt in de samenleving echter
nog vaak met veel onbegrip, schaamte en angst benaderd.

Ookrond de behoefte van gehandicaptenaan aangepaste seksuele hulp-
middelden, hangt een taboesfeer. Bedrijven en verpleegtehuizen willen
hier voorlopig nog nietaan, Daarom moet het baanbrekende werk voor-

alsnog komen van individuenzoals Joop Steenkamer en Albert van
Looy.

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL
dergaan, misschien geeft dat aan-
leidingom enkele details te veran-
deren," zegt Steenkamer.

„De eerste stap tot seksuele inte-
gratievan gehandicapten is al ge-
zet. De mensen beseffen intussen
dat gehandicapten niet a-seksueel
zijn, langetijd hadden de mensen
hier geen enkel benul van." Aan
hetwoord isRotterdammer Joop
Steenkamer, dwarsleasie-patiënt
en student industrieel ontwerpen
aan de Technische Universiteit in
Delft. Voor zijnafstudeerproject
ontwierp hij een stimulator voor
mannen en vrouwen met ernstige
beperkingen aan arm-en hand-
functies. Zo worden zij toch in
staat gesteld om zelfstandig te
masturberen.
Het apparaat wordt door water
aangedreven en is alleen te gebrui-
ken in de douche. „Dat heeft meer
voor- dan nadelen," zegt Steenka-
mer. „In een douche ben je op de
eerste plaats naakt. Mensen voelen
zich in douche of bad meestal zeer
behaaglijk, mede door het warme
water, wat als zeer prikkelend er-
varen wordt. Daarnaast is de dou-
che een zelfstandige ruimte waar
privacy gewaarborgd is. Meer nog
danin een slaapkameromdat je
een badkamer afkunt sluiten.Een
praktisch voordeel is dat sporen
vrijwel directweggespoeld wor-
den. Een minpunt is datpatiënten
in verpleegtehuizen en ziekenhui-
zen niet mogen douchen wanneer
ze zelf willen.Vaak zijn daar spe-
ciale schema'svoor opgesteld."
Steenkamer kreeg voor zijn afstu-
deerscriptie begeleidingvan drie
professoren. Een medicus, een sek-
suoloog en een ergonoom. Een
ontwerpbureau en productiebe-
drijf gaven medewerkingbij de
realisering van het project. Op de
Erasmus-universiteit werd het pro-
totype getest bij achtproefperso-
nen. Vyf daarvankregen daadwer-
kelijk een orgasme. „Dat waren
allemaalvalidemensen. Ik hoop
binnenkortook gehandicapten be-
reid tevinden om een test te on-

vrijuit

De moeizame en onbegrepen positie van een aidspatiënt

'Ik ben klaar om
dood te gaan'

„Jekunt het vergelijken metruim twee jaaraan een stuk door
griep hebben. Ikben bijna constant misselijk en moe. Bovendien

ben ik meer dantien kilo afgevallen. Twee keer per week moet
ik mezelfeen spuit zetten met het geneesmiddel interferon. Ik

weet wel dat ik datmoet doen om te overleven, maar ik word er
doodziek van. Somswil ik er gewoonmee ophouden. Ik ben nu

al zo lang mijn 'laatste' verjaardag en 'laatste' kerst aan het
vieren, dat ik het nu wel welletjesvind. De gedachte dat ik nog
vyf jaarzo moet leven is eigenlijk onverdraaglijk. Ik benklaar

om dood te gaan," vertelt Joost uitMaastricht, 24 jaaren al
geruime tijd aidspatiënt.

DOORANGELIPOULSSEN

Vyf jaargeleden ontmoette Joost
zijn huidigevriend. Toen het er
naar uitzag dat derelatie serieuze
toekomstperspectieven bood, be-
sloten beiden zich te laten testen
op het aidsvirus. Joost bleek sero-
positief, zijn vriend niet. Joostwas
toen 19. „Je gaat dooreen hel. Je
weet gewoonniet meer waar jeaan
toe bent. De relatie heeft stand ge-
houden en uiteindelijk ben ik ook
gewoon doorgegaan met mijn stu-
die.Maar na een tijdje had ik niet
eens meer de energieom naar het
opleidingsinstituut te fietsen. Als
ik 's middags thuiskwam plofte ik
meteen in bed. Bovendien begon
mijn maag steeds meer op te spe-
len. Ik viel zienderogen afen leed
ondervreselijke krampen. Uit on-
derzoek bleek uiteindelijk wat ik
al lang wist, ik had lastvan het
Kaposie-sarcoom in mijnmaag."

" Dezefoto die
de World Press
Photo-prijs
won, geeft
volgens
aidspatiënt
Joostvaak een
verkeerd beeld
van
aidspatiënten.
De modieus
geklede en
lichtgebruinde
24-jarige
vertoont
inderdaad
weinig
gelijkenis met
deze
paarsgevlekte
en uitgebluste
man in de
rolstoel.
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Taboe
„Aids is namelijk toch nog een
groot taboein Zuid-Limburg. Er
wordt meteen een enorme sticker
op jevoorhoofd geplakt. 'Eigen
schuld, dikke bult. Daarom zorg
ik dat men het niet aan mij kan
zien. Een zonnebankkuur of wat
crème doet wonderen. Als ik ook
kaposie op mijnhuidkrijg, zal ik
waarschijnlijkwel straatvrees ont-
wikkelen.Dan beantwoord jepre-
cies aan het stereotype beeld dat
menvan aidspatiënten heeft; uit-
gemergeldeen paarsgevlekte le-
vende lijken, diealleennog maar
op debankkunnen liggen."

„Ik loop al twee jaarrond, lees boe-
ken, ga winkelenen heb een rela-
tie. Het is absoluut geenvolwaar-
dig leven, want een heleboel
dingenkan ik gewoon niet meer.
Maar ik ben ook geen monsterlijk
wezen, datje maarbeter geen hand
kunt geven. Ik heb een dodelijke
ziekte en het blijkt dat mensen
daar heel moeilijk mee omkunnen
gaan. Ik hoop dat ik met mijnver-
haal wat begrip kan kweken voor
aidspatiënten. Misschienzie je het
niet directaan ze, maar ze lopen
wel gewoonrond. Ze zijn nieteng,
jekunt er nietsvan krijgen. En als
er daneen magere jongenin de
bus nietopstaat voor een bejaarde
dame, bedenk dan dathij mis-
schieneen ziekte heeft waardoor
hy dat niet kan. Oordeel niet door
meteen te gaan schelden," zegt
Joost bij hetafscheid.

Verkeersbureaus
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

Voor Schotten is Londen een oow
dat ten koste van alles gemeden
moet worden. De ondergrondseis
vergeven van Londenaren en ziek
tebacillen. Op straat hangen zo
veel giftige gassen dat politieman-
nen op Picadilly Circus nog maar
20 minutenaaneengesloten diens'
mogen doen.Het drinkwater is
slechts veilig als het hotel over cc'
eigen zuiveringsinstallatiebe-
schikt.Londen is alleen interes- [
sant voor masochisten.

Om dit feit onder de aandacht van
detoeristen te brengen, hing het
Schotse Verkeersbureau vorig ja^
posters op in deLondense onder-
grondse. Een van die posters toon
de een trein die in subliemeeen-
zaamheid dooreen verlaten berg-
landschap gleed. Daarboven
stond: 'Schotland - het antwoord
van moeder natuur op dePicadiU)
Line. Een andereaffiche was no.
iets minder verfijnd: 'Na een va-
kantie in Londen bent u toe aan
een vakantie in deSchotse Hoog-
landen. En: 'AlsMoeder Natuuru
als een ondergronds reiziger had
willen scheppen, was u een mol
geweest.

Schotten mogen hun eigen land
volgaarne associëren met onge-
reptheid, zuivere lucht, ruimte en
gezondheid.Londen is het tegen-
deel van ditalles. Maar is dit ook
zo?

Blijkens een onderzoekvan de N*
tional Food Survey nuttigt de ge-
middelde Schot tweemaal zo wei-
nig vitaminen C als deLondenaaT
In sommige wijken van Glasgow
eet een op de drie bewoners nooit
fruit en een op de vijf nooitgroen-
te.

Niet alleen eten Schotten weinig
groente, ze bereiden hetook ver-
keerd. Eigenlijk bereiden ze het
helemaal niet; ze gooien het in een
grote pan met kokend water, kij- .
ken daneen uurtjeDallas en scha-
ven vervolgens aan tafel. Het
kooknat, dat alleresterende vita-
minen C en nitraten bevat, wordt
olijk weggespoeld.

Dit indachtig, vermag het niet te
verbazen dat Schotland behalve "schone luchtookeen hoog percefl'
tage sterfgevallen door hart- en
vaatziektes heeft. Monklands, een
plaatsje bij Glasgow, mag zich
zelfs laten voorstaan op het hoog-
ste in Europa.

Dit zou voor dereiziger allemaal
nog overkomelijk zijn als Schot-
land zou beschikken over eenkeitf
aan Italiaanserestaurants. Maar
wie zich vanuitLonden noord-
waarts begeeft, komt steeds min-
der cappuchinotegen en eenmaal
in Schotland wordt er alleen nog
nescafé geschonken. Restaurants
excelleren in hamburgers, hotels
serveren bij het ontbijt in boter
zwemmende vissen uit die luiste-
ren naar denaam 'haddock'.

Maar datis niet eens dereden
waarom debuitenlandsetoerist
zich niet uit Londen laatweglok-
ken door het Schotse Verkeersbu-
reau. De charme van Londen is
voor een deel juist devervuiling,
de overvollemetro's, de chaos.
Zou PotobelloRoad dezelfde sfeer
ademen als deze marktstraat in
Aberdeen lag? Wat zou de beteke-
nisvan Trafalguar Square zijn zon-
derde benzinedampen uitbraken-
de dubbeldekkers?

Verkeersbureaus schijnen niet de
begrijpen wat mensen naar de gro-
te stad lokt. Enige tijd geleden
hing ook het Nederlands VerkeerS'
bureau een poster op in de Lon-
dense ondergrondse. De tekst
ervan luidde: „Ifyou go to Amster-
dam, don'toverlook Holland" (Als
u naar Amsterdam gaat, zie dan
Nederland niet over het hoofd).

Maar wat het verkeersbureau over
het hoofd ziet, is dat de Londenaar
in Amsterdam een paar dingen
zoekt diedeHondsrug nietheeft te
bieden.

Londen
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Andere wereld
Al snel ontdektedeNederlandse kampioen dat hijln n compleet andere wereldverzeild was ge-
raakt. Terwijl twee gastarbeiderszijn koffers over-namen werd hij door depersoonlijkeassistent van
sJeik Mansoua naar een zeer luxewitte Mercedes
jfeloodst.Op ditvoertuig en (uiteraard) dechauf-eurkon Adrie de Vries tijdens zijn verblijfsteedsen beroep doen.Wiktor werd overgebrachtnaar
Jte stallen van de sjeik, waar zich nog meerpaardenbevonden.
Opnieuw werd duidelijk, dat geld geenrol speeltvoor de enthousiaste sjeiks. „De meeste paardenwaren erg goed gefokt, maar waren net niet genoeg
°m inEngeland met detop mee te doen," aldus
Adrie deVries. De Engelse volbloeds zijn in het
woestijnstaatje echter in de minderheid.De Arabi-schevolbloeds zijn veel populairder en voor hen
wordt, als ze zich in derennen eenmaal hebben

bewezen, veel geld betaald. Wiktor was al niet
goedkoop, na hem werd vanuit Nederland onder-
meer Lysari ES verkocht. Beide brachten ruim een
halve ton op. Of ze dat geld ooit terugverdienen
maakt niet zoveel uit, als ze maar winnen.

De dagindelingvan Adriede Vries zag erheel rela-
xed uit. Om acht uur 's morgens werd hij doorzijn
chauffeur opgehaald van zijn hotel en afgezet op
stal. Daar hoefde hij zich alleen te bekommeren om
Wiktor. „Dan valt het nietmee om een dag te vul-
len," bekent De Vries. „Als jetwee uur metéén
paard bezig bent geweest weetje echt niet meer
wat je moet doen. Ik poetste hem uitgebreiden
gingeen stuk met hem wandelen, 's Middags
kwam ik dan nog een keer terug en wandelde ik
opnieuween stuk met hem. Meerkun jeecht niet
doen."

Royaal
Ondanks het feit dat hij zich nauwelijks hoefde in
te spannen was debeloning meer danroyaal. Het
verblijf in hetvijfsterren-hotel en alle onkosten
werden betaald doorde sjeik, daarnaastontving
Adrie deVries wekelijkseen goed gevuld loonzak-
je. „Ongeveer het dubbele wat ik bij JanPubben
verdien," wil hij wel kwijt. In de middaguren zocht
deLimburger het zwembad in zijn hotel op of ging
hij de stad in om zijnverdiende dirhams uit te ge-
ven. Dat laatste wasnog een hele klus, want luxe
artikelen als horloges en video-apparaten gaaner
voor weggeefprijzen van de hand. Benzine is te
koop voor het 'on-Nederlandse' bedrag van vijftien
cent per liter.

Na drieweken brak voor Adrie deVries een span-
nendeperiode aan. De koers van Wiktor, waarom
het eigenlijk allemaalwas begonnen, naderde met
rasse schreden. Adrie mocht zelfkiezen in welke
koers hij wilde starten; een ren voor maidens over
1400 meter of een koers over 2200 meterwaarin
ook de betere paarden aan de start zouden ver-
schijnen. Na lang wikken en wegen koos hij voor
het laatste. „Ik gafhem een week tevoren een snel-
werkje op debaan en ging toen in partij met twee
paardenvan MichaelKettle, een Engelse trainer
diedoor een andere sjeik in dienstwas genomen.
We dedenhet zon 1400 meterrustig aan, daarna
lieten we ze in derechte lijn voluit gaan.Die ande-
re twee paarden liepen ver bij mij weg, dusik
dachteven dat ik maar beter beideraces kon ver-
geten. Later bleek echter, datWiktor zijn tong had
ingeslikt. Het moest wel zoiets wezen, want nor-
maal gesproken had hij ze minimaal partij moeten
geven."

Adrie werkte hem daarna nog een keer alleen en

bond nu de tong vast. Dat ging stukken beter en
daarop besloot hij in dekoers over 2200 meter te
starten. Hij verwachttedat dieafstand hem beter
zou liggen. Een gouden greep, zo bleek op de
koersdag zelf.

In debewuste koers traden slechts vijfpaarden
aan waarvan twee uit dezelfde stal. Een van hen
nam in een matig tempo hetkopwerk voor zijnre-
kening, terwijl zijn stalgenoot achter hempositie
koos. Adrie deVries deed het nog rustiger aan en
nam ineerste instantiegenoegen met de laatste
plaats. Misschien was dat ook wel zijn geluk, want
in de laatste bocht speeldezich een curieuskoer-
sincident af. De jockeyvan hetkoppaard zag een
deelnemerlangszij komen diezich opmaakte voor
een aanval. Zich niet realiserend dat het zijn stalge-
noot was nam hij hem mee naar buiten, daarbij ook
nog hinderveroorzakend voor twee andere combi-
naties. De enige dieer schadevrij met een ruime
boog omheen kon was Wiktor en hij won zoals hij
wilde.

„Die jockeys diein Aboe Dabi zelfwerken zijn ei-
genlijkamateurs, datwist ik, maar op zoiets reken
jenatuurlijk niet." bliktAdrie terug. Het incident
deedaan de overwinning echter niets af. Adrie de
Vries ontving naderhandvan deeerste assistent
een envelop met daarin de eerste prijs van zesdui-
zend gulden. „Die mocht ik houden, want daar lag
de sjeik niet wakkervan. Die is op zijn eenentwin-
tigste al multi-miljonairen verblijftvoor zijn studie
in Amerika. Daardoor moest hij dekoers helaas
missen."

Nog diezelfde dagstapte Adrie deVries weer op
hetvliegtuig naar Nederland. Het verblijfin Aboe
Dabi had eigenlijkal een week langer geduurd dan
geplanden Jan Pubben kon zijn eerste medewer-
ker vlakvoor de start van het nieuwe seizoen niet
missen. Toch kreeg het oosterse avontuur nog een
tweedaags vervolg. Wiktor stond opnieuw inge-
schrevenen de sjeik wilde per se dat de Neder-
landskampioen opnieuw overkwam om voor hem
te rijden. Het vliegticket van zesduizend gulden
werd grifbetaald, ondankshet feit dat dete verdie-
nen eerste prijs slechts vijfduizend guldenbe-
droeg.Wiktor moest genoegen nemen met een
eervolle tweede plaats, de sjeikwas zoals verwacht
heel tevreden.
Adrie de Vries is ondanks alle luxe die hem ten
deelviel gelukkigniet naast zijn schoenen gaan lo-
pen. „Ik zie het meer als een goed betaalde vakan-
tie," zegt hij. „Om er voorgoed te blijven zie ik niet
zitten. Daarvoor is het seizoen er veel tekort. Er
wordtvan november tot midden april gekoerst,
daarna wordt het te warm.Die maanden sluiten

wel perfectaan op het seizoen in Nederland, dus ik
zou best ieder jaarterug willen. Jekunt er in de
wintermaanden ideaal op gewicht blijven."

De ambiance sprak hem in hetbijzonder aan. De
rensport is in Aboe Dabi zeker geen volkssport en
zal datvermoedelijk ook nooitworden als we
Adrie de Vries mogen geloven. „De koersen mag je
alleenbezoeken als jedoor de betreffende sjeik
.bent uitgenodigd. Jekrijgt daneen plaats op de tri-
bune, die is samengesteld uit dure leren stoelenen
sofa's. Wedden op dekoersen is niet mogelijk, het
gaatpuur om deeer."

Adrie de Vries denktdat derensport in Aboe Dabi
heel snel een internationaalaanvaardbaar niveau
zal bereiken. „De wil om te investeren in goede
paarden is er. Toen ik voor detweedekeer terug
ging had een aantal sjeiks alweer nieuwe paarden
gekocht diebeter waren danWiktor. Ze blijven
rondkijken, ook in Nederland. Ze wilden dat ik
Agar's Macho voor hen kocht, want dat vinden ze
een heel goedpaard. Daarnaast kopen ze via Den
Hartog ondermeer paarden uitRusland. Ze hebben
zoveel geld, dat het ze niets uitmaakt of een paard
nu één of twee ton kost. Ook halenze steedsvaker
vakmensen uit Europa voor korte gastoptredens.
Toen ik een dag in Doebai ging kijken zag ik de
beroemde Lester Piggott, die vijfpaarden reed
voor sjeikMohammed. Hij won vier keer, waaron-
der twee keer met een Arabische volbloed.De hele
Engelse pers was erbij aanwezigen dat is net wat
ze willen."

Toch zijn er ook schaduwzijdenaan het bestaan in
een rijk landalsAboe Dabi. De stalmedewerkers
merken bijvoorbeeldweinigvan alle luxe; zij zijn
veelal afkomstig uit de mindervermogende buur-
landen en kunnen zich met een armzalig loonnet
in leven houden. Adrie deVries had met ze te
doen. „Ze moeten keihard werken en 's nachts sla-
pen ze ondereen afdak achter de stal.Dat ik zelf
mijn paard poetste en verzorgde vonden ze heel
vreemd. Dat hoordeeen jockey niet te doen, dus
trokken ze me de spullen zowat uit mijn handen.
Nadat Wiktor zijn koers won heb ik de jongendie
mij altijd hielp honderd dirham gegeven,zon hon-
derdvijftig gulden. Daar was hij dolgelukkigmee."

Adrie deVries heeft zich inmiddelsvolop op het
Nederlandserensportseizoen gestort. Hij hoopt dat
hij eind november opnieuwwordtuitgenodigd
voor een gastoptreden in Aboe Dabi, al heeft zijn
werkgever JanPubben daar zo zijn eigen gedach-
ten over. „Ze betalen hem daar zoveel, dat ik elke
keer weer opgelucht ademhaalals ik hem van de
vliegtuigtrap af zie komen," bekende hij.

vrijuit

Limburgse jockey bij de Arabieren

Hoe kun jeals sjeik vandaag de dag nog opvallen? Dat valt niet mee, maar in
Aboe Dabi, een van deArabische Emiraten, hebben ze het gevonden. Jebouwt

jeeigen renbaan, schrijft een koersdag uit en stelt zelf het prijzengeld
beschikbaar. Vervolgens investeer jetonnen in renpaarden om jeeigen eerste

prijs, zon zesduizend gulden, terug te verdienen. Niet dat het geld zo
belangrijk is, alles draait om de eer. Je'

DOOR HANS SINNIGE

..Geld speelt geenrol. Winnen is het enige dat
telt," zegt Adrie de Vries terwijl hij een blik
uit hetraam werpt. Het druilerige weer zethem weer met beide voeten op de grond: hij
is terug in Nederland. „Het was in Aboe Dabi
winter, maar dan is het daar altijd nog zon 25
graden," verzucht de gebruinde nationaal
kampioen. De Vries werd eind vorig jaarbe-
naderd doorDen Hartog, een van de drijven-
dekrachten achter de Dutch Arabian Racing
J-omittee(DARC). Den Hartog had de in Ne-
derland getrainde Arabische volbloedhengst
"iktorverkocht aan sjeik Mansoua en die
stond erop dater bij devliegreis naar het
nieuwe vaderland een ervarenverzorger meezou komen. Hij gaf devoorkeur aan een joc-
key, die dan een tijdje zoukunnen blijven om

paard te trainen en eventueel uit te bren-
gen in dekoers.

e keuze viel opAdrie deVries. De jongeLimbur-ger had wel zin in het avontuur dat een maand in
eslag zou nemen. „In eigen land is het renseizoen<jan toch al afgelopen en ik ben op tijd terug voor

j>evoorbereidingen van het nieuwe seizoen," wistniJ zijn baas JanPubben te overtuigen. Die zwaai-de hem dan ookvrolijk uit toen hij op 11 december
vanafSchipholvertrok.

nodigt bij de feestelijke opening van debaan al jevrienden en bekenden uit
en zij kunnen, als ze hun gezicht niet willen verliezen, niet achterblijven; ze
kopen eveneens paarden. Op deze manier ontwikkelt zich in hoog tempo de
rensport in het woestijnstaatje Aboe Dabi. De Limburgse kampioen bij de
jockeys,bracht er op uitnodiging van sjeik Mansoua een werkbezoek en keek
zijn ogen uit...

" Adrie de
Vries weer
aan de slag in
Sevenum,
ditmaal met
Christo
Balito,
kanshebber
voor de Derby
1992

Foto:
WIMHUIJBERS

abder-zijds

Zalig
DOOR PETER STIEKEMA

Het gaat met zaligverklaringen inhet
Vaticaan ongeveer als met de jaarlijkse

lintjesregen rond Koninginnedag. Steeds
weerhoor jedat het daarmee wat kalmer aan
gedaan zal worden, maar het blijft ieder jaar

onderscheidingen gieten. De jaarlijksebui
gaatnooit over in gedruppel. Eeniederdie

veertig jaar trouw aan de lopendeband heeft
gestaan kan - indien gewenst - rekenen op

de ere-medaille in brons verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, zoals een directeur,

dieveertig jaareen bedrijfheeft geleidmag
rekenen op hetridderschap in diezelfde

orde. Verschil moet erzijn, of niet soms?

Binnen deRK Kerk kwam in de jarenzestig
onder Paus Johannes XXIII een discussie

op gang om het snoeimes te zetten in de
grote aantallen heilig-en zaligverklaarden.

Zokon het gebeuren dat heiligen, dieal
eeuwen werden vereerd, plotseling hun

strepen - vergeef me deze profane
uitdrukking - verloren en degradeerden tot

de categorie der gewone stervelingen.

Na de doodvan JohannesXXIII, depaus
methet menselijke gezicht, trad de

restauratie onmiddellijk in en werden weer
allerlei liedenzalig danwel heiligverklaard.

Ik heb dat altijd een merkwaardig ritueel
gevonden.Welke mens kan immers van een

andere mens bepalen dat hij het Rijk der
Hemelen inmiddelswel zal hebben betreden

en niet schroeit in het Vagevuur danwei
eeuwigwordt geroosterd in dekrochten van

deHel? Of is dit simpelwegte beschouwen
als twijfel aan het inzichtvan deAlmachtige,

misschien zelfs aan Zijn bestaan? Anders is
dat verlangen om gewone stervelingen in de

Hemelse adelstand te verheffen toch bijna
niet te verklaren? Maar misschien zien de

respectievelijke pausen zich al heel lang niet
meer als deplaatsbekleder van Jezusop
aarde en koesteren zij hogere aspiraties.

De ophanden zijnde - buitengewoon snelle
- zaligverklaring van de oprichter van de

bedenkelijkeOpus Dei-beweging heeft mij
doen besluitentot het schrijvenvan dit

stukje.Zaligverklaringen gaan binnen de
RK Kerk meestal niet gepaard met heftige

discussiesen beschuldigingen. Alleen duurt
het vaak wel heel langvoor het zover is.

Peerke Donders bij voorbeeld, deTilburgse
leprozenmissionaris, heeft er bijna 95 jaar

over gedaan - sinds zijn dood in 1887 - om
als 158steNederlander op Gods (?) eigen
erelijst te worden opgenomen. Van hem

staat in ieder geval vast dat hij een
door-en-door goed mens geweest is. Bij de

zaligverklaring van deSpaanse priester
JosemariaEscriva de Balaguer y Alblas, die

zondag 17 mei door paus JohannesPaulus II
tot de eer der altaren wordt verheven, lijkt

dat echter vel wat anders te liggen.

Hoewel in Rome hardnekkigwordt
verklaard dat Escriva in een geur van

heiligheid is gestorven, zit ereen
bedenkelijk luchtje aan diens leven.De

kritiek richt zich niet alleen op de priester
dievolgens sommigen een luxueus leven

zou hebbennagestreefd en sympathie had
voor het nationaal-socialisme.Velen

koesteren ook groot wantrouwen tegen de
behoudende lekenorganisatie Opus Dei

(Werk van God), dieEscriva op 2 oktober
1928 oprichtte. De snelheid waarmee de

zaligverklaringsprocedure van de in 1975
overleden priester is afgerond, heeft in ieder

geval verbazing en soms verontwaardiging
opgeroepen. Doordat de voorzitter van de

Vaticaanse congregatie voor de
heiligverklaringen,kardinaal Pietro

Palazzini, op dehand van de beweging was,
konden snelvorderingen worden gemaakt
met dezaligverklaring van Escriva, dieop

luxe was gestelden zeer trots was op de
adellijke titels diehij in 1941 en 1968

verwierf.

Opus Dei heeft voor het
zaligverklaringsproces 75.000 ondertekende

getuigenissen over het voorbeeldig leven
van zijn stichterverzameld. Daarbij kwamen

13.000 pagina's geschriftenvan de priester
zelf. De Amerikaanse journalistKenneth L.

Woodward, dieeen boek overzalig- en
heiligverklaringsprocessenin deRK Kerk

heeft gescheven, heeftkanttekeningen
geplaatst bij de 1300 adhesiebetuigingen van

kardinalen en bisschoppen. Volgens
Woodward hebben Opus Dei-leden

bisschoppen in deDerde Wereld gedreigd
met stopzettingvan de geldstroomvoor hun

priesteropleidingen, alszij weigerden de
zaligverklaring te steunen.

In het Spanje onder dictatorFranco bezette
Opus Dei een groot aantalbelangrijke

administratieve- en regeringsposten,
hetgeen de argwaan nogheeft versterkt.

Veelpijnlijker is de bewering dat Escriva
redelijk positief over Hitler dacht en zou

hebben gezegd dat de nazileiderten
onrechtewerd beschuldigd van de moord op

zes miljoen joden.Aan de anderekant: was
het niet juisthet Vaticaan, dat veel

vooraanstaande nazi-leiders na deTweede
Wereldoorlog naar Zuid-Amerika hielp

ontkomen? Dat maaktEscriva's
zaligverklaringeen stukbegrijpelijker.
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TtTi-DE LIMBURGSE
MM/ATPERSONEELSGIDSfw l

De Stichting Gezondheidszorg Ziekenhuis De Wever & Cregorius
Oostelijk Zuid-Limburg biedt is het groteziekenhuis, dat op
ziekenhuiszorg en ouderenzorg in twee locaties ziekenhuiszorg biedt
haar verzorgingsgebied. van hoog niveau. Het ziekenhuis
Van de stichting maken deel heeft 130 medisch specialisten en
uit het Ziekenhuis De Wever & 2.850 medewerkers, jaarlijks
Cregorius en het Verpleeghuis worden 26.000 patiënten
Schuttershof. opgenomen.

Binnen de afdeling Klinische Neurofysiologie
(KNF) bestaat een vacature voor een

klinisch-neurofysiologisch
/ / laborant

Functie-informatie
Tot de taak hoort het zelfstandig verrichten van en

Tiliir51*"' assisteren bij klinisch-neurofysiologisch
onderzoek, zoals EEG's, EMC's, EP's, Dopplers en
Duplex; daarnaast het verzorgen van bijkomende
administratieve werkzaamheden.
Functie-eisen
" diploma diploma KNF-laborant; bij voorkeur enige

■imf jaren ervaring als KNF-laborant
" in teamverband willen en kunnen werken

U»goede sociale vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuis-
wezen.
Inlichtingen
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
mevrouw M. van Knippenberg, tel. (045) 76 6370.

%^, Schriftelijke sollicitaties
kunnen tot 23 mei worden gericht aan de
Personeelsdienst. Vermeld in de linkerbovenhoek
van uw brief JL-92082.

IIStichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg wj
Ziekenhuis De Wever & Gregorius

1

BASTISN HOTELS
VRIENDELIJK, BETROUWBAAR EN BETAALBAAR
ZOEKT: ENTHOUSIASTE PART-TIMERS!
Op 22 mei 1992 zal het 16eBASTION HOTEL in
Nederland worden geopend, aan de In de Cramer 199
te Heerlen. BASTION HOTELS zijn moderne
3-sterren hotels. *
Voor het BASTION HOTEL HEERLEN/HOENSBROEK
zoeken wij de volgende enthousiaste medewerkers/sters:

KAMERHULPEN M/V
Werktijden: van 07.00/09.00 uur tot 12.00/15.00 uur
(in overleg)
Leeftijd: 16-19 jaar.

NACHTMEDEWERKERS M/V
Werktijden: van 24.00 uur tot 07.00 uur
Leeftijd: 18-19 jaar.

RESTAURANT-/BARHULPEN M/V
Werktijden: gedurende de avond
Leeftijd: 18-19 jaar.

Genoemde funkties zijn op part-time basis.
Bereidheid tot werken in de weekeinden en op
feestdagen is een voorwaarde.

Als je geïnteresseerdbent in een van bovenstaande
functies, bel dan tussen 09.00 en 18.00 uur.
Tel.: 070-3192022 en vraag naar Ivo Moens.

kantoortechniek

jos van rooijen, annastraat 25/6161 gw geleen/tel. 046-741015

Ruim 16 jaar leveren wij aan onze relaties
kantoorartikelen, kantoor-en bedrijfsmachines en
verzorgen completekantoorinrichtingen.
Ter uitbreiding van onze technische dienstzijn wij
op korte termijn op zoek naar een

technisch medewerker
Zijn taak zal bestaan uit:
- uitvoeren van reparaties en onderhoud aan

kopieer- en automatiseringssystemen in binnen-
en buitendienst.- instruktie en begeleiding van onze relaties.

Funktie-eisen:
* minimum leeftijd 23 jaar
" opleidingM.T.S.-electronica of gelijkwaardig
* ervaring in onze branche is wenselijk
* goedekontaktuele eigenschappen
* rijbewijs BE

l Wij verzoeken u uw sollicitatie,
voorzien van een curriculum vitae en
een pasfoto, te zenden t.a.v.
dhr. J.G.H, van Rooijen.

l
Part/Full time

Fysiotherapeutfe
gezocht voor Nederlandse praktijk
in Noord-Eifel (70 km van Heerlen)
voor direkt of latere datum
(woning beschikbaar)

Krankengymnastikpraxis Moorer
H.-Kattwinkelplatz 3
5372 Schleiden-Gemünd
tel. 09-49-2444-2292

-3445

——i^—___________________________«_______________*
M
_________________________________

l____^

GEVRAAGD
voor orthodontiepraktijk te Sittard

TANDARTSASSITENTE
Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagell
richten aan:
M.M.H. IN DE BRAEKT
Bergstraat 3. 6131 AY Sittard

E.A.S. Beveiliging is een landelijk opererendefranchise-organisatie dit
zich bezighoudt met draadloze beveiligingsapparatuur.

Met spoed zoeken wij representatieve energieke

ONDERNEMERS
Het werkterrein ligt zowel bij particulieren als kleine bedrijven

in uw eigen woongebied.

Wij bieden u:

" een technisch/commerciële training " assistentie bij
organisatorische opzet " permanente steun op het gebied

van marktbenadering, reclame, verkoop, administratie en
service " een exclusiefrayon met auto

Van u wordt verwacht:

" commercieel inzicht " technische
vaardigheden " klantgerichtheid " gering eigenvermogen.

Heeft u interesse, schrijf dan een kort briefje metcv. of bel
voor inlichtingenDhr. R.Ch. van Berkel.

Postbus 204,4920 AE Made, tel. 01626-86692

BEVEIL I G I N G

Transcarbo |____|
kunststoframen b.v. ■ il ■
Door uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij met spoed voor de afd. kunststof:

Produktie - medewerkers
Montage - medewerkers
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF
RAMEN BV *Handelsstraat 20 6433 KB Heerlen

Tel. 045-753700

Operator m/v
Die aan de slag wil bij een bedrijf waar men kunststoffen
maakt voor diverse doeleinden. U gaat o.a. machines
bedienen, produkten afvegen en verder alle voorkomende
werkzaamheden verrichten in 3-ploegendienst. U kunt hier
lange tijd aan de slag.
Informatie bij Celly Vek. tel. 045-45 15 00.

Medewerker m/v
grondstoffen

Bij een relatie in Kerkrade gaat u diverse grondstoffen m.b.v.
een machine mengen, afvollen, wegen en inpakken. U heeft
een LTS C-opleiding of gelijkwaardig niveau en u wilt graag in
3-ploegendienst werken. Deze baan is voor lange tijd.
Informatie bij Celly Vek, tel. 045-45 15 00.

Kwaliteits-
controleur m/v

Voor een bedrijf in Kerkrade. U beschikt over een diploma
MLO Chemisch/Analytisch. De werkzaamheden bestaan o.a.
uit het maken van analyses en het verrichten van bepalingen
en bij drukte helpt u mee in het produktieproces. Enige 'kennis van bacteriologische bepalingen is een pre, evenals
ervaring hebben in een soortgelijke functie. Deze baan begint
in dagdienst en zal naar verloop van tijd overgaan in
ploegendienst. Leeftijd: tot 30 jaar.
Informatie bij Jacqueline van Wissen, tel. 045-45 15 00.

Kerkrade, Hoofdstraat 35a. B«

-ir randstad uitzendbureau

ONDERNEMING
TER OVERNAME GEVRAAGD

door veelzijdig commercieel manager
- handels- of produktiebedrijf; overname eventueel ge-

heel, gedeeltelijk of op termijn i.g.v. opvolging;- liefst intern, werkzaam of met exportmogelijkheden;- met groeipotentie. Huidige omzet 3-8 milj.;
- regio Maastricht-Eindhoven-Roermond-Venlo.
Reacties te richten onder no. HK 197 LD, postbus
2610, 6401 DC Heerlen

CADEAU-ARTIKELEN,
w.o. porceleinen vazen, posters,
koffiemolens, chinese vazen,
houtsnijwerk, porcelein, ventilatoren,
schilderijen, speelgoed en nog veel meer.
ENORME PARTIJ TEXTIEL
w.o. sokken, herenoverhemden,
damesblouses en -broeken, spijkerbroeken,
spijkerpakken en damesjurken.
GROTE PARTIJ
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
tegen weggeefprijzen zoals o.a. mixers, strijk-
ijzers, wc rolhouders, pollepels, handdoeken,
tneedoeken, washandjes en dweilen.
ELEKTRISCH EN HANDGEREEDSCHAP
ruim 1 milj. stuks, w. o. tangen,boren, boor-
machines, hamers,zagen, vijlen enz. enz.
WERKKLEDING,
zoals overalls, regenpakken, rubber laarzen,
parka's, laarzen met stalen neuzen enz. enz.
WITGOED, ruim 3000 stuks,
waaronder koelkasten, ovens, afzuigkappen,
elektrische- en ceramischekookplaten.
TE KOOP BANKSTELLEN,
relaxstoelen, zitzakken, hoekcombinaties
in vele moderne kleuren en dessins.
± 400 STUKS TUINMEUBELEN
o.a. banken, tafels, stoelen, schommel-
stoelen, campinggasstellen enz. enz.
TUINGEREEDSCHAP
diversewerkstelen met verwisselbare
stukken en vele andere artikelen

VELE ANDERE ARTIKELEN,
NERGENS EEN GROTERE SORTERING.
OOK IN AANTALLEN TEKOOP.
KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN

_
IN ONZE SHOWROOMS.

fffH AMbl I DI-OPLEIDINGEN
|J__V mX WM Avondopleidingen te: Heerlen. Maastricht, Venlo, Eindhoven. Nijmegen.

- AMBI-88 modulen:
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6- Praktijkdiploma Informatica PDM en PDI-II

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600.
dhr/mw/mej opl : o,

adres tel.: o
woonpl Ift.:

I LOGISTIEK- I
LEIDER

Opl.: HBO-nivo
15 j. ervaring

zoekt vacature.
Spoedige

indiensttreding
mogelijk.

Br.o.nr. HK 196 LD,
postbus 2610

6401 DC Heerlen

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, KTQ^^
2600 AJ Delft. IIOL3

latei
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
I let comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
Inde toekom st isdeschool
ookbestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuurt van het
kinderdorp. _
Teneinde ooit een vcran- «
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen isveel geld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpenvraagt
daaromuw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
USYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL
-<$&/%

3___p___pEjpl^
U kunt dit bedrag over- -
maken naar Rabobank .
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen, J
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-, dorpen. Tel.: 045-412736. |

, . "

kur#n
Kuron Europe B. V. maakt deel uit van het JapanseKuron concern met vestigingen in Japan, USA, Mexico, Taiw3<
en Maleisië. Kuron ontwikkelt en producert remote controls (RC's) voor audio en video en printed circuit board
(PCB's) voor eigen gebruik en diverse afnemers. Belangrijke afnemers van Kuron zijn o.a. Sony, Misubishi en T~&
hiba. Vanaf maart 1991 is de produktie-plant in Heerlen operationeel. In Heerlen richt men zich op de produW
van RC's en PCB's. Deze produktie vindt plaats op zowel handmatige als semi-automatische produktielijnen. T 1
yens beschikt Kuron Europe B. V. over een afdeling voor het plaatsen van chips en diskrete componenten. Om *
voldoen aan de steeds groeiende vraag naar onze produkten willen wij de organisatie uitbreiden met:

A. 1 LIJNLEIDER M/V
B. 1 MEDEWERKER LOGISTIEK M/V
C. OPERATORS SMT MA/
D. PRODUKTIEMEDEWERKERS M/V

De functie: lijnleider Kuron vraagt:
Tot de werkzaamheden behoren onder andere: - Een adequate technische opleiding op MBO-niveau.
- Het sturen van controleren van een produktielijn. - Sociale vaardigheden, (bege)leiding kunnen geven
- Het eventueel verrichten van reparaties. aan 15 personen.
- Administratieve verwerking dagelijkse produktiegegevens. - Leeftijd ongeveer 30 jaar.- Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke funktie.

- De bereidheid zich in de omgeving van Heerlen te
vestigen.

De functie: medewerker logistiek Kuron vraagt:
Tot de werkzaamheden behoren onder andere: - Een adekwate opleiding op MBO-niveau.
- Zorgdragen voor produktieplanning plus controle hierop. - Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke funktie.
- Dagelijks verzamelen relevante informatie en op grond hier- - Goede beheersing van de moderne talen, m.n. En-

van rapporteren en signaleren. gels.
- Een constructieve bijdrage leveren aan het hele logistiek ge- - Leeftijd: rond 30 jaar.

beuren. - de bereidheid zich in de omgeving van Heerlen te
- Gereed/verzendklaar maken van de te verzenden produkten. vestigen.

De functie: operator S.M.T. Kuron vraagt:
Tot de werkzaamheden behoren onder andere: - Een adekwate opleiding op LBO E of W niveau.
- Bedienen SMT-machine. - Bereidheid tot het werken in 3- en/of 5-ploegen-
- Leiding geven aan ploeg (op termijn). dienst.
- Administratieve verwerking dagelijkse produktie- en kwali- - de bereidheid zich in de omgeving van Heerlen te

teitsinformatie. vestigen.
- Dagelijks onderhoud.

De functie: produktiemedewerker Kuron vraagt:

- Produceren/solderen van afstandbedieningen/printplaten aan - Opleiding op LBO-niveau.
een lopende band.

Kuron biedt:
- Een resultaatgerichte internationale werkomgeving.- Een bij het bedrijf en zijn ontwikkeling passend arbeidsvoorwaardenpakket.
- Gedegen interne opleiding.

Degenen die aan de gestelde eisen voldoen, kunnen hun sollicitatie richten aan:

Kuron Europe B.V. j
Postbus 2595 - 6401 DB Heerlen
Sourethweg 11 - 6422 PC Heerlen.; 1
I^l stichting gezinszorg heerlen e.o.

zoekt voor de vakantieperiode juli t/m medio sep-
tember

VAKANTIEHULPEN m/v
de te verrichten taken zijn vooral van huishoudelijke
aard, veelal bij bejaarden voor 3 a 4 uren per dag-
deel.
Van de kandidaten wordt verwacht:- leeftijd tussen 17 en 24 jaar;- ervaring in huishoudelijk werk;
- goede contactuele eigenschappen;- gedurende min. 3 en max. 8 weken beschikbaar

zijn voor 15 è 20 uren per week.
Belangstellenden kunnen schriftelijk reageren, voor
23 mei a.s. t.a.v. afd. personeelszaken, St. Gezins-
zorg Heerlen e.0., postbus 357, 6400 AJ Heerlen,
tel. 045-414141.

y

JLAUTOBEDRIJF JANSSEN MM
m\M Peugeot-dealer voor het rayon Kerkrade,

Landgraaf, Simpelveld en Vaals

Autobedrijf Janssen heeft op korte termijn een vacature voor een
ervaren

EERSTE AUTOMONTEUR
Wij zoeken een enthousiaste medewerker liefst met ervaring in de
Franse merken.
Schriftelijke sollicitaties, welke vertrouwelijk worden behandeld, kunt v
richten aan:

Autobedrijf Janssen
Eygelshovergracht 64
6464 GB Kerkrade
t.a.v. de heer J.H. Janssen| . S
I _____ y

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, £-
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... |gg

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! Ku^ .
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. fax 04709-84333. S_PIKj*
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Meisjesdroom
Twee uur langheeft deTweede
Kamer dezer dagen over defiets
gesproken. Onder aanvoeringvan
ministerMay Weggen, dochtervan
Harm,rijwielhandelaar in Klazie-naveen. „Ik had alskind nooit dur-ven dromen dat ik nog eens hetr .wielbeleid in de TweedeKamer
zou mogen verdedigen," zei de be-
windsvrouwe. Het klinkt als een
sprookje, een meisjesdroom als hetware. Zo wilArien de Jong van de
"etsersbond hetvoorlopig ookmaar even blijven zien.

»De Kamerleden haddener zicht-
baar zin in. Een fijn onderwerp,weer even heel 'wat anders. In Ne-
derland zijn meer fietsen dan men-sen: vijftien miljoen. Daarom wil-den deKamerleden allemaal graag
iets moois over het rijwiel zeggen.
Ze gingen er echt voor zitten. De
automobilist zou devan rechts ko-
mende fietser maar eens voorrang
moeten geven. Natuurlijk had diebravePieter van Vollenhoven,
voorzitter van deRaad voor deVerkeersveiligheid, gelijk dat hetdaareindelijk eens van moest ko-men. En daar kwamen devolks-
vertegenwoordigers los met hun
eigen fietsverhalen."

„Wolffensperger van D 66 zei ge-
heel buiten zinnen te zijn geweest
toen zijn prachtfiets met maar
liefst 21 versnellingen was gesto-
len. Van Middelkoop van dePvdA
vond het maar mal dat jezo mak-
kelijk met een creditcard een auto
kunt huren, maar dat de leasefiets
nog nauwelijks iets is. Kortom, be-
langstellingvolop voor de velo.
Een gezelligonderonsje, geen echt
debat. Want over het geld dat no-
dig is om landelijkeen waarlijk
fietsvriendelijke en veilige infra-
structuur te realiseren, zoals in het
door deregering gesteundeMas-
terplan Fiets is vervat, is met geen
woord gerept."

Geen echt debat
Hoewel. Toch. Het was misschien
geen echt debat. Maar het was wél
een unicum dat devolksvertegen-
woordiging zo lang over defiets
had gesproken. Begrip gloort al-
thans. Steden en dorpen gaan er
prat op datze als 'fietsvriendelijk'
worden aangemerkt. Delft spant in
dat opzicht de kroon. Het fietsnet-werk is daarzodanig dat de stad
beter bereikbaar isvoor defiets
dan voor de auto, vooral veiliger,
maar zeker ook sneller.

Het gevolg is dat steeds meerDelf-
tenaren gaan fietsen, want zij hoe-
ven niet meer opzij voor de auto,
deauto moet opzijvoor hen. Destraat is niet meer zo vanzelfspre-
kend voor de automobilist. Waar
dat nogwel zo is gaan defietsers
dank zij bruggetjes en tunneltjes
over en onder de auto's door.
In Delft isfietsen een feest, ver-

kondigen de stadsbestuurderen.
Het loont deauto te laten staan/la-ten ze weten. Feit is dat het autoge-
bruik in Delft aanzienlijk afneemt,
terwijl het in andere steden nog al-
tijd toeneemt. De voorzieningen in
Delft hebbentwintig miljoen gul-
den gekost.

Goede sier
„Geen weggegooid geld,"zegt
Arien, „maar het is jammergenoeg
slechts een proefproject waarmee
goede sierwordt gemaakt. Zo zou
het gewoonmoeten, in alle steden.
Het zou normaal moeten zijn. Wel-
iswaar heeft May Weggen vijftig
miljoenvoor het bevorderen van
het fietsen en het ontmoedigenvan
het autorijden uitgetrokken, maar
ook dat is een eenmalige maatre-
gel, niet structureelhelaas. Het
geld is bedoeld om gemeenten die
iets leuks voor de fiets willen doen,
te stimuleren."
Arien de Jong woont in Amster-
dam. „In dehoofdstad doen ze al
jarenhun best om het fietsen te
bevorderenen het autorijden te
ontmoedigen. Maar het schiet niet
op, gaat stukje bij beetje, alleen als
er toevallig weer wat geld is."

Haar hoop is gericht op de uitslag
van hetrecente referendum waar-
uitblijkt dat het merendeelvan de
hoofdstedelingen Mokum blikvrij
wil maken. „Ik ben er toch wel op-
timistisch over, want de gemeente-
raad heeft besloten de uitslag te
volgen. In een 'stappenplan' wil de
raad het autovrij maken realise-
ren."

Genot
De auto staat niet meer zó stevig
op zn voetstuk. Is niet meer zó'n
heel erg heilige koe. Meer en meer
een melkkoe, zeggen zielige auto-
mobilisten. „Hetautorijden wordt
ons onmogelijk gemaakt." Zon
klagende automobilist heeft wel
watvan een te veel melk produce-
rende boer die beweert dat hij ka-
pot gaataan de superheffing. Maar
hoe je het ookwendt ofkeert, min-
der looden minder mest moeten,
menen mensen die zich als be-
schermers van denatuur opwer-
pen.

Volgens de ENFB is dit 'verande-
rende denken' ook tot de doorsnee
automobilist doorgedrongen. In
ieder geval durft een afnemend
aantal automobilisten openlijk ac-
celeratievermogen en snelheidvan
het geliefde vehikel teroemen.
Slechts een enkelingblijft vandaag
de dag luidkeels verkondigen dat
zijn bolide een geliefkoosd speeltje
is, het meest begerenswaardige do-
de ding ter wereld, waarbij het
krachtig beroeren van het gaspe-
daal het ultieme genot oplevert.

Arien de Jong begrijpt niet wat
automobilisten bezielt om hun(en
andermans) leven te wagen om er-
gens lutteleminuteneerder te arri-
veren dananderen. Om kort daar-
op deel te nemen aan de stadsguer-
rilla, waar parkeerwachters de
vijand zijn in doorwielklemmengeboobytraptestraten. Op zater-
dag boodschappen doen met de
auto betekent in een beetje stad
stapvoets rijdend zoeken naar een

pai^keerplaatsje, ver verwijderd
van de supermarkt, want daar lijkt
elkplaatsje altijd bezet. Na veel
verspilde tijd en benzine wacht
meters zeulen metvolle bood-
schappentassen.Een boodschap-
penkarretje achter defiets beveelt
de ENFB aan als alternatief.

Soppend zadel
Als hetregent is de fiets ook niet
alles. Het soppende zadel. Hetre-
genpak.De slippendedynamo. De
opspattende modder. In zijn strijd
tegen vocht en autoconservatisme
ontwierpLuud Schimmelpen-
ninck de Solo, een overdekte drie-
wieler met trappers, versnelling-
snaafen dérailleur. Zijn ingenieuze
ei oogt snel, bewust anders dan
een wagentjevoor invaliden.Het
heeft evenmin het 'alternatieveri-
ge' van de meeste ligfietsen.

Luud is directeurvan het 'innova-
tief bedrijfsverzamelgebouw V-
Tech' in Amsterdam. 'Oudere jon-
geren'kennen hem beter als de
Provo diehet 'witte fietsenplan'
bedacht in de strijd tegen de 'as-
faltterreur van de gemotoriseerde
bourgeoisie, wier wierookkoolmo-
noxyde is.

Het plan om Amsterdam te voor-
zien van witte fietsen voor alge-
meen gratis gebruik heeft in de
hoofdstad nooit gewerkt. Maar in
Kopenhagen is de 'statiegeldfiets',
een variant van de witte fiets, een
succes. Hij berust op hetzelfde
principe als de geketende bood-
schappenkarretjesin de super-
markt. Als jeer geldin gooit, kun
jeer mee gaanrijden.

Menig bedrijfheeft belangstelling
voor de Solo. Ze lijken geschikt
voor het woon-werkverkeer. Om
diereden wilFokker er honderd
hebben. De moeilijkheid is dat ze
nog niet in produktie zijn. Menige
kinderziekte moet nogworden
overwonnen. Het achterwiel bleek
te zwaar belast. Dat kwam mede
omdat berijders van het ei een
soort Jaguar-gedragtoonden. Ze
wildener deblits mee maken,
'scheurden' bij stoplichtenals eer-
sten weg. Het werd ook al gauwte
heet in het ei, zodat het van een
soort airconditioningmoest wor-
den voorzien.

vrijuit

Voorrang voor de fiets

Vandaag is het Nationale Fietsdag,
nog meer Nederlanders dan toch al

beklimmen het stalen ros en gaan er -
bijna file-gewijs - op uit. De fiets, die
toch al het onverwoestbare image van

het nationale vervoermiddel had,
sinds ook de elkaar opvolgende

majesteiten er hunne koninklijke bibs
op neervleiden, maakt al enige tijd

een comeback van jewelste.
Bakfietsen, snor-, brom- en

fluisterfietsen, tandems, lok- en
leasefietsen. Het veel bezongen rijwiel
('als ik twee maal met m'n fietsbel bel'

en 'spring maar achterop') was bezig
af te glijden. Een onverlichte barrel,

prooi van vooral junks en studenten.
Maar nu de auto niet meer zo

vanzelfsprekend is, krijgt de fiets
weer status. En zelfs voorrang. De

enige echte fietsbond is blij.

DOOR PIETER VAN DE VLIET

..Wat heb ik nou aan m'n fiets
hangen," denkt Arien de Jong
van de fietsersbond ENFB als
ze het gelukstelegram leest. De
bond blijkt beloond met een
internationale onderscheiding
van de Verenigde Naties we-
gens de 'uitzonderlijke inzet
voor een beter milieu. Of de
pleitbezorgers van dewielrij-
ders de prijs op 5 juni, Wereld-
"ïilieudag, eventjes in Rio deJaneirowillen komen halen.
Zon uitstapjezit er niet echt in.
Natuurlijk is het leuk om mondiaal
gefêteerd te worden in een brui-
sende stad alsRio. En beroemdhe-
dente ontmoeten als de eveneens
door hetVN-milieubureaube-
kroonde Brigitte Bardot, het vroe-
gere seksidooldatzich op haar
oude dag fanatiek inzetvoor het
bedreigde dier. Maar zon reisje isduur. Geld en mankrachtzijn hard
nodig om de strijdvoor een beter
rijwielbeleid in den lande te kun-
nen voeren.
Misschien datvoorzitter Jaap
Rijnsburger van deEchte Neder-
landse Fietsers Bond toevallig in
junidiekant op moet, want als mi-
lieutechnoloog moet hij vaak in de
DerdeWereld wezen. Maaranderskomt er niemand.Arien de Jong
blijft in elk geval de komende tijd
vanuit het gebouwvan de ENFB
aan Havenstraat 13 in Woerden bij
net promoten van hetrijwiel uit-
zicht houdenop defietsbestendige
spijkerbroeken diemodeboetiekHenny's Rits onder het motto 'één
broek voor twee billen' etalage-
breed uitstalt.

Internationale erkenning. Daar
nebben ze bij defietsersbond zelfs
niet van durven dromen. Er is een
hjd geweest dat sterk is getwijfeld
°fde bond ooit zelfs maar natio-
naal aanzien zou gaan genieten.
Maar nu deauto wat mindervan-
zelfsprekend is geworden lijkt de
nets en daarmee debond aan pres-tigete winnen. Hoewel. Toch.

" Het net van
fietspaden
breidt zich

voortdu-
rend uit.

Zoals hier
in

Brunssum.

Foto:
DRIES

LINSSEN

" Luud
Schimmelpen-
ninck in de
driewieler
Solo: overdekte
fiets.

Foto:
GPD/ROLAND

DE BRUIN

Brievenbus
Een ander euvelvormden langs-
denderende vrachtwagens. Ops-
pattend water drong het ei binnen.
Schimmelpenninck had een aardi-
ge oplossing. De opening bij de
wielenvoorzag hij van een soort
borstels zoals jeook in openbare
brievenbussen aantreft. Door die
borstel kan debrief er wel in maar
niet uit. Bij deSolo is het precies
andersom. Het water kan er niet in
maar wel uit.

De vinding van de vroegereProvo
isvoorzien van een electromotor
diehet trappen vergemakkelijkt.
Waardoor je als het ware altijd
wind mee hebt. Het aggregaat dat
de motor voedt, kan thuis of op
kantoor worden opgeladen (ge-
woon de stekker in het stopcontact
steken).

Als eigentijdsvoordeel van zijn
vindingzietL'uud het fitness-
aspect. „Gezonder dande auto,

soepeler dan de fiets, minder moei-
zaam dan de hometrainer en geen
gehijg van trimmers." Hij mikt op
mensen die liever lichaamsbewe-
gingin het dagelijksritme inpas-
sen.

Stelen van deSolo is niet gemak-
kelijk. Slot en frame zijn één, zodat
de dief diehet slotvernielt geen
fiets meer heeft. Het ontgrendelen
gebeurt door het intikkenvan een
soort pin-code.

Terugjatten
Het witte fietsenplan wordt vooral
in de universiteitssteden'verkeerd
vertaald. In die steden 'rouleert'
een groot aantal vehikels, wat
mooi lijkt, ware het niet datze alle-
maal zijn gestolen. Want wiens
fiets is gepikt, jater gewooneen
terug. De tot norm verheven norm-
vervaging leidt tot criminele inven-
tiviteit.

De vindingrijkheid van de fietsen-
dief is groot.Een truc is de beoog-
de buit van nóg een slot te voor-
zien. De eigenaar doetzijn fiets
van slot, wil wegrijden maar merkt
tot zijn grote verbazing dat hetniet
gaat. Hij denkt dat het een vergis-
sing is. Hij gaat naar huis om ge-
reedschap te halen om het vreem-
de slot te mollen en intussen gaat
de diefer met defiets vandoor.
Want de dief staat gewoonmet het
sleuteltjevan 'zijn' slot te wachten.

Nog getructer is debenadeelde
van bovenbeschreven truc te spe-
len. Jevraagt depolitie het echte
slot van deechte eigenaar door te
knippen en doet dan defiets keu-
rig met je eigen sleuteltjevan slot.
Namelijk het slot datjeer om hebt
gehangen om de fiets in dewacht
tekunnen slepen.

A.F. Schlüter, Amsteldijk 74 in
Amsterdam, schreefna het stelen
van de 25-ste fiets een briefaan de
TweedeKamer. Het ANP maakte
een bericht van het 'jubileum. Me-
vrouw Schlüter, al die bellende
journalisten beu, beslooteven een
frisse neus te halen. Op defiets.
Dacht ze. Het voorwiel was gesto-
len.

Lokfiets
De fietsendiefstallen zijn defase
van de 'kleine criminaliteit' voor-
bij. De politie maakt er meer werk
van, is er op uit dievenen helers te
pakken. In Amsterdam worden op
plekken waar gestolen karretjes
worden verhandeld undercover-
agenten ingezet. In Den Bosch
functioneert de 'lokfiets', een van
een zendertje voorziene mountain-
bike.

Volgens politiewoordvoerder Jac-
ques Brumrrans heeft de lokfiets
zo veel dieven 'opgeleverd' dat hij
af en toe mdet worden binnenge-
zet. De administratieve afhande-
ling van diediefstallen vergtveel
mankracht. „Maar we gaaner mee
door. Veel andere korpsen hebben
belangstelling." Dat deNijmeegse
politie daartoe behoort stemt hem
tot tevredenheid, want in die stad
is Jacques in zijn jongejarenzelf
menige fiets kwijtgeraakt.

Als Arien de Jong van de ENFB op
bezoek is bij haar ouders in Fries-
land hoeft ze haar fiets niet op slot
te zetten. Ze vindt dat een 'heerlijk
gevoel. Tochverwacht ze dat de
fietsendiefstallen zullen teruglo-
pen, ook in de grote steden.

Vorig jaarzijn er meer danmiljoen
fietsen gekocht;waaronder nogal
wat duurdere, te mooi om buiten
te zetten. De fiets heeft meer status
gekregen, wordt serieuzer geno-
men, de mensen willen er meer
voor betalen. Ook voor deveilig-
heid. „Er is veel vraag naar be-
waakte stallingsruimte, vooral bij
stations. Er zouden veel meer stal-
lingen moeten worden gebouwd."

Fietsenvangers
De Nederlander lijkt de gammele
barrel beu te zijn. De kans op brok-
ken is groot en ze zijn zo gestolen
omdat een goed slot meerkost dan
zon rammelkast.

Wat Arien de Jong deugd doet, is
dat de vrachtwagenchauffeur in
toenemde mate oog heeft voor de
veiligheid van defietser. In het
jongstenummer van het blad Be-
roepsvervoer wordt er bij de chauf-
feurs op aangedrongen de fietser
vóór te laten gaan. Bij stoplichten
moet defietser de kans krijgen
zich zichtbaarvoor devrachtwa-
genchauffeur op te stellen.

Tevenswordt bepleit devoertui-
gen te voorzien van 'fietsenvan-
gers', een zij-afscherming, wat veel
mensenlevens zou sparen. Een
kwart van alle verkeersdoden.

Zaterdag 9 mei 1992 "33
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< ___!^_ *Fina Nederland B.V. is atctief op het gebied
van de verkoop van aardolieproducten en
maakt deel uitvan dePetrofina groep,
welke in Brussel haar hoofdkantoor heeft
Binnen dePetrofina groepkan Fina
Nederland steunen op eigen oliewinning en
raffinage; moderne laboratoria staan borg
voor een doeltreffende kwaliteitsbewaking
en een opeigen toepassingen gerichte
productontwikkeling.
Naast benzinestations vormen industrie,
wegtransport scheepvaart, visserij en lucht-
vaart de belangrijkste afnemerscategorieën
voor onder meer het brede pakket brand-
stoffenen smeermiddelen.
Fina Nederland heeft eveneens belangen in
de verkoop van petrochemische produkten.

FINA

Ten behoeve van een (APK) Service-garage/
benzinestation zoeken wij een

EXPLOITANT (M/V)
Van kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken
over:

" goed commercieel inzicht;

" leidinggevende capaciteiten;

" uitstekend gevoel voor serviceverlening;

" BOVAG patroonsdiploma;

" voldoendebedrijfskapitaal.

Heeft u zich herkend? Wellicht bent u dan de
geschikte kandidaat voor exploitatie van ons pand
aan de Prins Hendriklaan 243 te Brunssum.

Voor nadere informatie kunt u bellen naar de heer
C. Baan, tel. 04130-53396 (tussen 19.00 en 21.00 uur).
Ook kunt u schrijven naar FINA Nederland B.V,
afd. Wegverkeer, Postbus 294,2501 BC Den Haag
(tel. 070-3180480).

"ÏP(i^iaï?(i-TeX (Europe) b.v. .
Texture-Tex is een veredelingsbedrijf van synthetische garens voor verwerking in de tapijtindustrie.
Deze halffabrikaten vinden hun afzet in geheel Europa.

Texture-Tex is een onderdeel van Crown America Inc. en is gevestigd op het industrieterreinDe
Beitel te Heerlen. Het heeft een personeelsbestandvan ca. 150werknemers.

Voor onze produktie-afdeling zoeken wij op korte termijn

Produktiemedewerkers m/v
voor de bediening van twijn- en heatsetmachines. De werkzaamheden worden in 3- en
4-ploegendienst verricht.

Vereisten:
- technische aanleg;- accuraat kunnen werken;
- in teamverband kunnen werken.

Wij bieden een goede arbeidssfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een
ploegentoeslag voor het werken in ploegendienst (resp. 18,3 of 22,5%); 8% vakantiegeld;
eindejaarsuitkering van 6-10%; bedrijfspensioenfonds; bedrijfsspaarregeling en reiskostenregeling.

Belangstellenden (m/v) worden opgeroepen telefonisch een afspraak te maken met de heer L.
Werry, chef personeelszaken, tel. 045-423741, echter niet eerder dan maandag a.s.

Industrieterrein De Beitel, Sourethweg SA, 6422 PC Heerten.

■

iIAJNADI E
—'^==SWEnWABMING bv

Hajnadi Verwarming b.v., een centrale-verwarmingsbedrijf dat werkzaam is in de
woningbouw, utiliteitsbouwen onderhoud zoekt op korte termijn:

MONTEURS m/v
HULPMONTEURS m/v
Sollicitaties: schriftelijk/telefonisch aan:

t Hajnadi Verwarming b.v.
Postbus 3003, 6460 HA Kerkrade, tel. 045-451200.

y\ Into is een in zijn sector gerenommeerd bedrijf voor projectinrichtingen
yS met vestigingen in Maastricht, Amsterdam en Rotterdam.

yS Projectmanagers van Into acquireren, adviseren en realiseren
zelfstandig projecten zoals kantoorgebouwinrichting, de inrichting van

y commercieel-representatieve ruimtes, banken, hotels en gebouwen
jf voor de gezondheidszorgen deverzorgende sector.

Als professionele partner helpt de Into-projectmanager opdrachtgevers
s^ hun inrichtingsproblemen te definiëren, oplossingen te genereren en

s' conform afspraak te realiseren.
Voor opdrachtgevers betekent Into gevoel voor eigen stijl, doelmatige
aanpak en realisatie binnen afgesproken budget en tijd.
Opdrachtgevers komen uit de industrie, definanciële en commerciële

__Zj __ dienstverlening, de overheiden de gezondheids- en zorgsector.
—| I Into voert kleine en grote projecten uit, voor zowel lokale

f opdrachtgevers als voor internationaal opererende organisaties
Wegens uitbreiding van onze vestiging in Maastricht zoeken wij een

I l IJa U PROJECTMANAGER INTERIEUR
die snel geheelzelfstandig inzetbaar is.

UAAUonUW so"'citatie Wordt uw eigen ondernemingszin nog verder aangescherpt door een
voor 20 mei a.s. hecht maar prikkelend team, duidelijke doelstellingen, het
richten aan: PSD professioneel realiseren van projecten, kritische maar tevreden
Consultants voor opdrachtgevers, weet u esthetische en commerciëlebelangen in
werving en selectie balans te houden en te werken met wisselende projectteams, dan bent
Mauritslaan 49 6129 u de projectmanager die wij zoeken.
EL Urmond Wij zijn van mening dat een HBO-niveau en ervaring met projectmatige

aanpak in de bouw- of inrichtingssector nodig zijn.
Voor meer informatie Uiteraard staat daar navenante waardering en honorering tegenover,
kunt u zich wenden tot waar wij graag met geschiktekandidaten over praten.
Mw. Schreuders, tel. Herkent u zich hierin, solliciteer dan.
046-760096. Een qq^q (selectie-)gesprek wordt gepland op 25 of 26 mei a.s.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan de
selectieprocedure.

Hij begon met een maand ■=^^__^^^=====__^4. Ik stap ep vit.. 1 thuis regel je het bezoek aan klan-
lang "mee te lopen" met een van =~~"""^?f3_____. JM / ten. Jekunt zelf je dag indelen.
onze verzekeringsadviseurs. Om T"-r—„ __JPÏf-~ Geen vaste werktijden, maar jezult
in de praktijk het werk te leren ken- _^^^»»M |^Ugfi^_J]L ook wel's avonds moeten werken.
nen en te zien of 't hem beviel. (r~ rjf-—il \ \ IJfl W' '4* Niet iedereen heeft overdag tijd
Toen hij besloot door te gaankreeg .Sj 'M ' tt^££V- voorJe-
hij een cursus van drie maanden in (^~T'"^^Ê t^Êti&^^3&~~~~-X~~~^
ons bedrijf. Leerde alles van het " r^L \/-^J^^\^y^%\'\W^~~'~^: Waarom onze adviseurs
vak en'werd steeds enthousiaster. \>%A/f/rl*^ ' hun werk zo graag doen?
Daarna ging hij zelf mensen bezoe- Vllfl^S "t^r^^^^^^TfV- mte beginnen: ze bebben een
ken. In het begin nog gesteund U^ JJ (T\ [^^* Q/y goec* en vast salaris, krijgen een
door zijn verkoopleider, maar al , " W hoge provisie plus nog een aantrek-
heel gauw zelfstandig. uw J kelijke bonus. Ook de secundaire

arbeidsvoorwaarden mogen er
Ga je graag met mensen om zijn. Maar het werk zelf speelt vaak

enkun jeverkopen? *9TI " »-een grotere rol. De zelfstandig-
Dan kun jein principe adviseur m/v \t OT"^|#^ p|*l||r heid. Het werken in eigen omge-
bij ons worden. Tenminste als je ■*■"*"». k_* \,%<%> %-* **■**'""" ving. Produkten die goed in d«
tussen de 23-40 jaar | | £*\ ** markt liggen. Het ver-
ben,, minimaal MAVO SO^K QQ tU.C~YI]QQT "£«—**.
hebt plus een rijbewijs-B J; / hebben. De zekerheid bij
en al wat werkervaring. Inwelkbe- een ijzersterk en zelfstandig bedrijf
roep doet er niet toe. Bovendien p-p-r C'T A T?'l'l'JV OPNIEUW ALS tC wer^en' Een bedrijf <*at Je wer^
moet je minder eenvoudige dingen VFT.7FKFRTNCSADVTSFTIR RTT onc*ersteunt met perfect materiaal,

goedkunnen overbrengen. \nr^TrwiA \rcQT\VI JRIA-VESTA Zin in? Schrijf dan meteen een sol-
Wat wordtprecies jewerk? licitatiebrief. Victoria-Vesta, t.a.v.

Heel kort gezegd: het adviseren afdeling Personeelszaken, Postbus
van particulieren op het gebied van 225, 6710 DA Ede.
Verzekeringen, hypotheken en Victoria Vesta heeft vacatures in de volgende plaatsen: MB
_-" i;_l_ L__» „C Bergen, Velsen, Haarlem, Lekkerkerk, Hoevelaken, _■__#_■_■financieringen en natuurlijk het at- W.J 'bij Duu;stede> Bergum> Drachten> Groningen/
sluiten ervan. Ie doet dat in jeeigen Sloehteren, Ureterp, Arnhem, Hilversum, Kerkrade, VICTORIA"VESTA I

J . Poortugaal/Hoogvliet, Hardinxveld, Puttershoek en Gorinchem.
Omgeving en vanuit je eigen WO- Ook als je niet woonachtig bent in een van de bovenstaande

ning. Via een perSOnal COmpUter | P«"~■■"wel bere.d bent te verhuizen, reageer dan ook! | meer verstand van Venekere„

De Stichting Katholiek Schoolbestuur
SPEKHOLZERHEIDE

roept voor de onder haar bestuur staande basisschool

DR DURPEL
sollicitanten op voor de functie van

DIRECTEUR m
De school telt momenteel ± 370 leerlingen,

verdeeld over 14 groepen.

De vacature van directeur ontstaat per 1 augustus 1992.

Van de nieuw te benoemen directeur wordt verwacht dat hij/zij

" in het bezit is van de akte van volledig bevoegd onderwijzer;

" beschikt over goede contactuele eigenschappen;

" beschikt over managementvaardigheden;

" conform de statuten en het schoolwerkplan vorm kan geven aan
het katholieke karakter van de school;

" niet jongerdan 30 en niet ouder dan 50 jaar is;

" in staat is eindverantwoordelijkheid te dragenvoor een proces van
onderwijsinhoudelijke vernieuwing;

" bereid is in de regio te gaan wonen.

" Wij hanteren de sollicitatiecode voor het katholiek onderwijs.

" Een exemplaar van het schoolwerkplan kan worden ingezien na
overleg met de waarnemend directeur, de heer L. Senden, tel.
045-411367.

" De benoemingsadviescommissie(bac) bestaat uit
vertegenwoordigers van het team, de ouders en het schoolbestuur.

" Inlichtingen omtrent dezefunctie kunt u krijgen bij de voorzitter van
de bae de heer J. Vandeberg, tel. overdag 04450-1050, tel.
's avonds 045-416292.

Uw schriftelijke sollicitatie, gaarne met uitgebreide motivatie en
curriculum vitae, moet u binnen 10 dagen na publicatie van deze
advertentie zenden aan: Stichting Katholiek Schoolbestuur
Spekholzerheide, t.a.v. J. Vandeberg, Elbereveldstraat 522, 6466 XP
Kerkrade.

n Bouwvereniging Heerlen
l^S^i Postbus 2986 - 6401 DL Heerlen
i—l I Jacob van Maerlantstraat 35
*-* H Postbus 2986. 6401 DL Heerlen

1 ' Telefoon 045-421144

De BouwverenigingHeerlen beheert in de gemeenten Heerlen en Brunssum 4.025
verhuureenheden.
Binnen de technische sektor van de organisatie is een vakature voor een

Onderhoudsopzichter^v~
Deze funktionaris zal onder leidingvan het hoofdvan de technische dienst in staat
moeten zijn om, na een inwerkperiode,zelfstandig de tot het toegewezenrayon
behorende werkzaamheden te verrichten.
Fu nktie-i nformat ie:- bereidt voor, regelt en houdt toezicht op alle voorkomende

onderhoudswerkzaamheden;- inspekteert woningen bij mutaties;- verricht beleidsvoorbereidendewerkzaamheden met betrekking tot het
onderhoud;- heeft kennis van/ervaring met begrotings- en kalkulatiemethoden;

- stelt begrotingen en planningen op;- heeft kennis en inzicht in automatisering;- onderhoudtkontakten met bewoners.

Funkti e-eisen:- opleiding MTS bouwkunde ofgelijkwaardig;- ervaring op het terrein van devolkshuisvesting;- goedesociale en redaktionele vaardigheden;- leeftijd ca. 30 jaar.

De salariëring en overige arbeidsvoorwaardenworden vastgesteldkonform de
CAO voor personeel in dienstvan woningcorporaties.

Een medisch onderzoek zal en een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
van de procedure.
Van kandidaten wordt de bereidheid verwacht dat zij in Heerlen of direkte
omgeving wonen of gaan wonen.
Indien u belangstelling heeft voor deze funktie, dan kunt u uw schriftelijke
sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae en een recente pasfoto, binnen acht
dagenrichten aan de direkteur van de Bouwvereniging Heerlen,postbus 2986,
6401 DL Heerlen. 03.73

■■ aannemingsmaatschappij

yybv k. knops b.v.
*_r l^^> maastricht

beweegt zich hoofdzakelijk op het terrein van restauratie,
renovatie en utiliteitsbouw.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een:

—: ,
Calculator-werkvoorbereider m/v_

I——

Functie-omschrijving:
- het maken van inschrijf- en werkbegrotingen;

- het ondersteunen van dewerkvoorbereiding;
- de verstrekking van gegevens t.b.v. de nacalculatie en de

kostenbewaking;
- de werkplanning, in overleg;
- bekend met computermatige verwerking van gegevens.

Opleiding:
- minimaalMTS-niveau enruime ervaring in een soortgelijke

functie.

All-round vaklieden m/v
Func tie-omschr ijving:
- all-round vakliedenvoor diversewerken in de renovatie-,

onderhouds- en utiliteitsbouw-sektor.

Opleiding:
- ruime ervaring in bouw en in het bezit van rijbewijs B-E.

Schriftelijke sollicitaties, onder bijsluiting van recente pasfoto,
richten aan ons kantooradres: Statensingel 138, 6217 KH
Maastricht.
T.a.v. de heer Habets.

'—=y

C>Ar\ËJAGEN W'J "jn een internationale
mtfUri\&Gl* produktieonderneming en zoeken
JÊ t.b.v. onze organisatie een:

ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER M/V

* ervaring op het gebied van inkoop en cv export
* Engels en Duits in woord en geschrift
* zin voor organisatie
* kennis WordPertect een pluspunt. __________________________

Uw schriftelijke reacties graag aan: AQUAGEN B.V.
Postbus 22128 /
6360 AC Nuth

"^
Derksen Bouw b.v.. Tunnelweg 108, Kerkrade
Lid van de Haegens Groep Horst, is een middel-

-1 groot bouwbedrijf in Kerkrade.
[ w fl Voert projecten uit in Midden- en Zuid-Limburg
j^^^M op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, re-
■■■■—■■ novatie en grootonderhoud.

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden is
er plaatsingsmogelijkheid voor:

★ Leerling-timmerman

* All-round timmerman
voor grootonderhoudswerken

Sollicitaties worden ingewacht bij:
Derksen Bouw b.v., Postbus 1036,6460 BA Kerkrade., _ __x"
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Sancta Dimphna
Het zwart-witte bidprentje dat delokale toeristendienst verstrekt,toont een kleine, wat gezette jongevrouw: 'Sancta Dimphna, Virgo et
Martyr'. Zo ziet deKerk haar hetuefst: maagd en martelares.

De katholieke uitgave van de le-
gende van St.-Dimphna verhaaltvan een lerse dochter van konink-
lijkenbloede, die 'opgroeide in dedeugd, doch de duivel beproefde
haarin het verderf te storten. Omhaaronschuld en zuiverheidonge-schonden te bewaren, verlietDimpna het vaderlijk huis, nam de
vlucht metde priester Gerebernus,
haarraadsman en beschermer, enlandde teAntwerpen aan.

Jn de barokke bewoordingen vanhet in 1954 doorhet aartsbisdom
goedgekeurde prentje gaat hetver-der: 'De lerse koning, zodra hijvernam dat zijn dochterover zee
gevlucht was, achtervolgdehaar
(""") Gerebernus berispte de snode
koning over zijn schandig gedrag,en moedigdeDimphna tot stand-
vastigheid aan. Hij stierf deeersteonder de handen der beulen.Kort
nadien verwierf Dimphna de mar-telkroon'.
Amen.
De modernefolder van het psy-
chiatrisch centrum vat de sage
bondigersamen. Het meisje
vluchtte 'voor deincestueuze in-tenties van haar heidense vader,die in zijn dochterhet evenbeeldvan haar overleden christenmoe-derzag. De vorst achterhaaldezijn
dochter te Geel, en onthoofddehaar eigenhandig. In het weerzien
met dekoning bij de waterput rol-
deook dekop van priester Gere-bernus, dieoverigens gewoon ge-trouwd was en het in weer andereedities nietverder schopte danhofvedelaar.
Maar ziet! Toen hun stoffelijke
overschotteneeuwen later werdenopgegraven, bleken ze terusten ineen kist gemaakt uit een onbekend
soort wit zandsteen.-De mythe wasgeboren: Gerebernus en Dimpna
waren teraardebesteld door enge-

len. Geel werd een bedevaartsoord
en op hun graven werd gebeden
tegen dewaanzin. Want het stond
buiten kijf datdevader bezeten
was door satan ofkrankzinnig was,
wat in dietijd ruwweg hetzelfde
ziektebeeld was.

Boete
Een wonderbaarlijke genezing vol-
trok zich ook toen al niet bij iedere
pelgrim die in Geel negen dagen
langboete deed. Een enkele 'beze-
tene of.onnoosele' bleef zoals hij
was. Over hen, en over desteeds
langerwordende rij wachtende
boetelingen, ontfermde sinds 1286
de lokale geestelijkheid zich. De
kanunniken brachten dezieken bij
boeren in deomgeving onder. Het
was het prille beginvan de gezins-
verpleging in 'deBarmhartige Ste-
de.

Zekwamen bij honderden, van
heinde en ver, uit alle lagenvan de
Belgische én buitenlandse samen-
leving. Eeuwenlang was dekeus
simpel: een krankzinnige belandde
in hetgesticht of gingnaar GeeL
Op het hoogtepunt van de gezins-
verpleging, in 1938, telde het dorp-
jemaar liefst 3736 zieken.

Geel wende eraan, al ging er wel
eens iets fout. Zoals met de jonge
burgemeesterKarel Theodoor le
Bon, die dooreen patiënt werd
vermoord. Maar dat is al lang gele-
den: in 1844 om precies te zijn. Hij
ligt begraven op het grote kerkhof
achter deSt.-Dimphnakerk, waar
menig overledene devoornaam
van de martelares draagt.Aan de
andere kant van dekerkmuur ligt
deprotestantse begraafplaats, spe-

ciaal voor deNederlanders die hier
genezing zochten.

Geheim
„Dereactie van de mensen in Geel
wortelt in een eeuwenoudetradi-
tic. Ze hebben geenvrees voor de
patiënten, omdat ze ermee opge-
groeidzijn," zegt geneesheer-direc-
teur Mattheussen.
„Geestelijke gezondheidszorg is
doorgaans een ver van m'n bed
show.Als er iets in defamilie voor-
komt, heet het snel dat iemand
moeilijk gedragvertoont, ofniet
aardtnaar zn ouders. Het wordt
verdrongen. Maar in Geel is ieder-
een van kindsafaan geconfron-
teerd met afwijkend gedrag, en
wordt het als onderdeelvan het le-
ven geaccepteerd."

Het geheim van het succes van de
gezinsverpleging zit in de levens-
echtheid, het normale.De profes-
sionelebegeleidingblijft nadruk-
kelijk op de achtergrond in het
ziekenhuis.De gezinnenzien de
symptomenvan de geestesziekte
wel, maarzijn daar nietop gefi-
xeerd. Depatiënten zijn tevreden,
omdat ze een zinvollerbestaan lei-
den dan in de gesloten inrichting.

Moderne psychofarmaca hebben
het aanzien van hetwerk grondig
veranderd. Mattheussen: „Tot tien
jaar geledenkonden alleen volle-
dig uitgebluste patiënten worden
geplaatst: zware zieken diehet
hadden opgegeven gewelddadigte
reageren op hun eigen waandenk-
beelden. Nukun je met medicijnen
meer doen, het denkenlangdurig
wat op ordebrengen."

Toch is er altijd dekans dater een
patiënt een terugval vertoont. Weer
wasgoed en spullen gaat hamste-
ren en verbergen, of zich dagen-
langvolpropt met eten. Hetkomt
regelmatig voor, en het is éénvan
de meest dramatische momenten
in de gezinsverpleging. Want aan
deregel dat dezieke in zn normale
huiselijkeomgeving vertoeft,
wordt danresoluut een einde ge-
maakt.
De geneesheer loopt samen met
een verpleger door deziekenhuis-
zaal waar een groep bejaarde pa-
tiënten in een kring zit. Gebogen
over een man vraagt hij: „Ben je
nog steeds boos?" Die murmelt
wat, en zwaait metzn hoofd. .
De verpleger legt uit dat depatiënt
voor observatie is opgenomen,
maar waarschijnlijk niet meer te-
ruggeplaatst wordt in het gezin.
Het is eenzware ingreep, want de
patiënten zijn zonder uitzondering
dol op hunfamilies. En ze haten de
Kolonie, Zoals in het dorp het zie-
kenhuis wordt genoemd naar de
tijd dat Geel nog alsRijkskolonie
onder het ministerievan Justitie
viel. „Sommige patiënten zeggen:
'Dat is geen plaats voor mij, daar
ga ik dood. Want in het gezin zijn
ze voor het eerst in hun leven geen
patiënt, maar huisgenoot, broer,
tante, oom. Dat is het mooievan
Geel."

Overerving
Zijn families dan helemaalniet een
beetje beduchtwanneer ze hun
huis aanbiedenvoor opvang van
een patiënt? De geneesheer-direc-
teur ontkent: „De afwezigheid van

vrees brengt met zich mee dat
mensen heel anders beslissen als
ze voor dekeus staan een patiënt
op te nemen of niet. Is er een ka-
mer vrij? Kunnen we deextra een
ten gebruiken? Wat regelmatig
voorkomt is dat de ouders te be-

jaardworden om voor een patiënt
te zorgen, en dat dekinderen zich
daar danover ontfermen."
Uitrapporten blijkt dat slechts
weinig gastgezinnenhun deelna-
me aan de patiëntenopvang moti-

veren met een Deroep op naasten-
liefde. De gezinnenzijn vaak al in
de vijftig, uit dekleine kinderen en
zelfwat minder mobiel. Op de
boerderijenkunnen ze wel iemand
gebruiken dieeen beetje op het
vee let.En in de arbeidersgezinnen
is devergoedingvan 25 guldenper
dag diehet ziekenhuisuitkeert al-
tijd een welkomeextra inkomsten-
bron.

Het systeem is bijna helemaalge-
baseerd op overerving, zeggen de
onderzoekers van het OPC. Wan-
neer één generatie hetnut van de
gezinsverpleging niet meer inziet,
zal de stad der simpelen in verval
raken. Dat proces lijkt heel lang-
zaam begonnen. Elk jaarmelden
zich minder gezinnen: hun aantal
is in tien jaar tijds met ruim een
kwart gezakt naar 600.

vrijuit

In Geel is gek heel gewoon

DOOR PETER DE VRIES

„Dat 'zottenkijken', de
zondagstoerist die patiëntenbehandelt als kermisattractie,kunnen we missen als kies-
pijn," zegt een geërgerde ge-
neesheer-directeurHermanMattheussen(61) van het
OpenbaarPsychiatrisch Cen-trum(OPC) Geel. „Het sys-
teem van gezinsverpleging
behoeft privacy, zowelvoor de
patiënt alsvoor het gastgezin.
We behandelen geen marsman-
netjes, maar chronische gees-
teszieken. En de mensen dieze
in huis nemen, zijn geen super-
gezinnen, maar gewone vadersen moeders."
De fascinatie van vrij rondlopende
geestelijk gestoorden lokt talloze
aagjesmensen naar Geel. Overal
ter wereld immers gaat de deur opslotachter iemandwiens gedragté
afwijkend, té bizar is. Maarin Geel
blijven depatiënten zoveel moge-
lijk deeluitmaken van hetalle-
daagse leven, doen ze boodschap-
penvoor de nieuwemoeder en
helpen ze deboer bij het uitmesten
van de stal. De alledaagsheidals
therapie. Dat is dekracht van het
systeem.

Het zijn niet de lichtste'gevallen'
diein Geel belanden.Integendeel;
net merendeelvan de patiënten
leidt aan chronische schizofrenie
ofpsychosen, en ze worden hier
vaak derest van hun levenver-
pleegd. Tochkomt degene diever-
wachtop straat veel openlijk ver-
toon van rariteit aan te treffen,
bedrogen uit. In het naburigepret-
parkBobbejaanland is meer zotte-
kapperij te bewonderen. Geel is
metzijn32.000 zielen een platte-
landsstadje zoals erzoveel in
Vlaanderenzijn: een beetjerom-
melig, een beetje lelijken heel erg
doorsnee.
Het enige wat opvalt bij het nade-
ren van de 'stad der simpelen' zijn
dewaarschuwingsborden langs de
invalswegen met 'opgepast gezins-
verpleging!' En er zijnplakkaten
dieherinneren aan deommegang
metderelieken van St.-Dimphna.
Want één keer in de vijfjaar komtdebevolking samen voor deplech-
tige verering van de heilige die
Geel in dezesde eeuw na Christus
naar bestemming wees.

Al het lief en leed van het dorp is in één
volkswijsheid samen te vatten: 'Heel Geel
is half gek, en half Geel is heel gek. Al
meer dan 700 jaarontfermt deze Belgische
gemeente zich over zware geesteszieken.

Niet door ze achter slot en grendel weg te
bergen, maar door ze liefdevol te verplegen
in gezinnen en op boerenhoeves. Reportage
uit Geel: ziekenhuis, 'barmhartige stede' en

bedevaartsoord.

# Herman
Mattheusen:
zotten kij-
ken kunnen
we missen
als
kiespijn.

Foto:
ROLAND

DE BRUIN

Gearmd
Toch kan de gezinsverpleging ook
los van de eeuwenoudetraditie be-
staan, zegt Mattheussen. Experi-
menten in het Nederlandse Beilen
en Venray en op maar liefst 90
plaatsen in Frankrijk sterken hem
in dieovertuiging. Mattheussen:
„Gezinsverpleging hóeft ookniet
per se in een dorpplaats tevinden:
een stad heeft het voordeelvan
anonimiteit. In een dorp wordt im-
mers bij een klein incidentje snel
met devinger gewezen."

Hij wijst op een mannelijke en
vrouwelijkepatiënt die hand in
hand naar een bus lopen. „Cruciaal
is devraag wat er kan in een sa-
menleving.Twintig jaargeleden
zou ik zijn opgebeld wanneer
iemand twee patiënten had gesig-
naleerd die gearmd rondliepen. Nu
is het taboe op lichteerotiek door-
broken."

„Aan de andere kant stellen we te-
genwoordigveel hogereeisen op
het gebied van dehygiëne. Dat
morsige rondlopen moet er
langzaamaan vanaf. We meten per-
manent de morele polsslag van de
samenleving, want met het toleran-
tieniveau van gezinnenkun jeniet
spelen. Agressief gedrag, hyper-
sexueel gedrag, dat ligt heel breek-
baar. Bij alles wat we doen moeten
we ons afvragen: watvoor afwij-
kend gedragwordt hier getole-
reerd?"

In principe veel. Wie zich op dins-
dagochtend op de markt begeeft
en bij de lokale bevolking infor-
meert hoe het is om te leventemid-
den van een paar honderd geestes-
zieken, krijgt steevast als ant-
woord: 'niets bijzonders, wij zyn
daar aan gewoon.

De kaasverkoper: „Wij zien ze niet
meer als patiënten. In het begin,
toen ik niet precies wist wat te
denkenen te doen met een zieke,
was het welraar. Vooral het praten
hè? Maar na verloop van tijd ken je
ze en horenze erbij."

De waardinvan het café: „Mensen
van buitenvinden dat heel bijzon-
der, maar wij niet.Voor ons is dit
gewoon. Ze hebben een eigen
clublokaal in het centrum, maar er
komen op zaterdag en zondag ook
wel eens een paar hier een pintje
drinken. En danzitten ze aan de
toog, net als iederander."

" Kerk van Sint Dymphna: dat morsige moet er maar eens vanaj
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vrijuit

Veroordeelde drughandelaar Willem B.(45):

'Je kinderen laat je
toch niet uithuwelijken'

Moederdag is voor twee kleine meisjes, b

en 6 jaaroud, in Landgraaf meer
Vaderdag. Zij brengen zondag door bij

vader in de gevangenis. Zoals volgens de
door derechter vastgestelde

omgangsregelingtrouwens elke zondag.
Vader Willem (45) zit in de Geerhorst in
Sittard een strafvan jaren uit. Hij hangt

aan zijnkinderen en zij aan hem. Hij
maakt zich ernstig zorgen om hun

toekomst bij een moeder, die volgens hem
het met de verzorging niet zo altijd even

nauw neemt. De veel jongerevrouw
ontkent de aantijgingen. Zij vindt deRaad

voor de Kinderbescherming aan haar
zijde. Pogingen de echtelieden te

verzoenen, leden schipbreuk. Een zaak, zo
lijkt, zonder uitzicht met alleen maar

verliezers.

Willem oogt alseen
gekooide tijger. Sterker
nog, hij is er een. Nog
twintig maanden moet hij
doorbrengentussen de enge
wanden van zijn cel in de
Geerhorst in Sittard. Het
dak valt hem af en toe op
zijnkop. „Die straf van vijf
jaarheb ik verdiend met
drughandel.Dat is geen
punt. Vijfjaar en dan nog
eens een halfjaartje, want
deton boete die ik van de
rechtbank - ze denken dat
ik handenvol geld heb
verdiend met dat spul -
moet betalen, en die heb ik
niet. Wie zich brandt, moet
op de blaren zitten." Bij
Willem zit depijn echter
elders. De onzekerheid over
het lot van zijn twee jonge
kinderen vreet hem op.

Machteloos knarsen zijn tanden
in een inrichting waar
knarsende sleutels al lang zijn
vervangen door electronische
mechaniekendie de celdeuren
geruisloos sluiten. Vooral sinds
zijnvrouw in aanwezigheid van
derden heeft gedreigd 'haar
kinderen te zullen
uithuwelijkenom haar
schulden in de drugsscene te
kunnen betalen' gaat hij door
een hel.

Het gesprek met Willem vindt
plaats in een van de
spreekkamers van deSittardse
gevangenis deGeerhorst. In
een vriendelijk steriel wit
vertrekje waar wel de deur
hermetisch achter jein het slot
valt. Willem zit al meer dan
twee jaar. Hij kent inmiddels
zijn beperkingen en kan
relativeren, maar nietwanneer
hij het over zijnkinderen heeft.
„Je laatje kinderen toch niet
uithuwelijken. Dat kan toch
niet in Nederland maar
niemand onderneemt iets,"
roept hij vertwijfeld uit.

De Raad voor de
Kinderbescherming neemt een

afwachtende houding in. In eer
recente rapportage voor de
rechter blijkt dat deRaad de
beschuldigingen van devader
toeschrijft aan zijn 'isolement'
en deweigering van zijnvrouw
om de verlofregeling uit te
breiden. Van 'uithuwelijken'
weten de ambtenaren niets.
„Hij reageert, en dat is
begrijpelijk, op alleswat de
buitenwereld hem influistert

over zijn kinderen. Datzie je
meer bij mensen in detentie,"
zegt de Maastrichtse raadsman
vanWillem, mr Vonken.
Namens zijn cliënt gaat hij de
rechter vragen getuigen te
horen die beschuldigingen ove
opvoeding, drugaffaires en
dergelijke tegenover B. hebber
geuit.

Stelling nemen inzake
eenzijdige beschuldigingen, wi
deRaad van de
Kinderscherming niet. „Wij zijl
geen politie-agenten en kunner
moeilijk op de loer gaan
liggen," heet het. Monica C zei
geeft ook nietthuis en reageert
nergens op, ookniet op briever
van deraadsman over
vermeende tekortkomingen in
opvoeding en verzorging. Het
rapport van de
Kinderbescherming pleit haar
vrij van ernstige ,
tekortkomingen op gebied van
opvoeding enverzorging.

De Raad voor de
Kinderbescherming heeft
Willem wel gevraagd 'zijn'
getuigen te sturen, maar
volgens het onlangs uitgebrach
nieuwerapport is daar niet op
gereageerd.

Willem B. werd in maart 1990
door de rechtbank in
Maastricht veroordeeld tot de
zware strafvan vijfjaar.

Het Openbaar Ministerie
beschouwdehem als een 'grote
jongen' in het Maastrichtse

dealers- en
wapenhandelaarsmilieu. B.
moet volgens justitieveel
verdiend hebben want nietvoor
niets werd als extra strafde
'kaalplukstraf van
honderdduizend gulden of een
halfjaar cel opgelegd. Willem

B. zelf ontkent dat en zegt dat
hij om derwille van de lieve
vrede heeft ingestemd met een
rol in deheroïnehandelvan zijn
vrouw. Een handel diewerd
opgezet op het moment dat
Willem in 1988een oude straf
uitzat. „Ik werdvoor het blok

gezettoen ik uit de gevangenis
terugkwam, want ze wisten
dondersgoed dat ik alles voor
mijn gezinzou doen," zegt hij
nu.

B. die in op 14 december 1989
wegens 'zijn

vuurgevaarlijkheid' dooreen
arrestatieteam ineen friture in
Sittard werd overmeesterd,
weet dat zijn aanhouding geen
toeval was. „Mijn vrouw wist
dat onzetelefoon werd afgetapt
en gafdaarom opzettelijk
zodanige informatie dat de
politie gemakkelijk mijn spoor
kon volgen en mij snel daarna
kon aanhouden," beweert hij.

Ook dieverklaringen staan
haaks op de schriftelijke
uitlatingenvan zijn echtgenote,
diealtijd heeft beweerd wel te
hebben meegeprofiteerd van de
opbrengst van de drugshandel
van haar man, echter zonder er
actiefin te zijn geweest.
Verklaringen diezijn
vastgelegd in een
reclasseringsrapport van het
Leger des Heils. „Leugens,
want na mijn aanhouding ging
het feest gewoon door. Eerst
vanuit onze woning in
Maastrichten nu vanuit de
nieuwe woning inLandgraaf,"
zegt Willem in zijn cel.

door

ROB
PETERS

# Willem neemt
geroerd afscheid
van zijn kinderen
na hun wekelijks
bezoek
aan de
gevangenis De
Geerhorst in
Sittard.

DE OPKOMST VAN DE NERD
DOQR RENÉ DIEKSTRA

denkwijzer

U kent het type wel.
Hij waart rond door de
gangen van scholen en
universiteiten, pennen

en potloden links en
rechts uit zijn

overhemdzakken
stekend, zijn tas
bulkend van de

boeken, papieren en
computerdiskettes,

zijn ogen schuilgaand
achter onfatsoenlijk

dikke brilleglazen.
Beschamend onhandig

als hij is in de
gymnastiekzaal, op het

sportveld en in de
sociale omgang,kent

hij zijn gelijke niet
achter de computer of

in de technische
werkplaats. Naam van

dit menstype: de
NERD.

De term NERD (spreek uit: 'neurd') werd in 1988
gelanceerd doorde psycholoogDavid Forrest in
een artikel met de opmerkelijke titel 'NERDs: een
bijdrage aan detoekomst van de karakterkunde'.
NERD staat voor Neuro Evolutionary Rostral De-
veloper. In Forrests opvatting vertegenwoordigen
deNERDs een zeer gespecialiseerd type mens. Het
is de variëteit diehet best is aangepast aan onze
snel groeiendetechnologische informatie-bescha-
ving.

Het meest opvallendekenmerk van deNERD is
dat zijn hersenen het best ontwikkeld zijn in het
gedeelte direct achter hetvoorhoofd. In vergelij-
king daarmee is het achterwaartse gedeeltevan
zijn hersenen - het gebied vanwaaruit waarne-
ming, beweging en emotionelefuncties worden
bestuurd - minder goed ontwikkeld. Dit unieke
patroon verklaart een groot deel van debekende
eigenschappenvan de NERD, dievrijwel altijdvan
het mannelijke geslacht is.

Bijvoorbeeld: NERDS zijn beruchtvanwege hun
onhandigheid in atletiek en gymnastiek, activitei-
ten dieeen sterk beroep doen op vaardigheden die
gestuurd worden door de waarnemings-bewe-
gingscentra in het achtergedeelte van ons brein.
Daarentegen maken vaardigheden als begripsvor-
ming, abstract denken, onder woorden brengen,
uitrekenen en verbanden leggen, sterk gebruikvan
de meer geavanceerde frontale hersenkwabben,
mogelijkvooral in de linkerhersenhelft.

NERDs zijn typisch niet geïnteresseerd in de drie
favoriete alledaagse bezigheden van de doorsnee
man: 'hot looks, fast cars and high bucks' (sex,
snelle wagens en een hoop poen). VolgensForrest
hebben ze daarentegen een haast erotische belang-

stelling voor denkprocessen: NERDs, met andere
woorden, doen het met ideeën.

NERDs hebben ookeen meer dan gemiddelde
kans om bijziend te zijn. Kenmerkend voor de bij-
ziendheid van deNERD is dat die gepaard gaat
met een intense belangstellingvoor dekleine onre-
gelmatigheden in de directe, tastbare omgeving.
Een NERD dieeen bureau(l)koopt, zal alvorens
het ding uit de meubelzaak mee te slepen een zeer
grondige inspectie uitvoeren, waarbij zelfs zeer mi-
nuscule onregelmatigheden en weeffouten niet
onopgemerkt blijven. Tegelijk is het heel goed mo-
gelijkdat de NERD pas na een halfjaar ontdekt
dat uit het plantsoen aan de overkantvan de straat
allebomen zijn gekapt, en dan nog alleen maar
omdateen ander hem erop attent maakt.

Maar bijziend of niet, NERDszijn buitengewoon
sterk visueel ingesteld, wat onder meer blijkt uit
hun grote belangstellingvoor het gedrukte woord,
hetbeeldscherm en alles wat ze daarop kunnen to-
veren, en voor foto's en film.

Uit een aantalrecente studies valt af te leiden dat
er een verband bestaat tussen bijziendheid en in-
telligentie. Zo bleek in een onderzoek in Israël
onder 150.000recruten dat degenen met een hoger
IQ en een hogere opleidingook vaker bijziend wa-
ren. Een studieonder universiteitsstudentenin de
Verenigde Staten toonde hetzelfde aan.

Daarbij moeten we bedenken dat er geenbewijs is
voor deveelgehoorde stelling dat bijziendheid
wordt veroorzaakt door heelveel lezenof andere
'close-up' activiteiten. Bijziendheid isvermoede-
lijkeen aangeboren eigenschap dievaker wordt
aangetroffen bij (op bepaalde gebieden) intelligen-
tere en ijverige mensen.

Volgens Forrest komen NERDs, om onbekendere-

Denen, vaker in bepaalde etnischegroepen voor
dan in andere. Zo zouden ze vaker voorkomen on-
derEuropese jodenen Oostaziatische volken. Voor
beiden geldt in ieder geval datze een gemiddeld
veel hoger risico op bijziendheid hebben.Maar of
er nou wel of niet een verband bestaat metetni-
sche achtergrond, dewerkelijk interessante vraag
is natuurlijk: hoe moeten we de opkomst van het ..
NERD-type in deze tijdverklaren? Waarkomen de
NERDs vandaan?

Een mogelijk aangrijpingspunt levert detheorie
van een van debekendste hersenonderzoekers uit
de jarentachtig, Norman Geschwind. Volgens Ge-
schwind wordt de ontwikkeling van onze hersenen
in belangrijke mate bepaald door de hormonen die
tijdens dezwangerschap op devrucht inwerken.

Een van debelangrijkstevan diehormonen is tes-
tosteron, het mannelijkheidshormoon.Ofeen
vrucht nou het vrouwelijk (XX) of hetmannelijk
(XV) chromosomen-patroon heeft(chromosomen
zijn de dragers van de erfelijkheid), als er tijdens
de zwangerschap geen ofte weinig testosteron op
devrucht inwerkt, wordt hetkind een meisje. De
goudenregel van Moeder Natuur is dus: 'vrouwe-
lijk, tenzij anders aangegeven.

Dat 'tenzij anders aangegeven' betekent testoste-
ron. Een effect van testosteron is volgens Ge-
schwind dathet de ontwikkelingvan bepaalde
hersengebieden kan afremmen, vooral de linker
hersenhelft. Omdat mannetjes tijdens de zwanger-
schap aan veel meer testosteron blootstaan dan
vrouwtjes - ze produceren daarzelf eenvoudig
veel meervan - is de kans op een remming van de
ontwikkelingvan de linkerhersenhelft, vanwaaruit
vooral functies als taal- en uitdrukkingsvaardig-
heidworden geregeld, ook groter.

Maar de natuur heeft het zo geregeld, dat als de

ontwikkelingvan een bepaald gedeeltevan de her-
senen wordt afgeremd, de ontwikkelingvan ande-
re gedeeltenvaak juistwordt versterkt. Dus als
testosteron de ontwikkeling van de linkerhersen-
helft meer beïnvloedtdan derechter, danzou dat
het typische mannelijke patroon kunnen verklaren
van relatief slechte taal- en communicatievaardig-
heid(links gestuurd) en relatief goederuimtelijke
oriëntatie (rechts gestuurd).

Het prototype van dat mannelijkepatroon is dat
van deprofvoetballer, die de meestfraaie hoog-
standjes met een bal aan voet en borst kan uitvoe-
ren (ruimtelijk inzicht), maar van wie jegeen
samenhangend commentaar moet verwachten. Ge-
schwind noemt dit de 'pathologievan de superiori-
teit.Waarin jeaan de ene kant superieur bent, ben
jeaan de anderekant inferieur.

De NERD, exact de tegenhanger van de profvoet-
baller, zou ook een hormonaal bepaalde afwijking
van de normale ontwikkeling zijn, maar daneen
waarin juistde linker hersenhelft in het voorhoofd-
gebiedzich superieur heeft ontwikkeld ten koste
van de achterwaartse liggende gebieden.

Wat precies de hormonale mix is waaruit de NERD
wordt geboren, is onbekend. Maar dat hij nu op-
duiktkan haastgeen toeval zijn, want hij past wel
precies bij het type mens dat we aan debestuursta-
fel van onze informatie-technologische samenle-
ving lijken nodig te hebben. Niet macho, niet
agressief, niet te emotioneel, wel bekwaam, wel
saai.

Forrest meent dat deNERD onze garantie wordt
op internationalevrede en veiligheid. Waarschijn-
lijk isde eerste lichting(nog onaffe) NERDs al lang
onder ons in depersonen van 'saaie' leiders als
George Bush, JohnMajor en, toch ook, Ruud Lub-
bers.

Angst
Inmiddels heeft Monica de
autoriteiten in kennis gesteld
van haar angstvoor het
moment binnenkort, dat
Willem voor het eerst met
proefverlof mag. „Nu al weet hij
alles van mij en ik heb de
indruk dathij mij in de gaten
laat houden," heeft zij de
Kinderbescherming laten
weten. Willemreageert gelaten:
„Dat heb ik voorzien en om te
voorkomen dater ook
misverstanden zullen ontstaan,
zal ik nooit zelf dekinderen
gaan ophalen in Landgraaf. Ik
zal een familielid van haar
vragen dekinderen bij mij te
brengen, want ik wil niet dat er
problemenkomen. Dat ik het
verwijtkrijg gewelddadigte
zijn opgetreden. Ik wil gewoon
mijn kinderenverwennen op de
dagen datzij bij mij zijn. Ze
komen liefde en warmte tekort
en dat hoop ik te compenseren.
Verder niets. Ik wijs alle
geweld afzoals ik nu achteraf
ook alles wat metdrugs of
drughandel te maken heeft,
afwijs."
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Designer Van Zandvoort communiceert via produkten

Winnende zitmat is
een levend orgaan

DOOR SASKIA VAN DER MAAT

designer Wim van Zandvoort (35) in Heerlen heeft
a maand een landenprijs gewonnen bij een Europese
c. Delprijsvraag die een Italiaanse meubelfïrma had uitge-
-0 reyen- Het idee voor de winnende zitmat ontstond, zoals
ïahh

goede ideeën, in bed. Van Zandvoort sprong uit bed en

acht6lde de schets °P een bierviltje. Overdag werkte hij de
e lelijke hersenspinsels uit op de computer. Zijn werkplek:
a .,Vol

ormahge babykamer, nu omgebouwd tot 'kraamkamer<*n ideeën.

L" Seen muzikant of dichter,C ut wil wel iets vertellen. Daar-
Lt °mmuniceer ik via mijn pro-
fivor, umet de mensen. Ik wil ze. een ld laten zien dat bloemen

>n s{; andere manier in waterkun-
'dersh

en dat mensen ook op ietsHj s dan een stoel kunnen zit-

'elen
1 im van Zandvoort vertelt,

aakt ZilJn handen met een zelfge-
'leèn >?alender- Het is een polyet-
>(j " k°ker waarop in het zwart
t en

gen
' maanden en de getallen 1.rscl^ft 31 zijn gedrukt. Met drie

sr 2elf ?are ringen kan de gebrui-
ndiP f

datum aangeven. Een-
6, functioneel en mooi.

at '.
>ort

S ook Precies wat Van Zand-
>orw nastreeft: tijdloze gebruiks-
j.be_?rpen maken die inspelen op
k ee°^Ten van de consument en

|n n Japanse' eenvoud uitstra-

. iaaten g een pas ontworpen lamp
ien' p een houten ovale ring staat
hëw. Welfd kokertje waaruit eenfe.i stp^g' crèmekleurig onder-
ti heef?kt- "De lamp straaltrust uit
iks " ï or de vorm iets vrouwe-

' legt de designer uit.

Naast ontwerpen van produkten
maakt hij technische illustraties
voor boeken, tijdschriften en catalo-
gi. Met behulp van de computer
tovert hij zijn hersenspinsels om tot
driedimensionale figuren op het
beeldscherm.

„In Nederland wordt vaak al bij
voorbaat gezegd dat iets niet gaat.
Daarom probeer ik juist datgene te
maken waarvan mensen verwach-
ten dat het niet lukt."

Slagader
Na een opleiding tot bouwkundig
ingenieur en verschillende baantjes
begon Van Zandvoort zes jaar gele-
den voor zichzelf. In de begintijd
vestigde hij zich in een kantoor in
Heerlen. Maar omdat het klimaat
daar niet goed was voor de compu-
ters besloot hij thuis te gaan wer-
ken.

De babykamer werd omgedoopt tot
werkkamer. „Dit kamertje is voor
mij een 'kraamkamer van ideeën' en
een winkeltje met van alles en nog
wat," lacht Van Zandvoort.

Hij leeft zich helemaal in zijn ont-
werpen in. De 'zitmat' waarmee hij

de landenprijs in Italië heeft gewon-
nen, is een treffend voorbeeld om
duidelijk te maken hoe ver zijn
voorstellingsvermogen gaat.

Want van Zandvoort beschouwt de
zitmat als een levend orgaan. „De
mat is net zo zacht als de wand van
ons hart.De rode en blauwe krukjes
die erin bevestigd zijn, stellen de
aders en de slagaders voor. Deze
betekenis heb ik terug laten komen
in de fantasienaam van de zitmat
'Arterium'," legt hij uit.

De fantasienaam is afgeleid van
twee latijnse woorden. 'Atrium' is
namelijk de architectonische uit-
drukking voor leefruimte, en 'arte-
rie' staat voor aders.
Bestaande voorwerpen accepteert
Van Zandvoort niet. Hij wil op een
andere manier vorm geven aan de
werkelijkheid en de omgeving naar
zijn hand te zetten. In zijn ontwer-
pen brengt hij dat tot uitdrukking.

„Ik associeer met dingen die ik zie.
In mijn hoofd grijpen twee vormen

in elkaar en zo ontstaan ideeën. Ik
werk uitsluitend met beelden. Daar-
om ben ik ook dol op televisie kij-
ken."

Trainen en ervaring opdoen zijn
twee kernwoorden voor de desig-
ner. Hij is er van overtuigd dat zijn
vak niet op school te leren is. Van
Zandvoort: „Met vallen en opstaan
baan ik me een weg. Elke dag stoei
ik in mijn hoofd en op papier met
beelden. Ik wil erkend worden en
laten zien wie ik ben."

" Wim van
Zandvoort bij zijn
zelfontworpen
vaas. De rozen
hebben eigenlijk
elk hun eigen
'vaas. ,£o kunnen
ze elkaar niet ziek
maken."

Foto: CHRIST.
HALBESM.

'Afbrekenondoordachte projecten wordt echter lastiger'

Ondergronds bouwen
reële toekomstvisie

DOOR THEO HAERKENS

ger-n>fSeren is belangrijk. Het leidt niet meteen tot markt-
als lc . e oplossingen, maar het helpt jewel vooruit. Zeker
aa Je Je niet beperkt tot het eigen terrein en de grens met

direP
t

de vakêebieden overschrijdt," Prof. ir J. Stuip,
sear°vfUr Van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Re-

en eëelëeving in Gouda, is geen dromer. Maar
de il!;r<*a S Jl- op de jaardag van de Studievereniging van
teit n e^n^ civiele techniek van de Technische Universi-
blioth^ schetste hij een futuristisch toekomstbeeld. Bi-
§ronH^en en anclere nutsgebouwen verdwijnen onder-
en ds' voorspelt hij en opslag en transport vinden even-

"s onder het maaiveld plaats.
Van _-

breken wil Stuip nietms en hl?u heeft z»n geschiede-
"~ 'Dat h . , uwen onder de grond
°nder i. ent hier ook: bouwen
.PhetnV?-? water' ~ volgt logisch
eidingpn ironds aanleggenvan

Ea<T en buizen voor elektrici-
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is aan de Technische

Universteit Eindhoven, in onze
cultuur en daar hebben we geld
voor over. Dit in tegenstelling tot
sommige andere landen, waaron-
der zelfs Japan, waar buiten de
grote steden zelfs de elektriciteit-
sleidingen nog bovengronds lo-
pen. Dichter bij huis, in het oude
gedeelte van Londen, loopt derio-
lering nog vaak langs de gevels. "Verdichting
De enorme groeivan de stedelijke
gebieden heeft de afgelopen eeuw
geleid tot een forse verdichting
van de bebouwing - een stad
groeit niet zo hard als zijn inwo-
nertal - en het lijkt dan niet meer

dan logisch de ruimte onder het
maaiveld op bruikbaarheid te on-
derzoeken.

Ondergrondse opslagplaatsen en
parkeergarages zijn er al en de
verwachting is dat de ondergrond-
se supermarkten, congrescentra,
bibliothekenen ziekenhuizen - zij
het gedeeltelijk - niet lang meer
op zich laten wachten. „In een
operatiekamer en een herstelruim-
te heb je geen daglicht nodig. Als
het wat beter met je gaat, is het
wel fijn als je wat van de omge-
ving kunt zien."

Met de ontwikkeling van de tech-
niek groeien de mogelijkheden
om (betaalbaar) ondergronds
voorzieningen aan te leggen. Maar
niet alleen ruimtegebrek dwingt
daartoe, ook het energiegebruik is
ondergronds een stuk minder.
Transport in luchtledige buizen
vergt veel minder brandstof dan
over de weg of over rails, en in on-
dergrondse gebouwen hoeft maar
weinig gestookt te worden om het
behaaglijk te houden.

Een nieuwe aanpak is niet zonder
problemen, maar dat is van alle tij-
den, vindt Stuip. „Toen de eerste
treinen gingen rijden, heerste het
schrikbeeld dat snelheden tot wel
dertig kilometer per uur onvermij-
delijk zouden leiden tot bloedneu-
zen en ander ongerief. Dat viel
achteraf nogal mee."

'Buizenpost'
Zo beziet hij ook de mogelijkhe-
den om goederen en op den duur
ook mensen via een soort buizen-
post ondergronds te vervoeren.
Dat kan razendsnel, ongestoord -
niemand steekt over en er loopt
geen koe de weg op - en continu.
Het gaat dan ook niet meer alleen
om de vraag 'Hoe bouw ik een
tunnel?' Je moet er tevens voor
zorgen dat mensen kunnen in- en
uitstappen en dat goederen kun-
nen worden overgeladen. Dat kan

alleen onder normale druk, terwijl
het transport plaatsvindt in een
nagenoeg luchtledige buis.

„Bij de constructie van zon over-
stapstation gaat het niet meer al-
leen om bouwtechniek, maar om
een combinatie daarvan met ande-
re technische disciplines.Die heb-
ben vaak al een kant-en-klare
oplossing voor jouw bouwproble-
men."
Mensen die over de grenzen vanhun eigen vakgebied heen kunnenkijken, zyn in staat dit soort pro-blemen op te lossen. In dit ver-band spreekt Stuip zijn waarde-
ring uit voor Nederlands bekends-
te toekomst-wetenschapper:
Chriet Titulaer. „In zijn 'huis van
de toekomst' in Rosmalen zitten
fratsen die een gewone architect
ofaannemer nooit zou bedenken."
Stuip vertrouwt op fantasie en

denkkracht. Ze boden tenslotte
ook soelaas bij de bouw van de
stormvloedkering in de Ooster-
schelde die Zeeland beschermt
tegen extreem hoog water. Het
geldt nog altijd als een huzaren-
stukje op het terrein van de water-
bouw. Met dezelfde aanpak wordt
nu de bouw voorbereid van een
ondergrondse concertzaal voor
het theater in het centrum van
Den Bosch. Hier gaat het erom te
voorkomen dat de Sint-Jans-
kathedraal, die aan hetzelfde plein
ligt, verzakt en scheurt.

De CUR-directeur somt moeite-
loos de voetangels en klemmen
op. Maar onplosbare problemen
lijken voor deze techneut niet te
bestaan. Uit de losse pols tekent
hij op een velletje papier hét ene
schetsje na het andere om moei-
lijkheden zichtbaar te maken en in

één adem de oplossing toe te voe-
gen.
„Je moet de problemen en risico's
analyseren en vervolgens ga jeaan
het fantaseren om een oplossing te
vinden. Wat dat betreft is er geen
verschil tussen een vlucht naar de
maan of de bouw van een onder-
grondse parkeergarage of biblio-
theek." Het CUR is bezig met het
samenstellen van een draaiboek
waarin alle mogelijke problemen
over ondergronds bouwen aan de
orde komen.
Maar er schuilen meer adders on-
der het gras dan puur technische.
Zo resten nog tal van vragen op
juridisch en procedureel gebied.
Tot welke diepte ben je eigenaar
van een stuk grond?

In Japan gaat men ervan uit dat
het eigendom loopt tot het mid-
delpunt van de aarde. Het gevolg

is dat ondergrona.se leidingen ae-

zelfde grillige koers volgen als hel
wegennet. En dat is uiteraard niet
ideaal. In ons land ligt dat anders
en bezit de boer zijn grond lang
niet tot op een grote diepte. „Wi;
hebben geen behoorlijke regelge-
ving op dat gebied. Met de mijn-
bouwwet van 1913kunnen we ook
niet echt uit de voeten, die was op
iets anders gericht."

Hetzelfde geldtvoor de planologie
van het onderaardse. Nu is alleer.
geregeld wat zich op of net in de
grond bevindt. „Toch moeten we
voorkomen dat het ondergronds
een chaos wordt. Ze moeten ons
in de 23ste eeuw geen verwijter
kunnen maken. Ook niet over on-
dergrondse gebouwen die niel
goed zijn doordacht. Want afbre-
ken van die bouwsels is een stuk
lastiger dan boven het maaiveld."

" Ondergrondse opslagplaatsen en garages zijn er al, supermarkten, congrescentra e.d. ondergronds laten niet lang op zicht
wachten

Makelaars en Vereniging Eigen Huis spuien kritiek

Monopoliepositie van
notaris ter discussie

Er moet een einde komen aan de
monopoliepositie van de notaris bij
de koop van een woning. Dat vin-
den de Nederlandse Verenigingvan
Makelaars (NVM) en de Vereniging
Eigen Huis. Op een door de NVM
georganiseerd congres in Gronin-
gen uitten beide organisaties felle
kritiek op de rol van de notaris.

Volgens directeur H. van Herwijnen
van de Vereniging Eigen Huis is de
verplichte stap naar de notaris in
toenemende mate overbodig. In de
praktijk komt het er volgens hem
op neer dat de aspirant-koper twee
keer betaalt: één keer aan een ma-
kelaar bij de opstelling van de
koopakte en daarna aan de notaris
voor het vastleggen van de transac-
tie in het kadaster. De laatste stap is
wettelijk verplicht.

Volgens de Vereniging Eigen Huis
heeft het notariaat zich de afgelo-
pen jaren, daarbij gesteund door
hun monopoliepositie, weinig
gelegen laten liggen aan de verbete-
ring van de rechtspositie van de
consument. De vereniging wil daar-
om af van de monopoliepositie van
de notaris.

Ook de NVM toonde zich donder-
dag voorstander van het ter discus-
sie stellen van de automatische rol
van de notaris bij de koop van een
woning. De beide organisaties zijn
verheugd over het besluit van het
ministerie van Economische Zaken
om de tarieven van de notarissen
met ingang van 1 januari 1993 los te
laten.

Volgens Van Herwijnen van de Ver-
eniging Eigen Huis is vrijlating van
de tarieven de enige manier om te
voorkomen dat het risico bestaat
dat makelaars 'geleidelijk kunnen
afglijden tot een beroepsgroep die
zich met de uitzonderingen en wel-
licht zelfs met de meer duistere za-
ken van de onroerend-goedwereld
moet gaan bezighouden. Volgens
Van Herwijnen is dat zeker niet in
het belang van de consument.

Verplichting
De Koninklijke Notariële Broeder-
schap(KNB) wees de kritiek van de
hand. Volgens voorzitter J. Klin-
kenberg worden de belangen van
de minder draagkrachtigen opgeof-
ferd als detarieven niet langer vast-

staan. De broederschap probeert
alsnog via de minister van Justitie
een bepaling in het nieuwe Burger-
lijk Wetboek te krijgen met daarin
de verplichting dat de notaris ook
al bij de koopovereenkomst wordt
ingeschakeld.

Sinds de inwerkingtreding van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek op 1 ja-
nuari van dit jaaris een mondelinge
afspraak tussen koper en verkoper
niet langer geldig. Koper en verko-
per moeten al in de koopakte uitge-
breide schriftelijke afspraken ma-
ken.

Expositie
architect

Le Corbusier
In het Evoluon in Eindhoven is
woensdagmiddag de tentoonstel-
ling 'Chandigarh, veertig jaar na Le
Corbusier' geopend. Volgens de or-
ganisatoren wordt met beelden,
klanken en licht het dagelijks leven
in de zo bijzondere Indiase stad
weergegeven. De stad, die op 25C
kilometer afstand van Delhi ligt.
werd vanaf 1947 gebouwd naar een
ontwerp van de beroemde architect
Le Corbusier. Van hem zijn op de
tentoonstelling ook. niet eerder ge-
publiceerde tekeningen te zien. De
tentoonstelling zal na Eindhoven
nog te zien zijn in Maastricht, Arn-
hem en Amsterdam.
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Onroerend goed te huur gevraagd

Bankmanager zoekt met spoed
vrijstaande bungalow te huur.

Br.o.nr. B-1489 LD., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

Bankmanager zoekt met spoed
een exclusief gemeubileerd kantoor in Heerlen of Maas-

tricht met aansluiting voor telefoon en fax.
Br.o.nr. B-1490 L.D., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

Wanted to rent urgently
House near Dentgenbach industrial site, Kerkrade, for

American married couple
REQUIREMENT:

* 10 mmutes drive or less to Dentgenbach
* bedrooms 3-4

* plenty of closets and storage space
" living room

* formal dining room
* full bathroom 2plus

* kitchen with space to eat
* garage 1, preferably 2

* yard spacefor flowers etc.
PLEASE STATE IN REPLIES

* parbculars as descibed abovee, and other helpful
mformaUon

* adress
* telephone number

* date house available
' monthly rental fee

* responses in enqlish appreciated (not necessary)
Send replies to:

John H. Slavens, P.O.box 3046,
6460 HA KERKRADE of fax.nr. 0932-63213424.

Te huur in KERKRADE: Aan
de Burgemeester Savel-
berglaan: in rustig gelegen
goed onderhouden apparte-
mentencomplex, ook zeer
geschikt voor ouderen, een-
kamerappartement,

’ 346,57,- mcl. service-kos-
ten. De appartementen zijn
voorzien van een individuele
cv.-installatie en goed ge-
ïsoleerd. Inschrijving onder
vermelding van naam, adres
woonplaats en gezinssa-
menstelling naar: N.S.A.W.,
postbus 741, 5201 AS
's-Hertogenbosch, tel. 073-
-120911 (tussen 09.00 en
12.00 uur), mevrouw W.
Brandsma
Te huur gevr. voor ca. 1V_-2
jaar gemeubileerd woning
huur tot ca. ’ 2.000,- p/mnd.
max. 25 km gelegen va.
GELEEN. Aanbiedingen tij-
dens kant.uren 046-769938
Woning of appartement te h.
gevr. in of omg. HEERLEN-
C. Min. 3 slpkmrs. max. prijs

’ 750,-. Tel. 045-226550.
Te h. gevr. vrijgelegen gr.
WOONHUIS met tuin. Br.o.
-ir. B-1508, LD, Postbus
-610, 6401 DC Heerlen.
Te huur gevr. hal of LOODS,
nl. 045-726312 en/of 045-

GARAGEBOX gezocht in de
buurt v.d. Grasbroekerweg
te Heerlen. Tel. 045-724697
Alleenst. dame zoekt wo-
ning of kl. huis te h. KERK-
RADE/Vaals of omgev. Tel.
0949-241172701 na 19.00.
Artsenechtpaar zoekt groot
HUURHUIS in de buurt van
het Maaslandziekenhuis.
Tel. 040-832456.
2 Heerlenaren zoeken een
BUNGALOW of mooie wo-
ning in Heerlen of omgeving
tot ca. ’1.200,-. Tel. 09-
-4922744027.
Te huur gevr. app. etage,
flat of kl. woning in WEERT.
Tel. za. 01182-1558, ma-do
na 19 uur 015-142488.
Werk 015-783046 (R. Nefs).
Te h. gevr. GARAGE voor
motor te plaatsen omg. Hrl.-
Centrum. Tel. 045-726189.
Te h. gevr. door alleenst.
lerares basisschool, app.
evt. boyenwoning tot ’ 600,-
-p.mnd. BRUNSSUM of dir.
omg. Br.o.nr. B-1532 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerten.
Te huur gevraagd etage of
appartement, liefst met ei-
gen ingang, evt. ouder
woonhuis omg. KERKRADE
Tel. 045-463376.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur in 's-Gravenvoeren
3elgië. LANDHUIS, living 55n2, 4 slpks, nw. keuken, 2
jarages, perceel 55 are,
:eer mooi en rustig gelegen.
E3-3211361034 na 18.00.
Te huur Woning te Kerkrade
:eer goede omgeving, ook
/oor privé Tel. 045-423881
..gg. 216815.
re h. te HOENSBROEK-C,
uime gemeub. studio, dou-
:he, toilet, eigen ing.,
'525,- excl. borg ’1.000,-.
>Ta 18.30 uur 046-510012.
"e huur WINKEL/WOON-
■JUIS A-lokatie centrum Sit-
ard. Tel. 046-517708.

Te h. per 1 juni halfvrijst.
split-level woning, HEER-
LEN. Voor- zij- en achter-
tuin, 3 slpkms., garage, kel-
der en zotder. Te bevr. 045-
-228021.
VALKENBURG, te huur ap-
partement voor 1 persoon.
Tel. 04406-16439.
BOYENWONING Kouven-
derstr. 100 m2, huurpr.

’ 650,- excl. Nutsvoorz.
Tel. 045-221526.
Huis in HOENSBROEK, 3
slpks, mooie keuken, kleine
tuin, kelder, ’ 1.450,- p.
mnd. Grensland Immobilien.
Tel. 045-453106.

Onr. goed te koop aangeb_gevr.
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE *"

Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie.

Aktie: 9,1% 30 jr vast, spaarhyp.
Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.

Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/
weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypotheekservice
**** Spaarhypotheek - 8,9% ****

Hypotheekcentrum Limburg
g 045-74 16 16

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Te k. in de Ardennen te België

Drou-De Bra, Werbomont, bungalow op 27 are grond. Vol-[
edig ingerichte keuken, woonk., badk., 2 slaapk., garage
jn 3 kelders. Tel. na 17 uur 0932-80684685 of 045-
-.12946. Vraagpnjs ’ 130.000,-.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

WAT UW HUIS AANGAAT:
Geen verkoop, geen kosten!

(nooit advertentiekosten)
VAN OPPEN BV., ündeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Grensland Immobilien
Zoekt

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving,
voor onze duitse klanten.

Geen verkoop, geen kosten. Bln. van ma. t/m zat. 9-20 uur.
S 045-453106

Nieuw
is deze service niet

ÜÜHypothekenüü
üünet even beter!!!!

informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis
"Hypotheek op Maatwerk"

Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Huizen in het
gehele grensgebied gezocht!

BIJ DEZE BEDANKEN WIJ ONS BU ALLE KLANTEN
VOOR DE GOEDE BEMIDDELING.

Zij laat ons zien, dat een correcte en deskundige werkwijze
van een verkoop van een huis erkent wordt, DAAROM
maakt u gebruik van onze dienstverleningen en DE MO-
MENTELE STIJGING VAN DE PRIJZEN voor de verkoop
van uw huis.
Want zoals u beslist wel weet, volgt na elk hoog een laag.

Onze voordelen voor u:
1.korrekte en deskundige werkwijze
2. groot aantal koopinteressenten -

3. optimale koopprijs
4. gunstige financieringen maken de beslissing

voor een koper gemakkelijker
5. verzorging tot op zn laatst, namelijk

het ontvangen van de koopprijs- Voor de bemiddeling van een verkoper betalen wij
’250,- provisie onmiddellijk na passeren van de notariële
transportakte uit.

Open Huis
Zaterdag 9 mei van 13.00 tot 14.00 uur.

Sittard, Marsstraat 18
plan Beekdal

Spoedig te aanvaarden, bijzonder ruime haltvrijstaande
woning met woonkamer en keuken, 3 slaapkamers, bad-

kamer, garage en vaste zoldertrap.
Koopprijs ’ 179.900 v.o.n.

Inruil eigen huis mogelijk. Kom kijken en overtuig u van de
ruimte die deze woning biedt. 'Mulleners Vastgoed 046-518911.

Te koop

bouwgrond

Körversberg Eygelshoven
Gemeente Kerkrade

Nog enkele mooie
percelen bouwgrond te koop

in het nieuw en rustig gelegenplan:
Körversberg in Eygelshoven

gesitueerd tegen een heuvelrug. Kavels vanaf plm. 293 m2Bel voor meer informatie:

04493-5538
Tijdens kantooruren :

043-255175

|||
_^ VASTGOED- EN ASSUKANTIEBEMIOOEUNG BV

Sint Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht.

Sittard, Haagsittard-Park:
Binnenkort voor bewoning gereed, komfortabele halrvrij-
staande nieuwbouwwoning. Doorzonwoonk. ca. 34 m2,
mcl. open keuken. Terras. Gar ./berging. 1e verd.: 3 slaapk.
ca. 13, 11 en 7 m2, badk. met douche en mogelijkh. 2e toi-
let. Vaste trap naar zolder (mogelijkh. voor 4e kamer). Prijs
/164.500,- v.o.n. Netto maandlast vanaf ca. ’825,- op
basis van LoonVast Hypotheek (rekeninghoudend met fis-
caal voordeel en 100% financiering). (10091060)

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045 - 71 22 55

Brunssum, Clercstraat 2a
vrijst. ruim woonh. m. garage, keld., gr. keuken, woonk. m.
parket, 4 slpk.s, badk. m. douche en v.w., balkon. Opp.
355 m2. Vr.pr. ’ 218.000,- k.k.

Van Oppen B.V. -Lindeptein 5 Brunssum 045-254543, vraag de infofolder.

Maaseik
Alleenstaand volledig ingericht landhuis met 2 garages,

aangelegde tuin. Direkt te aanvaarden.
Pr. plm. ’ 250.000,- k.k. Tel. 09-3211564217 na 20.00 uur.

Bom, Hondsbroek
/.\

' ""^%:^

5 Luxe vrijstaande herenhuizen
op kavels van 280 tot 350 m2.

Indeling woningen:
Beg. grond woonk. 34 m2resp. 36 m2, keuken ca. 9 m2,
bijkeuken type 2 van BV2 m2, garage. Verdieping 3 slaapk.
van 16, 12V_ en BV2 m2, badkamer met ligbad, douche,
wast. en 2e toilet. Zolder bereikb. d.m.v. vaste trap (37m2)

PRIJZEN: VANAF ’ 234.500,- V.O.N.
Voor verdere informatie of voor het maken van een

afspraak kunt u contact opnemen met

ABOUWBEDRIJK

W. Keileners b.v.

'Putstraat 46 te Bom, tel. 04498-52714.

ma. 19.00 - 20.00 uur open huis
"Het koopje van Heerlen"

Huskensweg 19
Prachtige 2/1 kapper met garage, "type mijnwerkerswo-

ning" op een perceel van 955m2.
Het pand is geschiktvoor tuin c.g. paardenliefhebbers en
biedt ook voor ondernemers die ruimte nodig hebben tal

van mogelijkheden.
Ind.: hal/entree, kelder, toilet, royale sfeervolle woonk.
ruime moderne eetkeuken, bijkeuken, bet. badk. met

douche. 1e verd.: 2 zeer grote slaapkamers.
Koopprijs ’ 109.500 k.k.

""INRUIL HUIDIGE WONING MOGELUK"*
Penis Vastgoed. Tel. 040-518428
Hoensbroek- Hoofdstr. 13

zowel particulier als
zakelijk geschikt

Uniek mooi let op!!!
Pal in het sfeervolle centrum gelegen monumental stads-

pand met tal van mogelijkheden. Het groots opgezet, artis-
tiek en karakteristiek pand welk in goede staat van onder-
houd verkeert, is zowel voor particulier als zakelijke doel-

einden geschikt. Het pand is voorzien van nieuwe gas cv.
en kunststofkozijnen met thermopane beglazing.

Ind.: hal; woonkamer met moderne open keuken en app.
van ca. 55 m2. 1e Verd.: moderne komplete badkamer;

2 ruime slaapkamers. 2e Verd.: 2 zeer ruime slaapkamers.
Benedenverdieping met natuurlijk lichtinval en een ruimte

welke geschikt is als woon/praktijk c.g. opslagruimte.
Achtertuin is ca. 25 mtr. diep met vrije achterom en biedt

mogelijkheidvoor garage.

kom praten over de prijs v.

’ 175.000,-k.k.
Inruil huidige woning

mogelijk!!
Penis Vastgoed 040-518428

Bouwkavels Urmond
Nog maar 3 mooi gelegen kavels in plan Bramert-Zuid met
tuinen op het Zuiden, koopprijs vanaf ’ 72.600,- v.o.n.

Mulleners Vastgoed
Telefoon: 046-518911 of 04749-3198

Klimmen - Termaar
Mooi en gunstig gel. bungalow met pan. ute., ruime living,
eiken keuken met app., 4 slpks. Soust. 2e wooneenh. c.g.
kantoorr. met aparte ingang, garage, div. kelders, tuin met
vijvers, dubbele garage annex loods, gr. opp. 2300 m2.
Prijs ’ 359.000,-. Tel. 04459-1220.

Te koop gevraagd

Landbouwgronden
in heel Limburg, evt. met boerderij, van 3-50 Ha.

Niet verpacht.
Meyers Beleggingen BV Simpelveld. 045-441289 / 443232

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

opp. 822m2. Voor info:
V.OC. 045-740900.

Grouwels Daelmans.
Tel. 043-254565

Bouwkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
Grouwels/Daelmans.

Tel. 043-254565.

_________ _■ ___■____

!■__—___________—_—H——i___S_____

Schaesberg
Keizerstr. 9, 3 jr. oud vrijst.
luxe woonh. op perc. van
830 m2in nabijheid van

winkelcentrum Op deKamp.
Inruil eigen wonig mogelijk.

Vr.pr. ’ 320.000,- k.k.
WIJMAN & PARTNERS,

045-728671.

Amstenrade
Hommerterweg 273. Vrij-

staand woonhuis met aan-
bouw, provisiekelder, woon-
kamer, keuken, bijkeuken,

berging, toilet, luxe badk., 3
slpks,vaste trap naar zolder
met 4e slpk. Perceel 513 m2

Aanv. terstond. Prijs

’ 295.000,- k.k.
KERKHOFFS Makelaardij

o.g. Beek. Tel. 046-373427.

Hoensbroek
Tussengel. woonhuis (via

zijpad achterom bereikbaar)
met schuuren tuin (privacy),
en achter in tuin gelegen se-
paraat woonhuis. Ind. beg.

gr.: hal, kelder, keuken,
woonkmr. Verd.: badkmr., 4
slpks. cv. Pr. ’ 118.000,-k.k

Brunssum
Goed gesitueerd halfvrijst.
woonhuis, keurig gerenov.,
met behoorlijke tuin (mog.

garage). Ind. beg. gr.: ruime
hal, toilet, kelder, geïnstal.

keuken, woonkmr. met serre
bijkeuken. Verd.: 3 slpks.,

toilet, ruime badkamer,
vaste trap zolder, cv.
Prijs ’158.000,-k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Brunssum

Hazelaar 27, zaterdag open
huis tussen 14.00-16.00 u.
Halfvrijst. woning, bwj. '88,
in perfecte staat, ruime in-

pandige garage, woonk. met
aansluitendroyale tuin,

keuken, bijkeuken, 3 slaapk.
badk. met ligbad, pr.

’ 165.000,-k.k. Inl.
Paul Crombag o.g.
Tel. 046-580087.

ES3
NVM
MAKELAAR

Risico's voor
huizen

verkopers
Per 1 januari 1992 is het
Nieuw Burgerlijk Wetboek
van kracht geworden. Deze
stelt zware eisen en ver-
plichtingen aan de eige-
naren/verkopers van wonin-
gen o.a. wat betreft mede-
delingen en informatieplicht
naar de koper (wat moét U
vertellen, wat mag U ver-
zwijgen). Het zelf verkopen
of via niet deskundige han-
delaren e.d. kan de ver-
kopers achteraf schade be-
rokken die tot vqje tiendui-
zenden guldens kan op-
lopen.

Schade
claim

’ 40.000,-?
Niet nodig. Uw N.V.M.-
makelaar is geheel ver-
trouwd met die nieuwe wet-
geving en kan U behoeden
voor grote schade claims
door de koper. Hij is bij uit-
stek de geschikte persoon
om Uw belangen veilig te
stellen en Uw woning goed
en snel te verkopen. Laat U
bijstaan door de echte des-
kundige N.V.M-makelaare:

AQUINA
Tel: 045-715566

ABC VASTGOED
Tel: 045-712040

DE LA HAVE
Tel: 045-223434

ERNENS
Tel: 045-752142

HEUTS
Tel: 045-244636

LEENAERS
Tel: 045-717237

PICKÉE
Tel: 045-326767

SIMONS
Tel: 045-318182

VAN DE PAS
Tel: 045-741616

Te koop Beutenaken
SLENAKEN

riant gel. stijlv. vrijst. heren-
huis annex 5 luxe vak. won.
voll. inger. in pr.st. en in ex-
ploit. uitbr. mog. perc. opp.

plusm. 4.000m2, ruime park.
pi. mcl. mog. tot bebouw

parkacht. tuin, aanv. in overl
pr. op aanvr. bez. uitsl. op

afspr. Tel. 04457-3268 b.g.g
Tel. 04406-12118.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Te koop groot WOONHUIS
met aanbouw, bergingen,
garage, tuin, 8.29 are, ge-
schikt voor dierenliefhebber,

’ 160.000,- k.k. Landgraaf.
045-326309.
Te koop nieuwbouw AP-
PARTEMENT gel. in Hout-
haelen (België). Ind.: living,
ing. keuken, 2 slpks., badk.,
gar., uitst. v. verhuur. Tel.
045-262113 tijd, kant.uren.
Te koop appartement te
HEERLEN, op loopafstand
van centrum, 2 slpks., open
keuken, balkon op zuiden,
inp. garage en lift. Prijs
’105.000,- k.k. Tel. 045-
-729503, na 19.00 uur.
Wilt U zekerheid bij de ver-
koop van uw huis? Bel vrij-
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed Heerlen Tel. 045-
-728671.
ECHT, te koop rustig gele-
gen vrijstaand woonhuis met
garage, zolder, 3 slpk. Tel.
04754-83431.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Te k. geh. gerenoveerd half-
vrijstaand woonhuis te
BEEK, moet van binnen ge-
zien worden. Aanv. i.o. Vr.pr

’ 165.000,- Tel 046-374643
HOENSBROEK, Oranje-
straat 7, eengezmsw. met 3
slaapk., vaste trap naar
hobbyzolder, ’ 120.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto maandlast ca. ’750,-.
Wijman & Partners, 045-
-728671.
Te koop luxe woning te ZU-
TENDAAL (België), in bos-
rijke omgeving. Tel. ml. v.a.
16 mei vanaf 17.00 uur, tel.
nr. 0932-11611838.
Te koop GEVRAAGD ap-
partement op goede stand in
Heerlen, 2 slpks. Br.o.nr.
B-1516, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

GELEEN, Lindenheuvel.
Gezellig ruim woonh. met gr.
tuin. Ind. hal, woonk., open
keuken, kelder, 4 slpks.,
douche, vaste trap zolder.
Moet beslist gezien worden!
Vraagprijs ’116.000,- k.k.
Oleanderstr. 13. Tel. 046-
-752748.
Te k. tussenwoning Pan-
huisstr. 30 VOERENDAAL.
Ind.: kelder, garage, veran-
da, 2 stallen. 2e Verd. 3 slp-
krs, badk. Prijs op aanvraag.
Tel. 045-753353 na 19.00u.
VAALS groot projekt: ge-
bouw 550m2 plus grondstuk
4400 m2. Voor veel branche
te gebr. pr. DM 650.000,-
-(excl. 3,42% Makelaarskos-
ten). K. Hikjers, Verz. en
Imm. 09-4924073195.
Te k. WINKEL/WOONHUIS
ook zeer geschikt als kan-
toor met ruime parkeermo-
gel. gelegen te Amstenrade.
Kooppr. op aanvraag. Tel.
04492-5957 na 19.00 uur.
Te k. woonh. met garage en
tuin, woonk. douche, keuken -bijkeuken, hal en serre, 3
slpkmrs. kelder en zolder,
’159.000,-. Ligging Boer-
haavestr. 55, GELEEN-
ZUID. 046-749971/749540.
ZUTENDAAL (B) Bouw-
grond open beb. 23,5 A,
rustige ligg. ca. 20 km. v.
Geleen/Maastricht. 09-49.
617367463 (D).
Kerkrade, uniek gerest, vak-
werkhuis met tuin (650 m2).
Tel. 045-416182.
Te k. FLAT te Landgraaf,
bwj. '82, 3 slpkmrs. grote
woonk. keuken, ligb. douche
2e toilet, ’168.000,- k.k.
Tel. 045-453106.
WESSEM, te koop ruim
vooroorlogs herenhuis met
cv., garage en tuin. De wo-
ning voldoet aan de eisen
destijds en is goed onder-
houden. Percopp. 6 are.
Vraagprijs ’215.000,- k.k.
Inl. Scheers Vastgoed, Pol-
straat 12, 6019 BL Wessem.
Tel. 04756-3031.
BLEUERHEIDE/Groot Nu-
landstr. 36. Vrijst. woonhuis
met garage, mooie tuin (18
diep), 40 m2woonk., grote
eetkeuken, aparte hobby-
ruimte, veel ruimte, 4 slpk,
zolder, kelder, cv. Groot
pand. ’169.000,- k.k. Tel.
046-742550 Jos Storms o.g.
Geleen.
Omgeving SITTARD: woon-
huis met garage en stallen,
gelegen op een perceel van
plm. 2.000 m2. O.a. zeer
geschikt voor het houden
van paarden. Bezichtiging
uitsluitend op afspraak. Inl.
mak.kantoor Van Pol, tel.
04746-5500.
Te k. groot WOONHUIS, gel
aan de grens, cv., geh.
voorz. van dubb. begl., ge-
deeltelijk rolluiken, 4 gr. slpk

’ 250.000,-. Pannesheide-
str. 89 K'krade. 045-464278
1 BOUWKAVEL in Bruns-
sum te koop. Tel. 045-
-251405.
BOUWPLAATS te koop
Doenrade, Kluisstraat, opp.
1.000 m2, met goedgekeur-
de tekening, pr. ’60.000,-
-k.k. Tel. 04454-3687.
GULPEN, Kiebeukel 10, ou-
der woonh., deel v. 2/1 kap
met kleine achtertuin.
’87.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. netto maandlast ca.
’525,-. Wijman & Partners,
045-728671.
HEERLEN-C. woonh, isol.,
dubb. begl., cv. Tuin, open
keuken, 2 slpk., badk. met
ligbad, div. berg., premie
overn. mog., vr.pr.

’ 120.000,-k.k. 045-718349
na 19 uur. .
Te koop in Landgraaf goed-
lopend CAFETARIA met
woning. Tel. 045-453032.
BOUWPLAATS te koop te
Landgraaf Streperstraat,
opp. 785 m2, voor landhuis
of vrijst. of bedrijfspand, pr.

’ 82.500,- k.k. 04454-3687.
MARIA-HOOP: comfortabel
vrijstaand woonhuis met ga-
rage en royale tuin (per-
ceelsopp. 640 m2), badka-
mer met ligbad en 2e toilet.
Bouwjaar 1986. Pr.
’195.000,- k.k. Inl.: Make-
laarskantoor "van POL". Tel.
04746-5500.
Halfvrijst. WOONHUIS in
Nieuwenhagen met cv., L-
vormige woonkamer, 3 slpks
garage, tuin, ’ 145.000,- k.k
Tel. 045-453306.
EYS-Wittem, schitt. vrijst.
landhuis, met aangel. tuin,
opp. 1.585 m2, 4 slaapk.,
bwj. 1973. Vraagprijs

’ 395.000,-k.k. 04451-1408
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.
MUNSTERGELEEN: Te k.
zeer ruime tussenwoning,
woonk. 9.65 m. lang, dichte
keuken (z.g.a.nw. Siematic
inbouwkeuken met appara-
tuur), 4 ruime slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet. Vas-
te trap naar zolder (5e ka-
mer en bergruimte). Schuur.
Moet U van binnen gezien
hebben. Vr.pr. ’145.000,-.
046-526605.

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal
met huis te Landgraaf. Hal 20x10x6mtr. Olieput, geschikt

voor vrachtwagens. Totale opp. 1.200m2.
Huis: 5 slpkmrs. woonk. keuken, grote tuin, marmeren

badk. ligbad, douche, 2e toilet, ’ 495.000,- k.k.
Grensland Immobilien, 045-453106.

Te huur in Echt
ca. 1300 m2bedrijfsruimte h

ca. 500 m2kantoor of showroo' l
Alle voorzieningen aanwezig, ruime parkeergelegeI**1** i^goede ligging. ,

Prijs vanaf ’ 35,- per m 2et,
(ook in gedeelten te huur) 3b

Info tel. 04754-82453, na 18.00 uur. . .
Te koop of te huur

Heerlerheide (Heerlen-N) at
Ganzeweide 69 ivWINKELPAND met kantoor, boyenwoning, werkpl P

Totale vloeropp. 1.200 m2, ruime parkeergelegenn* ■Prijzen op aanvraag.
Inl. tel. 043-250709. _^ .

Vooruitstrevende dynamische ondernemer gezoctil*
de exploitatie van een "ft

groente en fruitspeciaalzaak J1in een Versmart op een A 1lokatie. > i

Zeer gunstige ligging, goede verdiensten, lage ovefl1* 'U
zeer gunstige voorwaarden. ..

Schrijf of bel voor inlichtingen Vereland Onroerend <* .
Postbus 5224, 6401 GE Heerlen, of tijdenskantoor"'

Tel. 045-229322. s il.
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166 na
18 uur.
Te huur gevraagd voor lan-
gere termijn, 3.000 m2open
verharde OPSLAGRUIMTE,
voorzien van afrastering. Bij
voorkeur shovel aanwezig.
Telef. reacties aan: Int.
Transport Op- en Overslag
Wiel Gabriel, De Steeg 2a,
6333 AP Schimmert. Tel.
04404-1692/2528.
Te huur of te koop loods en
kantoren, ca. 350 m2, gele-
gen Sperwerweg Ind.terrein
ÜBACH OVER WORMS.
Tel. 045-311413.
Te h. in KERKRADE kantoor
praktijk/winkelruimte tussen
80-200 m2gunstige ligging.
Tel. 045-424426.
LOODS te huur gevraagd.
Br.o.nr. B-1528, L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te h. kantoor-/ BEDRIJFS-
RUIMTEN Streep, Schaes-
berg, ’650,- p.mnd. Aan-
passingen mog 043-634962

Industrieterrein Sittard
Noord BEDRIJFSHALLEN
te huur vanaf 250 m2. Tel.
046-522626 of 514441

GEMEUBILEERDE J ii
ren, tijdelijk of pc"I], '■mcl. receptiefa°T it
postadres, telefo^J &
woording, tekstver**
vertalingen. Maastrid* $
sterdam, Utrecht. &* fc
Business Center: (
821500. | 'Te huur winkelpaiA fcj
centrum SCHAË»"
Tel. 045-311413.

Bouwen/Verbot^ «i, —^do'
Fa. ALTENA. Voor »*dakwerken, gevelwen^
opruimdiensten. ' (
prijsopgave). Tel. -{■
244893 b.g.g. 035-^Semafoon 06-58454jg, g
NIEUWBOUW, verf>11,[
en renovatie. Tel- m
427772. A
Te koop 2.400 holle'm
DAKPANNEN. Tel- »l
753140. _^>,
Te koop dubbelCV-SCHOORSTEENJ j
dakdoorvoer (unrv 0

Tel. 045-753140. >
Te koop GEYSER «&\teruitgang en muurdo" (
Tel. 045-753140. J,

Te koop GRINDIft>60x40, plm. 40 rn2, V|
St. Tel. 045-213999-^(....... i

Bouwmaterialen & Machines

Transportwielen
bokwieien, zwenkwielen met of zonder rem,

kunststofwielen, luchtbandwielen, meubelwiele'1'|apparatenwielen, roestvrijstalen gaffels, etcetera-
Kerp heeft ze voorradig voor eike toepassing!

K£EP -In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951 __>;

Te k. DAKLEER v.a. ’ 12,50
p. rol, dikke Mee 10 mtr. 4
mm dikApp. 043-650281.

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

Te k. shappach ZAAGTA-
FEL horizontaal m. afzuiging
en frasebank. 045-2503059.

Te k. AFRASTERIN^ZEN nieuw, rond, "(*k
Zeer voordelig! 043j%
Te k. KOKERPRO^nieuwe vierkante J2JZeer voordelig! 043jg%
Te k. AFRASTERING?
ZEN nieuw, rond, r%
Zeer voordelig! 043^Te k. GEBAKKEN "*!

’ 35,- p/m2; kinderkopr
’l,- p.st. 04454-584g^
Kanteldeuren en 7^
bestellen? STRATEN,
rendaal bellen. Ook Vj
dustrie. Tenelenweg
Tel. 045-750187. /

In en om de tuin >■ V
VIJVERFOLIE
V2mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
Te koop Rotan TERRAS-
STOELEN, geschikt voor
binnen en buiten. Tel. 045-
-418820. __

Geïmpregneerde JaPLANKEN, palen, J^planken en damwanoj(
handel Jos Kuijpers.

" 43, Margraten. Tel.

■ 1982. _^iPERKPLANTEN U« ,,kwekerij, grote keus'»!
geraniums, fuchsia's. .^nia's, lobelia's, vlijtigo
petunia's en nog ve'e^re soorten in vele <^^Jscherp geprijsd. N
Verhaag, Hoogstr. 'Jj
(tussen Thorn en
Tel. 04955-1243.

' Te koop GRASMAAI^
"ro 4 takt, 5 pk aap
voorw. 53 cm maai^'
St., ’ 400,-. 045-75l7gg^

Executieverkoop
Op dinsdag 12 mei 1992 om 11.00 u"

vindt een openbare verkoop plaats. w,
De verkoop komt voor rekening van °A.G.M. Huyskens te Ittervoort, Margarethastraat 5-
Te koop wordt aangeboden:

Een complete
café-inventaris

O.a. 2 complete buffetten inclusief k""
lingen en tapkranen, een complete muziekinstallati6 }
waaronder een CD-speler, een golfbiljart merk Min^
en wat verder te koop wordt aangeboden.

De plaats van verkoop is te Thorn, *"terstraat 9. De goederen zijn te bezichtigen op ma 3'],
dag 11 mei 1992 van 13.00 uur tot 16.00 uur en op V
dag van verkoop van 9.00 uurtot 10.30uur. Alleen °~^tante betaling. Geen opgeld. De mogelijkheid is aa^.zig dat de goederen in een bod verkocht zullen v*o' $De verkoop vindt plaats in opdracht»
de ontvanger van de Belastingdienst Onderneming6,
Roermond, Godsweerdersingel 10 te Roermond. T*1,

inlichtingen: 04750-95762.

De deurwaarder
belast met de executie.

Belastingdienst
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weten activeren
l *n onderzoeken hebben Bier-
f !.itp-en ziJn studenten op de uni-
Itg^: 11 gedaan om positieve erva-
-3W te kunnen krijgen over
2\e rokers en niet-rokers,

fUjf n met hoge en lage bloed-

'Sj *n cara-patiënten. „ledereen
'«ai astmatici kunnen niet in

' üt^na. Maar het bleek zelfs om-
!%/ .te zÜn: astma-patiënten
| J 1in veel gevallen juist baat
(ffe. 1* sauna-behandeling. Men«((f*1 vaak dat ons lichaam iets
W^rleerd. In onze keurig ver-

huizen, kantoren en auto's
v^et lichaam verleerd te zwe-

\rQ gebruiken onze zweetklie-
"tBK*st niet meer. Die moeten dus,

"eer geactiveerd worden."

%k rar°odsauna, in Nederland
%l°duceerd tijdens de Huis &l^ eUr/Huishoudbeurs in Am-
k^1* door Spectra-Cell uitn aan den Rijn, is vooral ge-
\[n v°or gebruik in huis, maar

sportscholen en zwembaden,

zoals al het geval is in o.a. Eindho-
ven, Emmen, Houten, Castricum en
's Gravendeel. Er is een cabine voor
één, twee, drie of vier personen; zij
heeft bescheiden afmetingen en
kan in principe overal in de woning,
garage of schuur worden geplaatst.

" De cabine van de infraroodsauna. Foto: GPD

Oosterse therapie
De sauna wordt verwarmd door 220
volt elektrische stroom. Speciale
elektrische voorzieningen zijn niet
vereist. De kosten bedragen onge-

veer een kwartje per keer, inclusief
het opwarmen van de sauna gedu-
rende een klein kwartiertje.
De werking is gebaseerd op een sys-
teem dat in 1967 door de Japanse
arts T. Ishikawa werd ontwikkeld,-
maar al veel eerder in Japan en Chi-
na werd toegepast. De Japanner dr
Yamajaki schreefover de infrarood-
sauna een boek, waarin een hele "reeks positieve resultaten zijn opge-
somd en waarvan het merendeel is
afgeleid van oude Oosterse thera-
pieën. Yamajaki in zijn boek: „Ons

lichaam zendt infraroodstraling uit
door de huid. Onze handpalmen
verzenden energie. Genezing door
handoplegging is een 3000 jaaroude
infraroodstraling die is gebaseerd
op de genezingseigenschappen vandeze natuurlijke infraroodstraling."

Vijf verwarmingselementen zorgen
voor de infraroodwarmte - in feite
zand dat is verwarmd door een elek-
trische weerstand die er spiraalsge-
wijs doorheen 'gewikkeld is - en

stuwen de temperatuur op tot onge-
veer 60°C. Een kort of lang verblijf
in de infraroodsauna leidt tot hevig
transpireren. Omdat de tempera-
tuur minder heet en vochtig is dan
in een traditionele sauna kan één
bezoek tot 30 minuten worden ge-
rekt. In die periode doet de infra-
roodwarmte op het lichaam zijn
werk en is de voelwaarde, samen
met het uitzweten van transpiratie-
vocht, gelijk aan een inspannende
hardloopwedstrijd.

Gloriosa: snelle en
rijkbloeiendeklimmer

FRANSWEGMAN

p.^vaas zijn het heel aparte snij-ta en. de Gloriosa's, die wel
NkWeken meeBaan- Voor het
*W,ari de potplant met zijn lange

?*ti i--en vuurrocle, op grote in-
%) "jkende bloemen de bewon-
*M&Van uw gasten oogsten. Het
? typ.r over de Gloriosa superba,
[Soll kümlelie geheten. De wor-
?t>isJeri komen van oorsprong uit
'1 hj; Afrika en Azië. De planten
JV °ns al sinds het jaar 1600 in
!Nsfli en de veredelaars hebben

acl.n rassen tot leven

|\eh Schappelijke naamgevers
Vé. onlangs uitgemaakt dat erX e,Ü soort bestaat: Gloriosa su-
of(lt (de 'roemvolle'). De plantsvast°r de bl°emist echter nog
%e Rothschildiana genoemd,
Vj8e de 'rijke' klank van dit

' fi^^n de gewenning aan de ou-
i^chti i-

*n Afrika en Azië is de
i.We e' een overblijvende plant
■t m struiken en bomen op-r 4ffet stengels die wel vijf me-
*l. ue kunnen worden. Wie de
°W j. jer in de koude kas of in een
■ft^antenserre teelt kan dat ook
!W 1: n vele bloemen vormen'oriing.

Regenwater
St n^n of op het balkon is de
£ke 'et winterhard. Wie haar in
u*rt s|?Caties tijdens de zomer
Arjen3o moet- vooral in droge
t. &r__ " Vaak met de nevelspuit
k^ti.T en- °e potkluit moet altijd
J*fst v^n- Gaat het blad tegen de
Im Mam gelen

' dan moet de pot
V kan n£lar binnen- De wortel-_ een temperatuur vansr„' overwinteren, zonder daty dp ieven wordt. Dat geldt ook>t s 1kamerplant, die heel licht
tNsok^0" Ze kan tegen directe

Uit iJn- Geef nooit water di"ac kraan. Het moet lauw-

warm zijn en liefst kalkvrij, dus
opgevangen regenwater dat op tem-
peratuur gebracht is.

Aanbevolen wordt om de week te
mesten met plantenmest die in het
gietwater opgelost wordt. Voor zon

snelle groeier is dat, van maart tot
in augustus, zeker nodig. Ook voormogelijkheden om de plant te laten
hechten moet gezorgd worden. Ze
is daartoe uitgerust met groene ran-
ken die uit de spitse laatste blade-
ren groeien. Gaas of latwerk tegen

een wand in de kamer, of draden inkas of serre zullen al gauw nodigblijken.

" Er zijn ook prachtlelies waarvan de bloemen eerst geelgroen
zijn, daarna oranje worden enfelrood eindigen. Foto: GPD

Gewilde snijbloem
Krijgt of koopt u Gloriosa als snij-
bloem, snijd dan met een scherp
mesje een schuin stukje van de
stengel. Vergeet niet de juiste hoe-
veelheid snijbloemenvoedsel in het
vaaswater te doen. De bloemen blij-
ven zeker één week, vaak twee
weken mooi. Vul alleen water bij,
dus niet verversen.
Aan de kamerplant kunnen zich aan
het eind van het seizoen oranje
zaaddozen vertonen. Ze zijn mooi,
maar ze hebben van de plant wel
veel energie gevergd. Daarom ver-
dient het aanbeveling de uitgebloei-
de bloemen te verwijderen.

Net als familielid herfsttijloos bevat
de plant colchicine. Huisdieren en
kleine kinderen mogen er dus niet
de tandjes in zetten.

Positieve invloed warmtewerking op lichaam

Infraroodsaunain eigen huis
DOORWIM VAN BEEK

ii

e £ sauna volgens het alou-
et. ï ende systeem van de,jJ'üchtmethode. Ook geen- 6 temPeratuur van tussen
(L ?0 en 95°C. zoals
att^ikelijk in een droge of
at sauna. Wel een systeem

alles weg heeft van een. 'om.' maar dan via infrarood. at verwarmd. Een warmte,
H in de huid doordringt. een warmte-i^ng heeft als bij een rode[j! p> maar daarnaast ook de
oJfirerende werking ver-
hakt als in een hetelucht-

&dSkkende rode lamp heeft, al van
id- r> een soort genezende wer-(l? oewezen en heeft altijd een
1 ingr'Jke plaats in de zelfmedica-
H senomen, waar het gaat omgenezen van alledaagse huis-,
)„ *n keukenpijntjes als kneu-
i jj^rstuiking of andere blessu-
\ '6Zelfde werking van derode
eMan.emt dan ook een belangrij-

in in de infraroodsauna.
tji boeiende groep Nederlanders
"W de sauna> al ëaat die groei,
Sp de exPloitanten van sport-
te-en en sauna's, niet hard ge-

H° g °nvoldoende mensen
»uj! dat de warmtewerking van
.hM ??n uiterst positieve invloed

51 üchaam heeft.

l^jaunabad is goed voor het li-.„!*" Het is een goede methode
lH g Plezierige wyze te ontspan-!Ch hittebelasting is goed voorOm'?, het hart, de longen en de

aldus fysioloogarP.A. Biersteker uit Utrecht.

Fasen
Deze ontwikkeling is een logisch
gevolg van het denken over de
meest praktische indeling van het
werkblad en de functie die hierin
kookplaat en - in het bijzonder -
spoelbak vervullen. Die laatste
heeft namelijk in twee fasen van het
kookproces een functie: bij het
voorbereiden van het eten en bij het
afwassen van het kookgerei.

Bij Erbi hebben ze zich afgevraagd
of die twee functies niet beter uit
elkaar gehaald zouden kunnen wor-
den, om daardoor een betere en
meer logische werkvolgorde te
scheppen. Net als bij het produktie-
proces in een fabriek. Grondstoffen
(vlees, aardappelen, groenten) moe-
ten verwerkt worden. Daar is plaats
voor nodig. Schoongemaakt en ge-
wassen vormen die grondstoffen
een halffabrikaat. Na het koken
hebben we dan een eindprodukt.
Bij dit werk worden 'gereedschap-
pen' gebruikt, die vuil worden en
een schoonmaakbeurt nodig heb-
ben. Alles moet hygiënisch gebeu-
ren en liefst met een behoorlijk
tempo.

woonblad

Drainagelaag
De nieuw gevormde wortelstok
wordt voorzichtig in nieuwe grond
opgepot. Neem een ondiepe pot, leg
onderin een drainagelaag van klei-
korrels. Het grondmengsel kan be-
staan uit gelijke delen bladaarde,
klei of leem, zand en oude koernest.
Voorzichtig met de groeipunt: als u
die afbreekt loopt de wortel niet uit.
De wortel wordt weer horizontaal in
de grond gelegd, met 5 cm aarde
erop. Bespeurt u groei, ga danwater
geven, steeds wat meer. Bodem-
warmte van 20 graden zal de groei
bevorderen. Wie het aandurft kan
de wortels delen om meer planten
te krijgen. Zaaien is ook mogelijk,
maar het duurt dan zon drie jaar
om planten met bloemen tekrijgen.
Als corsage, of als één tak in een
vaas is Gloriosa een opvallende ver-
schijning. De bloemen zijn meestal
oranje, rood of zelfs purper met een
gele rand en voet. De rand van de
bloemdekbladeren is gegolfd of ge-
rimpeld. De bladeren zijn glanzend
groen; deze ontbreken overigens
meestal bij de eerste oogst. Pas la-
ter, als de teelt op zijn eind loopt,
snijdt dekweker zulke lange takken
dat er nog bladeren aan zitten. De
bloemen staan overigens op stelen
die wel 15 cm lang kunnen zijn. Ze
lijken op hun familieleden, de lelies,
maar ze zijn teruggeslagen, zodat de
lange meeldraden en stijl ver uitste-
ken. Dit geeft hen het uiterlijk van
orchideeën, of van roodvleugelige
insekten.

overzichthypotheekrente
Hypotheekrente 6 mei 1992
De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn de afgelopen week nauwelijks veranderd. Dit had ook zijn effect öp de hypotheekrentetarieven
Wij noteerden geen wijzigingen.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwrbij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,20 5,16 3,60ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
AEGON spaarhyp. - 5/10 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,40 5,33 3,74Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 9,10 511 356Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 471Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 471CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 379CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 487Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,40 5,28 369Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,40 5,28 369Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 350Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3^67Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 482Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5^7 476Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,51 386Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,40 533 373Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,40 5,33 3*73NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 375JJMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 487NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 492Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 372Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,38 3*78Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 384Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 472Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 477RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77RABO hypotheekbank spaaropt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3^77RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3*77RABO <adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6,20 503RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 6,07 4J92SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3^67SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 365Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,20 5,17 361Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,20 5,17 361SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3^67Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,20 518 362Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4^76

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantieDe netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheekDe vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftüden kunnen andere nwr-percentages geldenB U andere hypotheekbedragen wijkt de nwr by een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

Calorieverbranding
Twee van de hoogste caloriever-
brandende sportoefeningen, roeien
en hardlopen, kunnen leiden tot een
verbranding van 800 calorieën in
een periode van 40 minuten. In een
infraroodsauna is de caloriever-
branding zelfs dubbel en gelijk aan
een looptraining van 10 tot 15 kilo-
meter, zo hebben onderzoeken aan-
getoond.

„Waarmee ook is aangetoond dat de
infraroodsauna door de snelle calo-
rieverbranding, behalve de functie
heeft van het op peil brengen of
houden van een goede conditie, er
ook sprake is van een vorm van af-
slanken. Met transpiratievocht ver-dwijnen ook veel calorieën uit het
lichaam en dit leidt uiteindelijk tot
vermageren," weet directeur Spec-
tra-cell Dick Houweling uit eigen
ervaring te vertellen.

„We hebben rapporten liggen van
medici uit Japan - en nu ook uit
Zweden en Duitsland - die de in-
fraroodsauna uitvoerig hebben ge-
test bij aandoeningen als lage rug-
pijn, spierpijn en reumatische artri-
tis. Alom werden er positieve
successen gemeld. Vooral in de
sfeervan de pijnbestrijding."

Prijs van de infraroodsauna: vanafzesduizend gulden. Informatie:
Spectra-Cell Alphen a/d Rijn tel
01720-20848.

Nieuw idee keuken:
culinaire werkplek

DOOR THEA WAMELINK

Er mag danelke keer wat verbeterd
worden in de keuken, maar aan de
indeling bij voorbereiding-koken-
afwassen pm nog praktischer en
prettiger te kunnen werken is in het
algemeen niet veel gedaan. We be-
wegen ons tussen spoelbak en
kookplaat heen en weer, eerst van
schoonmaken/wassen naar koken
en dan weer terug van koken naar
spoelen/afwassen.

De Nederlandse fabrikant van
werkbladen Erbi houdt zich vooral
de laatste jaren intensief bezig het
het kritisch bekijken van de werk-
plek. En het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om het werk te ver-
eenvoudigen. Eerst werd het spoel-
centrum met verdiept werk/afdruip-
vlak ontwikkeld. Enige tijd later
kwam men met het idee van de 'cu-
linaire werkplek', een plaats waar
het eten voorbereid wordt (schoon-
maken/wassen) onafhankelijk van
het grote spoelcentrum.

Culinaire routing
Nu is elke keukenruimte anders en
medebepalend voor de inrichting.
Maar hoe dan ook, uitgangspunt bij
de planning moet altijd de culinaire
routing zijn, de volgorde bij het af-
wikkelen van alle kookwerkzaam-
heden. Als je hierover goed nadenkt
kom je tot de conclusie dat de
plaats waar eten wordt voorbereid
en bereid centraal staat, of bever:
zou moeten staan.

Op de culinaire werkplek worden
gerechten panklaar en opdienbaar
gemaakt. Aan de ene kant moet je
vandaar heen en weer naar het
kookcentrum, aan de andere kant
naar de afwasplek (de vuile pannen

en dergelijke). Maar het is niet han-
dig om die afwasplek ook te moeten
gebruiken als er groente gewassen
of aardappelen afgegoten moeten
worden.

Veel praktischer en hygiënischer is
het om dit op de culinairewerkplek
zelf te kunnen doen. Maar daarvoor
heb je een kraan en een spoelbak
nodig. En om nog sneller te kunnen
werken is een afvalkoker onder
handbereik eveneens aan te beve-
len.

" In dit spoelcentrum is een grote bak met links een kleine bak
en afvalklep gemonteerd. Bij de inrichting van een culinairewerkplek verhuizen kleine bak en afvalkoker daar naar toe.

Foto: GPD

Ontwerp
De culinaire werkplek, die zich be-
vindt tussen kookplaat en spoelcen-
trum, zou er dan als volgt uit kun-
nen zien: een werkvlak (met snij-
plaat), een kraan met spoelbak(je)
en een deksel naar de onder net
werkblad geïnstalleerdeafvalkoker.
Het is heel praktisch wanneer links
en rechts hiervan^ afzetruimte is
voor keukenmachine, potten en

pannen. Zodra de groenten in de
pan zitten gaan we ermee naar de
kookplaat, om de gekookte inhoud
vervolgens af te gieten en in een
schaal te doen op de culinaire werk-
plek, waar je niet wordt gehinderd
door reeds voorgespoelde vaat. Die
staat in of naast de spoelbak verder-
op.

Aangezien een moderne keuken al-
tijd op maat gemaakt wordt is hetgeen enkel probleem zon culinairewerkplek te laten installeren. Eengoede keukenspecialist kan dienaar uw wensen en keukenruimteontwerpen. En u vertellen welkemeerprijs daarvoor betaald moetworden. Maar echt veel hoeft datniet te kosten. En voor optimaal
werkcomfort hebt u waarschijnlijkwel iets extra's over. Zelfs bij een
eenvoudige wandopstelling en eenwerkblad van ongeveer 2,5 meterbreed kan een culinaire werkplek al
gerealiseerd worden, want bij het
spoelcentrum hebt u dan aan een
enkele bak voldoende.
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HEERLEN
ii ir ■■ ■ i --^-v-__^^^^^r^-^Zpr~ '"f"" >_é__S_lÖßk^st\ >H__lfi/r,nct___)n_io **&s*^&&SK%ummk'2*ndllVllJolddllUc

in het nieuwe stadsdeel „Husken". e^s JJIE Pw.l^^^ Yi^^ii _Ü^^^BnF~ï

Indeling: De koopprijzen zijn ’ 143.950,- v.o.n.
woonkamer, keuken, Maximale premie A ’ 41.000,-

-k berging, 3 slaapkamers, Nett„ maandlast Ca. ’ 655,--badkamer, zolder.
Mogelijkheid voor garage.

Inlichtingen:
■ » Pickée Makelaardij B.V.ZKeemakdaardijijv 0-' Taxaties"Hypo,heek

Heerlenseweg 22 Landgraaf
Ook 's zaterdags van 9.00-15.00 uur.

Pkl^e.Van Huis Uit Aktief!
Ü 4irtB__llll ftlll stl_nEdLSouodefNwoonhuis _______.-* b^Jalov. m^c v^asTub6

É jfij trapJ^Vraagp^.16' <V3Ste mim,e' d,ub 9arage' waS"

f 119000 -kk ruimte. Part.: royale hal, woonk. ca. 45 m 2, tv-/werkkamer ca.HB__-_HH--H J 30 m. keuken, 4 slpk., badkamer. Prijs ’ 315.000,- k.k.

HEERLEN: geschakelde bungalow met gas-c.v., carport en | I
tuin. Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf- SCHIN OP GEUL: vrijst.
stand). Uitstekend onderhouden; luxe afwerkingsniveau. Ge- semi-bungalow met c.v.-
heel geïsoleerd. Ind. o.a. royale hal met plavuizen.loer (wit). *V "* olie, ruime garage en rond-
Ruime woonkamer. Keuken met plavuizenvloer (wit), keuken- £ 'ï**"*"»!».!"'?%% J|9Ë °m tU'n '-0' °a' 14°° m

-'instal. met app., bijkeuken. Twee slpk., badkamer met o.a. JL «dt __É___NiÉÉi_H ■ eh' 9eisoleercl' Degelijk
ligbad en douche. Hobbyruimte. Goed aangelegde tuin met «i*»^ -fWi H ultvoenngsniveau. Ind. 0.a.:
terras Prijs ’ 245 000,-k.k. _______F^-_-_-__ ke|derruimte. Part.: ruime

1 ' »"■ hal met vide, L-vormige
■ | B woonk. (ca. 45 m 2) met

i- < uccdi eu
wßWkmmÊmmmmmmmmmmm openhaardpartij, completeA MttHLtN: vrijstaand voor- keukeninstal. met apparatuur. Slaapkamer met badkamer

_. \ jf °°rlogs herenhuis met gas- (o a |jgb en douche) 1e verd . drie roya|e s,pks badk met
"föj V I et: f"9rote tuin (tot. a^s oa Nb en douche Zolderberging. Vraagprijs ’460.000,-

-mjÈËjÊi I rn2). Ind. o.a. provisie-, berg- k k■^Jï en cv.-ruimte. Royale hal, I " " I
Ht^BS^HËïa^l^^^^g woonkamer met erker. Ont- — |MF"' ■'JBBLf3S vangkamer, keuken, bijkeu- J_r "^filffi r'-ria__ft-_9il___ . 1 ken' 3 slpk., badkamer, grote

m/Êk 1 zolder (mogelijkh 4e slpk.). M| ÜBACH OVER WORMS: woon-
wÊMwÊBMmM Prijs ’ 285.000,- k.k. jl huis met 9as_c-v-, berging en

I I mmmimmmmWÊmWMmM ,u'n' Geisoleerd, dubbele begla-- I zing. Goed onderhouden. Ind.
I^Ho^Mm& I ° a woonkamer, keuken, 3 slpk.,_

Md__BP'HHJH&&ia voormalige woonhuis. Heringe- 3 'BïlBM-B-k- r|cht met 4 appartementen elk

* J___j___B me' woonk■" slpk., keukennis en s_r^**3i___HK_3___Bl
*".|| Hm bac|kamer. Bruto huuropbrengst

J' woonhuis met gas-c.v., garage
c--~~-_~!?_~_^^WBBBi sj. .> en tuin. Rustig en blijvend goed

I . . „ | iLmgrS^fSMmfUm- j 9elegen. Ind. o.a. woonkamer
/' * l'JsÉ (uitgebouwd), keuken, bijkeuken,

NIEUWBOUW
/\ t vrijstaande en 2 halfvrij-

mSÊA. ■ b / j& staande landhuistypes met
-H. __i K_. _ *" f 2> 9ara9e en ,u'n Geïsoleerd
BfcsSßl BB_y______> I&'SIB 11 ' r~—" '-v' en 90e<^ uitvoeringsniveau.

bBWBWBBJWL^ ___B________—___Si lnci oa woonkamer, keu-
HOENBROEK: vrijstaand landhuistype met c.v,gas, garage Ü.*«^^«^*-_fcöE !*"" 3 slpk badkamer en
en rondom tuin. Rustig en blijvend goed gelegen. Mooie tuin _.. , '-,_ , °~ -Li p' p'

met veel zon. Ind.: geheel onderkelderd met o.a. slpk., werk- | Pms resp. ’ 193.575.-v.o.n. en ’ 173050,- v.o.n. j
kamer, hobbyruimte en badk. Beg. grond en 1e verd.: royale ■ i
hal, L-vormige living ca. 55 m 2met parketvloer, open haard, y. — - SCHINVELD - Achter Gen-
keuken, 4 slpk, badkamer. Prijs ’ 329.000,-k.k. /\ t ne Berg: nog te bouwen

I I _- / <~l halfvrijstaande woningen
"<my" , " HOENSBROEK: halfvrijstaand ' "■ / 3_i met grote tuinen (nabij de

yh WÊÊÊ woonhuis met praktijkruimte (ca. f" __n_ _■ I n i 1 "^T Merkelbeekerstraat). Ind.
35 m 2), c.v.-gas en tuin. Goed W 0.a.: woonkamer, keuken

.—4—. gelegen. Ind oa : provisiekelder. . -.■ B^^J. ,_ i (dicht), garage/berging. 3. ■*! ruime woonkamer (ca. 47 m 2) '*^ -".'" "** slaapkamers, badkamer
B j met open haard, keuken met met ligbad en tweede toilet Vaste trap naar de zolder. Prijs

r" ■ R app .. 4 slpk., badkamer en zol- ’ 185.700,- v.o.n tot ’ 191.300,-v.o.n.I * " rl? der. Vraagprijs ’ 185.000,-k.k. I I

T jl BEDRIJFSPANDEN TE HUUR
\ HOENSBROEK' vrijstaand woon- HEERLEN-GLASPALEIS, TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2.- «■ huis met gas-c v., garage en tuin. Huurprijs ’ 2800,- per maand exclusief BTW.
V Rustig gelegen aan de rand van]"■ .jm. I het centrum. Rolluiken. Ind. o.a. BEEK EN KERKRADE: TE HUUR: bedrijfsruimte voor kantoor,■ , provisiekelder, woonkamer, keu- onderwijs, verenigingen, sportscholen, kinderopvang cd. Units

| '^J ken, 3 slpk , badkamer en zolder vanaf 50 m 2.Prijzen vanaf ’ 60,- per m 2.£■_ i B (vaste trap) Vraaooriis
Mm " I ’ 158000,- k.k KERKRADE - CHEVREMONT - Pieterstraat: TE HUUR: winkel

met magazijnruimte, keukennis, toilet en c.v.-gas. Totaal ca. 105I_P*BBP C~~ m 'jg. m 2.Huurprijs ’ 1165,- per maand.
KERKRADE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging,
gelegen op de 1e verdieping Ind. pa. woonkamer, keuken, slpk. VAALS: grote verkoophal (textiel, sport en aanverwante art),
met balkon en badkamer. Prijs ’ 99.500,- k.k. Netto-verkoopoppervl. ca. 1190 m 2. Indeling in kleinere vloerop-
NIEUWENHAGEN: ruim woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin Pervl. is bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag,
(achterom bereikbaar). Ind. 0.a.: 2 kelderruimten, woonkamer, eet- Taxatieskamer, ruime keuken met compl. keukeninst. met app., badkamer, makelaardii o awerkkamer (slpk). 1e verd.: 3 slpk., doucheruimte. 2e verd.: vaste ~ „.___, »_..;__ _.__.'
trap. Grote zolderruimte. Prijs ’ 157.000,- k.k. hypotheek-adv.escentrale. w

Maandag tot en met vrijdag, NIEUWENHAGEN: vrij- van B^?* I

I mLVpriva^r Geheetge. M- En verder volgens afspraak. T^\
0.a.: speels ingedeelde Heerlenseweg 22, I ||| ■

woon-eetkamer, tv-kamer ca 60 m 2, keuken met compl. keu- 6371 "'nPfni>USi3ll9^' I NV- I _____
keninstal. met app , studio-werkruimte; 5 slpk., 2 badkamers 6370 AD Lanagraaf. ■—^_-"
Prijs ’ 465.000,- k.k. W^* * m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^m^^^^^^^^m^mmmmmm.

SCHAESBERG: woonhuis met c.v.-gas, berging en tuin. Mogelijk- __B_„l%JW^. ITldKClddrillJ PV
heid voor een garage. Loopafstand van het winkelcentrum Goed ________________________■___■
onderhouden. Dak gei sol. Ged. dubb. begl., ged. rolluiken. Ind. _^^vsßf^_r^^sr^^»l
0.a.: prov.kelder, woonk., keuken, serre, 3 slpk., badk., zolder. _.',__■ !*_P* IA.'TL'TM
Prijs ’ 109.500,- k.k. _____________________*_____■■

—, .. __ | ALLEEN ALS KINDEREN
flßp EENKANS KRIJGEN, HEEFT

ÉT^^ EEN LAND TOEKOMST.
'**tu_>«*p^

Op het Mexicaanse platteland zijn het vooral de PTipijT|ijp
"^ê^_ jÊÈr kinderen die lijdenonder de bitterearmoede.Stichting jjrnfwnr i"^l^J"^^''' 'BF*^ Redt de Kinderen steunt concrete projecten om hun |#|jf||l|sc_U 'I*^^_ '■***__ vfc' levensomstandigheden te verbeteren. Bel voor meer WNjJt^tPl_\ . I informatie 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. mögos

GROOT-GENHOUT HEERLEN
(npm Rppk. Vraagprijs ’ 155.000,- k.k.\y u 111. v**\.wif Fraaie stadswoning met binnenplaats in .Hartje Heer-

Vraagprijs ’ 440.000,-k.k. '«]"■

Mstaand heren- me woonkamer, gesloten luxe moderne keuken, hin-

kende staat nUbliODnUtK
maan.ïrrhoud- Zien is lie,hebl"!n Koopprijs f 205.000,- k.k.iNutLiNU. Halfvrijstaand fraai woonhuis met grote oprit, garageSout.: betegelde prov ruimte was-/strukruimte met en een onder architektuur aange|e^dewaterontharder, wijnkelder. Beg. gr.: hal (leistenen INDELING'vloer) toilet, gr. woonk zeer luxe woonkeuken, Beg gr. ent bet toi| z .vormjge woonk (beg
wintertuin (marmer vloer), garage, tuin op het zui- gr. v v ,ege|V|oer)i geS|oten juxe moderne kf4enden 1e werd.- 3 ruime slaapk. v.v ingebouwde ,r gr tuin met achterjngangi garage met zolder 1ekasten luxe badk. met douche, ligbad dubbele was- »erd.: 3 ruime slaapk. mooie badk. 2e werd.: dte wastafel en toilet (marmer - graniet). 2e werd.: m v vaste trap berefkbare rujme 20lder A,g . ,raaiedmv een vaste trap bereikb grote zolder (eenvou- |jgging nablj heJ centrum

, 34»,
dig meerdere slaapkamers te maken). Alg.: onder- K XX

houdsvrije staat, duuizame materialen, alarm, tuin-
imPHftnnAn.verlichting Het woonhuis is modern (veel wit) en HOENSBROEKluxueus van opzet.

pri rrii Vraagprijs ’ 195.000,-k.k.
«_._._.[.__ |.;< _^ Halfvrijstaand

Halfvrijstaand woonhuis met garage, tuin en verdere 1 ?&& StoiS I h"m woon"

aanhongheden. k^ __________________ dbhT
Sout.: provisieruimte, hobbyruimte (15 m 2). Beg. __|______i::_B I ."'' gara9e en
gr.: entr , bet toil., woonk. met parket, open haard, 1 !"'"F

_
bar, keuken (17 m 2). schuifpui naar tuin, achterin- !sr*'^^"BJ| ___J_B_B inullinü:
gang, garage 1e werd.: 3 slaapk., badk met ligb., _. bou,;: cv ".Jaste wastafel. 2e werd.: d.m.v. een vlieringtrap be- Zrllim,P 'XTT^TtTT '"'T' "'Treikbare zolder. Alg.: cv -gas '91, goede ligging, St'^'i "' be ____ T. Woonk.
Derc ODDervl 284 m 2 rolluiken (ru,m 40 m ' aeslo,en luxe moderne keuken, metperc.oppervl. iw m , rouuiKen. serre (samen cjrM 3

_ m2) fr. t(jjn me( zjj. ingang
HOFN^RROFK dubbele oprit, garage. 1e werd.: 3 ruime slaapk.,iiULiiuunuLii badk me, |igbad vas(e wastafe| en 2e toilet. 2e
Vraagprijs ’ 174.000,- k.k. veri.: dmv vaste trap bereikbare ruime zolder, 4e

Uitstekend slaapk., mogelijkheid voor 5e slaapk. Alg.: goede
__!___ <_L_ onderhouden ligging, perc.oppervl 420 m 2, uistekend materiaal-

__R iHfeÉMa. '**!'**& woonhuis gebruik, onderhoudstoestand uitstekend, een huis_____ ____rS i t"HNSIB me( oDnt' ga" wa> >>es''st van D'nnen moet worden gezien.
WgS* fÈ[ B rage (event.

Sout.: kei- Prijzen ’ 195.000,- w.o.n. - ’ 205.000,- w.o.n.der-/c v-ruimte. Beg. gr.: entr , bet. toil, L-vormi- ' ' 'ge woonk , gesloten complete keuken, badk., eetka- INDELING:
mer/serre, zonneterras, tuin, garage 1e werd.: Beg. gr.: entr , woonk. (ca 45 m 2), keuken, ouder-
overloop, 2 zeer ruime slaapk. (mcl zitkamer), klei- slaapkamer, wasmachineruimte, cv.-ruimte,, badk.,
ne slaapk. (event 5 slaapk.) 2e werd.: dmv. een berging, mogelijkheid voor garage of carport. 1e
vliezotrap bereikbare ruime bergzolder Alg.: goede werd.: overloop, 2 ruime slaapk. Alg.: met uw wen-
lokatie, perc.oppervl 435 m 2, aanvaarding direct, sen kan tijdens de bouw rekening worden gehouden,
bouwjaar 1961, een pand met ruimte wat beslist van Informatie / brochure en/of tekening / bestek zijn op
binnen gezien moet worden ons kantoor verkrijgbaar.

O - 'Steens /DekHaye/Wald/Dogge
A.SM K A \ I I I A I.VI.SFURS MAKKI.AARDIJ 0!§KO 1. R _ NI) GOEI)

GEOPEND: f I ] HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag I* " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags [JwiL TEL. 045-223434

H).(X)-12.30 uur ljÜ_____Ü FAX 045-230033

II _vv
DRAAG EEN STEEN"f

een school in
het kinderdorp
JOAOPESSOA

BR/IZ/UÊ
Het comité Heerlen va»
Kinderdorpen zal in Jo»°
de bestaande kleuter- <*
schooluitbreiden.
In de toekomst is de sd""
bestemdvoor dekinder*
sloppenwijken in de bv
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verand
deleefsituatie van deze!**
tebrengenis veel geldn"*
comité Heerlen van SC&r
dorpen vraagt daarom""

DOOR f20.00 OVE"
MAKEN, KOOfIV

SYMBOLISCHEES^VOOR DE SCHOO

Ukuntditbedrag ovein»*'
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 t.a.v. SOS*
dorpen,schoolactie (giror*!,
Rabobank: iü.30.856). I<*j
gen: Mevr. I. Philips-U*
Comit. Heerlen SOS-1"1
dorpen.Tel.: 045-41273*^,

i■ [ i
____i^^^^k^^M

wil ItJ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SE .__ HEERLEN NRD. ==_
= BP^_i______fl__fl_B______F. ’ 165.000,-k.k. EE

: r f^^^^mm^^Ê Halfvrijstaand (splitle- ==

ES met balkon; 3 slaapkamers + badkamer. Aanvaar- E
= ding vrijwel direkt.

■ i i | Halfvrijstaand woon- 5E
m>*mm%^i* « huis met garage nabij =

centrum Ind sout.: -1kelder; beg. gr.: =z= I I woonkamer= I fl 7.80 x 3.50, keuken, ==
__= bijkeuken, garage + =__= tuin; 1e verd.: 3 slaapkamers + badkamer; 2e verd.: s=
__= vliering. Aanvaarding direkt.

HULSBERG =

EE rage; 1e verd.: woonkamer, keuken, dakterras, 2 EE
= slaapkamers + badkamer; 2e verd.: zolderruimte. =
__= Aanvaarding in overleg.

VOERENDAAL, ’350.000 k.k. =E

-■»&&£ tion. Ind.: hal, toilet, =
woonkamer 7.00 x- =

__= 5.80/3.50, dichte keuken, 3 slaapkamers + badka- E
= mer; 1e verd.: zolder te bereiken via vliezotrap. ==
__= Aanvaarding in overleg.

" Makelaar o.g. " Taxaties =S i " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
EE «Woningen «Verzekeringen =

| makelaardij d&J
S (mfm^i Hoolstraat 42, Voerendaal Ë|
| ft] MTTOmtFfl |
= NVM Met een INVM-makelaar EE
= [makelaar) koop jezonder zorgen. EE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DOE lETSAAN STEREOGEDREUN
Stereogedreun een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De, Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het vinden van een oplossing voor allr

vfV vormen van lawaai in en om huis. _^^fes_Ur\ Postbus 38i, \ÏCf^ y\w!sSi
v \ /^mi 2600 aj Del" *^J Kfffa wfl\

I -1Juk. BORN.KERKSTRAAT 23
/ \ 04498-55050

\MSIHENDRIX
ASSURANTIEADVISEURS-ONROEREND GOED.

Born-Holtum, In 't Kempke 13 . B
Royaal vrijstaand landhuis met garage en tuinhul^Ind.: ruime hal, L-vorm. woonkamer met park^
mooie openh.partij en schuifpui naar terras, ca. 42
Grote dichte woonkeuken, ca. 16 m 2. Portaal, 3 nJ"!»
slpkmrs. badkam. met ligbad en 2e toil. VraagP

E ’ 245.000,- k.k.

E Grevenbicht, Dr. Deelemanstraat 1 ~."E Vrijstaand woonhuis met inp. garage, berging en 9r.E tuin. Ind.: hal, woonkamer ca. 30 m2. Open keuken
10m 2, 2 zeer ruime slaapkamers. Mogelijkheid 3e sP,

E Badkam., vliering. Bouwjaar 1988. VraagP

’ 219.000,-k.k.

Nieuwstadt, Cremersstraat 6 e-
In dorpskern, tussengelengj/CVonhuis met berging

ï vrije achterom. Ind.^w^OVkelder, L-vorm. woonKa .E eetkeuken, 3 badkam., zolder. VraagP
E ’ 95.000,- k.k.

E Obbicht, Burg. Venckenstraat 5 }
E - Degelijk, karakteristiek halfvr. herenhuis met ruime S

f
E rage. Perceel 358 m 2.Ind.: grote hal met mooie trapP .

tij, ruime woonkam. Halfopen keuken met compl a3^keuk., bijkeuken, 3 slpk., badkam., berging. VraagP
E ’ 189.000,-k.k.

1 1 immauw^
! Executieverkoop

Op dinsdag 12 mei 1992 om 11.00 uu'
vindt een openbare verkoop plaats.

De verkoop komt voor rekening van De
E Grote Hegge B.V. gevestigd te Thorn, Waterstraat 9-
: Te koop wordt aangeboden:

Een complete
horecainventaris

O.a. 4 complete buffetten inclusiefkoe"
lingen en tapkranen, diverse rvs werktafels, diepvrie-
zers, complete afzuiginstallatie, drie kasregisters men1

Sweda, twee piano's, airo-steam convectieoven, .
E 8-vlams fornuis met twee ovens, kookketel inhoud 10"
E liter, infrarood brug, magnetronoven en wat verder te
E koop wordt aangeboden.

De plaats van verkoop is te Thorn, W*j'.
E terstraat 9. De goederen zijn te bezichtigen op maand
E 11 mei 1992 van 13.00uur tot 16.00uur en op de da 9

van verkoop van 9.00 uur tot 10.30 uur. Alleen contaj] .betaling. Geen opgeld. De mogelijkheid is aanwezig°de goederen in een bod verkocht zullen worden. .
De verkoop vindt plaats in opdracht va

de ontvanger van de Belastingdienst Ondernemingen
E Roermond, Godsweerdersingel 10te Roermond. Tel-
E inlichtingen: 04750-95762.

" De deurwaarder
" belast met de executie.

Belastingdienst
\ A

Je huis in dekrant brengt mensen over de
fcn de makelaar weet van wanicnen kramen. \l 'j

| t>- wl^^ Brunssum
I __J______________É I wieënwe9 62

iM^M^MwÜbZM Zeer degelijk gebouwd =I woonhuis met dubbele ga- =I rage en tuin. Provisiekei- =I der, ruime entree met gas- =I tentoilet. Woonkamer met |
SHh| SH I parketvloer en schuifpui |

naar terras en tuin. Dichte 1| keuken met installatie, waskeuken. Drie slaapkamers, |
| badkamer met douche, zolder via vaste trap bereikbaar, 1
I alwaar 2 mansardekamers. |
| Prijs ’ 225.000,-k.k.

= Eygelshoven-Kerkrade
b Hubertusstraat |

Nog 3 bouwkavels, elk circa. 475 m 2 met goedge- E
| keurd plan voor vrijstaande woningen.
= Prijs ’ 71.250,- v.o.n. per kavel =

«g. ? m m Schaesberg-Dormig
rt (gemeente Landgraaf) =! Wachtendonkstr. 12

|£ji.| COp goede-stand, aan =S plantsoen, gelegen i
I halfvrijstaand woonhuis |. _. . jA met carport. Provisie- =B kelder, woonkamer met =B open keuken en eet- _

■""■^■^■^■^■^■^"■"^"■l bar, royale aanbouw
| met toegang tot terras en tuin. Drie slaapkamers en =

badkamer met ligbad, v.w. en tweede toilet. Vaste trap |
1 naar zolder, alwaar overloop en uitgebouwdemansar- |
| dekamer. =| Vraagprijs ’ 195.000,- k.k. |

VoerendaalnHHß||&i Florinstraat 5
■U Halfvrijstaand woonhuis =jjfcj: met garage en tuin. T-vor- =

___■__■ __b _ m'9e woonkamer, open E
j^Jkeuken met eiken installa- |

■tie. Drie slaapkamers, bad- =I kamer met douche, v.w. E
____F^__ Zolder via vaste trap be- =

reikbaar. Fraai aangelegde |
E tuin met terras. =| Prijs ’ 215.000,-k.k. =_ Heerlen-Aarveld

■K|^^^^____ "-" Stassenstraat 5
Èt BË_fl__ Halfvrijstaand woonhuis =
M\ I met kelder en tuin. Entree |

I met gastentoilet, woonka- =■ mer en dichte keuken met |
»£jj| I moderne installatie voor- |I zien van apparatuur. Ter- =

I E__S____ __■____ ras en tuin met berging, E
| achterom bereikbaar. To- 5
E taal vier slaapkamers, doucheruimte met vaste wastafel. =
| Prijs ’ 155.000,-k.k. =

Kerkrade-
t_\ j Eygelshoven

«■£. Wimmerstraat 14
Bj^^^^ Geheel onderkelderd =

halfvrijstaand woonhuis
»ra jp-pi met ruime garage, =D ~ mm Z~' ê bergruimte en terras. 1P__JHW^ 1 -♦_ os_l Entree met gastentoi- =__E_______4_i let, dichte keuken met =

L-vormige installatie =
I voorzien van apparatuur. Woonkamer ca. 32 m 2met |

parketvloer. Drie slaapkamers met parketvloer en be- |
E tegelde badkamer met lig/zitbad, v.w. en 2e toilet. Zol- |
E der. Ë
1 Prijs ’ 185.000,-k.k. |

Kerkrade-Centrum

|Bf ■. pjp" Prf ""'T ruimte op eerste verdieping =1 ,„, _ JJJ boven de Marca. Bruto vloe- j
'■■""B roppervlakte ca. 220 m 2. |

Ë gaderkamer. Open kantoor- 1i ruimte voor circa zes medewerkers, spreekkamer en E
E direktiekamer =1 Prijs / 498.000,- k.k. |

Eygelshoven
(Kerkrade)

i, ____■______ Nieuwenhagerweg 66 =_______ Vrijstaand landhuis met E
> _^""1^T",*""^«" I inpandige garage, div. E! BaJI J| P W-Bj J kelderruimtes. Centrale |
i jM] 1 hal, woonkamer metI haard partij, tegelvloer =

mmaUr en schuifpui naar over- §
dekt terras. Keuken =

| met eiken installatie. Drie slaapkamers, badkamer met E
= ligbad, douche, v.w. en bidet. Separaat gastentoilet.
| Prijs ’ 365.000,- k.k. |

HeerlenJk Kap. Berixstraat 8
». „v" M Herenhuis met tuin in |

l^tmmfWk centrum van Heerlen. |
Div. keldervertrekken.

GflM^l Entree met toegang naar
ruime vestibule en gas- E

I^^h| l tentoilet. Woonkamer E
k met parketvloer, dichte

■mj I keuken met eenvoudige |
IB^^^W BH installatie en achterka-

mer. Ommuurde tuin en E
ERpjflßß| ' WÊ terras met buitenberging, iIle verdieping: drie slaap- =I kamers, badkamer met |

I ligbad, douche en dubbe- E
E IH 9le v.w. 2e verdieping: E

tweetal mansardekamers
en twee ruime slaapka- =
mers. Zolder via vaste E

E trap bereikbaar.f | Prijs ’ 275.000.- k.k.

*k Hoensbroek
'% (gemeente Heerlen)

Julianastraat 42
Halfvrijstaand winkel/woon- E

PBB^^^^W l^^ buis met zijoprit, magazijn- E
S^gMJ I R ruimte (45 m 2) en diepe ËB tuin. Winkelruimte (40 m 2) |
9___m«_P>^Jb ■■_£ met aansluitend keuken, E

9^ berging, doucheruimte en E
E toilet. Boyenwoning met woonkamer aan voorzijde en I
E slaapkamer. Zolderruimte met twee mansardekamers en ii keuken. E
= Prijs ’ 142.500,- k.k. |

■ ""■«iLJ Heerlen-Centrum

B centrale entree met toegang E
| ■^■^■^■^■^■^■^■^■^■M tol reSp negen en vijftien ka- =
§ mers. eigen toiletgroep Opsplitsing van ruimten mogelijk. Afgeslo- E
i ten parkeerplaatsen zi|n eventueel separaat te huur.
: Huurprijs kantoorruimte ’ 220.- p/m2. E

: Heerlen-Centrum E
Oude Veemarktstraat 3

E Winkelruimte met souterrain en bovenverdieping, geschikt als
1 verkoopruimte annex showroom. Totaal circa 1000m 2.Huur- =

prijs ’43 000.- per |aar, excl. BTW en voorschotten, stook =
: servicekosten E

[ABC Makelaardij l
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen |||
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans NVM =



Reden
Reden voor de verandering in
opzet is het groeiend aantal Eu-
ropese landen dat deel wenst te
nemen aan het Songfestival. De
EBU kan en wil niet langer Oos-
teuropese landen als Polen, Tsje-
choslowakije, Bulgarije, Honga-
rije en Roemenië van deelname
uitsluiten. Bij een verdere opde-
ling van Joegoslavië zou er nog

eens een aantal landen lid van de
EBU kunnen worden. Naef schat
in dat er in 1994 maximaal zon
dertig landen mee willen doen.

In Malmö zijn 23 landen verte-
genwoordigd. Eigenlijk al teveel
en het is alleen aan de soepel-
heid van de Zweedse organisatie
te danken dat er zaterdag 23
deelnemers zijn.

Tijdens het afgelopen Gouden
Roos-festival in Montreux heeft
het bestuur van de EBU een
aparte groep voor licht amuse-
ment in het leven geroepen, die
onder meer gezamenlijke pro-
dukties gaat opzetten, maar ook
na zal denken over een andere
opzet van het Songfestival.

Humphrey Campbell blijft stoïcijns onder Songfestival-geweld

'Ik laat me niet gek praten'
MALMÖ - Humphrey Campbell
krijg je niet van zijn stuk. De Neder-
landse deelnemer aan het Songfesti-
val ondergaat de gebeurtenissen in
Malmö stoïcijns. Zijn brede glimlach
Js oprecht en niet van zijn gezicht te
branden. Er wordt aan alle kanten aanhem getrokken. Met toewijding vol-
doet hij aan alle verzoeken. Even tij-
dens de Nederlandse receptie arm inarm met een serveerster poseren vooreen fotograaf, snel een interview met
de Griekse radio en ondertussen wat
handtekeningen zetten; het kan alle-
maal en bovendien pikt hij zonder
Moeite de lijn van zijn verhaal weer opals we een poging doen voor een kort
Sesprek even de luwte te zoeken.
de hadden het over de goede kleuring van
°nze stemmen. De stemmen van mijn broers
ejt dievan mij passen op natuurlijkewijze bij
®|kaar. De stem is een prachtig instrument.
Eind mei komt mijn cd uit en daar staan ge-
hoon veel stemmen op. Als je het zo kan

moetje het doen. Bij mij staat de stemvoorop. Er zijn volop mogelijkheden en daar
"Hoet je gebruik van maken."

**Ü toont het overtuigend aan op de receptie
tot verrassing van velen vier nummers

1* zingen. Op andere ontvangsten hoor je tot111 den treure de inzending van het betreffen-

de land, zo niet bij Humphrey Campbell. Het
korte optreden laat een heel andere Hum-
phrey Campbell zien dan we mogelijk op
basis van 'Wijs me de weg' hadden verwacht.
Hij zingt 'The lady is a tramp' en 'Mona Lisa'
en samen met zijn broers niet alleen het
Songfestival-lied, maar ook een prachtige
gospelachtige versie van Bill Withers' 'Lean
on me',

Het leidt even af van de inspanning die
Campbell zich heeft getroost sinds hij het
nationale festival won. „Ik ben me volledig
gaan richten op wat er vanaf dat moment het
belangrijkste was: dit Songfestival. Ik heb
me erg geconcentreerd op de technische uit-
voering. Ons optreden is grotendeels hetzelf-
de qua opzet als bij de Nederlandse finale.
Er is een klein aantal details veranderd."

" Humphrey Campbell
en zijn broers Ben en
Carlo tijdens de
generale repetitie voor
het Eurovisie
Songfestival. Zij
vertegenwoordigen
vanavond ons land.

Foto: ANP

Nieuw
Ook de gedachte dat hij vanavond mogelijk
wint en vervolgens als een razende Roeland
Europa door moet, kan hem niet van zijn
stuk brengen. „Ik sta er niet bij stil. Ik heb
er alleen globale gedachten over. Elke dag is
voor mij nieuw en ik wil ook elke dag be-
wust meemaken. De dag na het Songfestival
ook. Als ik verlies moet ik dat verwerken,
maar ook die dag wil ik niet missen in mijn
leven. Als ik bij de top 10 eindig, is ook niet
slecht. We doen allemaal ons uiterste best. Je
werkt er naar toe, zegt dingen af, ziet af van
late feesten, enzovoort. Ik wil beoordeeld
worden op het eindresultaat. Pas als het af is,

zie je echt wat het is. We moeten niet meteen
een mening hebben, als het werk nog maar
half af is. Ik heb iets in mijn hoofd. Dat moet
het worden. En zo wordt het ook. Daar werk
ik aan. En of ik win, zien we dan wel weer."

„Mocht ik winnen, dan laat ik me de kop niet
gek praten. Als je wint, kun je jezelf ook
voorbij lopen. Ik wil elk moment in dit vak
bewust meemaken. Anders word ik gek en
daar heeft niemand wat aan."

Tussendoor wordt hem gevraagd vijf foto's
te signeren. De Nederlandse radio belt zo
voor een live interview. „Ik moet elke dag
zingen," vertelt hij ongevraagd. „Maar één
dag per week zing ik niet. Dat doe ik al jaren
zo. Die dag houd ik me stil. Als ik wat zeg,
doe ik dat heel zachtjes. Ik weet dat ik een
moeilijke stem heb. Ik moet er voorzichtig
mee zijn. Net als dansers en zwemmers moet
ik niet stressen."

Met een blik vol geluk voegt hij er aan toe
„Deze week heb ik mijn stille dag al gehad.
De rest van de week kan ik zingen. Ik praat
wel zacht. Dat doen alle zangers. Waarom
dacht je dat Michael Jackson zo praat? Ik
vind hem trouwens het einde. En Stevie
Wonder vind ik fantastisch. Wie de beste is?
Weet ik niet. Wat mij meer aanspreekt is Ste-
vie Wonder in totaal. Hij is zanger en filo-
soof; Michael Jackson een performer. Zo
meteen op mijn hotelkamer zet ik een bandje
op van Nat King Cole. Die heeft, net als
Frank Sinatra, zo ietsrustigs over zich. Heer-
lijk."

Het was een bitch van een film om te maken'

'Op afbetaling' in
drie delen op tv

DOOR RUUD KERSTEN

Blokker: „Na een week film
kwamen Seegers en Weisz bij
mij om te zeggen, dat hij bijna
zeker niet zou lukken." Maar de
lucht klaarde op, toen een van de
aloude clichés van Hollywood
ter sprake kwam. Blokker: „Je
kunt een gangster portretteren,

maar je moet hem minstens een
keer in de film het pootje van
een uit de boom gevallen vogel-
tje laten spalken. Dat klinkt lul-
lig, maar je moet het publiek het
idee gunnen, dat het ondanks al-
les toch niet zon onzettende
klootzak is."

Hilversum - De vpro
zendt zondag (20.14 uur, Ne-
derland 2) het eerste vandrie delen van de film 'Op
afbetaling' uit. De film,

het door Jan Blok-
ker geschreven script is
Sebaseer( j 0p de gelijkna-
mige roman van Simon
Vestdijk, volgt op de suc-
cesvolle produktie 'Bij na-
der inzien' die vorig jaarbij
de VPRO was te zien. Beide"■drns zijn geproduceerdvoor René Seegers en gere-
üsseerd door Frans Weisz.
£e hoofdrollen in 'Op afbe-Jaling' worden vertolkt door

Scholten van Aschat,
Soutendijk, Coen

Flink, Willem Nijholt en
Annet Malherbe.

Nederlands drama op televisie
behoeft geen draak te zijn. Span-
nend, mooie, geloofwaardige dia-
logen, topacteurs in goede doen,
prachtige gefilmd: 'Op afbeta-
ling' is een aanrader.

„Het was een bitch van een film
om te maken." Gijs Scholtenvan
Aschat, een formidabele Henk
Grond in 'Op Afbetaling', gruwt
nog bij de herinnering aan de
opnamen van de film. Veel
scheelde het niet of de film zou
niet zijn gemaakt. „Van de
tweeënhalve maand die de opna-
men duurde, heb ik alleen de
laatste maand ontspannen ge-
werkt."
De kern van het probleem - niet
alleen voor Scholten, maar ook
voor Frans Weisz en JanBlokker
- was hoe de figuur van Henk

Grond, de man die met zijn on-
gehoordereactie op het overspel
van zijn vrouw de mensen in zijn
directe omgeving te gronde
richt, acceptabel te maken voor
het publiek. Dat leidde zelfs tot
een wat verwrongen relatie tus-
sen Weisz en Scholten.
„Weisz is een grote twijfelaar.
Bovendien hadden we nog nooit
met elkaar gewerkt. Weisz begon
aan mij te twijfelen, terwijl hij
me toch voor deze rol gevraagd
had. Hij zat me voortdurend op
mijn nek. Hij gaf me ontzettend
veel regie-aanwijzingen, te veel
naar mijn zin. „Ik heb op zeker
moment gezegd: dat moetje niet
meer doen, je moet me maar ver-
trouwen. Ik had de neiging om
op te stappen. Maar aan de ande-
re kant wilde ik hem behagen:
Hij had me gekozen voor deze
rol en dat zou ik verdorie waar-
maken ook."
Het was voor mij een soort test

case. Ik heb niet zoveel ervaring
in dit werk. Ik dacht: als me dit
lukt, dan ben ik een heel stuk
verder. Achteraf zeg ik: als dit
het niet is, als ik nu blijk te heb-
ben gefaald, dan klopt er werke-
lijk iets niet aan mijn acteur-
zijn."

" Renée Soutendijk en Gijs Scholten van Aschat vertolken de hoofdrollen in 'Op afbeta
ling'. Foto: GPI

Structuur
Naef gaf drie voorbeelden van
een mogelijk nieuwe structuur.
Ten eerste het houden van halve
finales. Het grote nadeel hiervan
is volgens Naef dat slechts de
kijkers in de deelnemende lan-
den in zon halve finale geïnte-
resseerd zijn, waardoor de be-
langstelling zou afnemen.

Ten tweede word. er gedacht
aan het vooraf beoordelen van
inzendingen. Zonder dat de ar-
tiest optreedt, wordt het inge-
zonden lied aan een jury voorge-
legd. ' Het Songfestival gaat
immers om het lied, niet in de
eerste plaats om de uitvoerende-

Zelf ziet Naef het meest in een
rotatiesysteem, waarbij landen
die de afgelopen jaren hoog
scoorden tot de vaste deelne-
mers worden gerekend, terwijl
de overige EBU-leden dan bij
toerbeurt mogen meedoen.

show

Vanaf 1994 mogen ook Oosteuropese landen meedoen

Opzet Songfestival
wordt gewijzigd

DOOR THEO HAKKERT

MALMO - Het Eurovisie
Songfestival in zijn huidige
vorm gaat verdwijnen. Vol-
gend jaar nog is er een
Songfestival geschoeid op
de oude vertrouwde leest;
in 1994 zal de opzet totaal
worden gewijzigd. Niet uit-
gesloten is dat er een vaste
groep van (waarschijnlijk)
16 deelnemende landen
komt, terwijl de overige lan-
den slechts eens per twee
jaar mogen deelnemen.

Dit plan is gisteren in Malmö be-
kend gemaakt door Frank Naef,
hoofd van de European Broad-
casting Union (EBU) die overi-
gens zelf aan zijn laatste Song-
festival bezig is. Vanavond ziet
hij voor het laatst als hoofd van
de jurytoe op de puntentelling.

Weerstand
Het plan stuitte onmiddellijk op
grote weerstand. Het hoofd van
de delegatie van Cyprus vond
dat Naef het plan weer moest in-
slikken, omdat de kleine landen
er de dupe van zullen worden.
De ironie wil dat met name op
Cyprus het festival heel erg leeft.
De televisie enradio daarzenden
dagelijks tien tot vijftien liedjes
uit. Terwijl in landen als Groot-
Brittannië de belangstelling zo
miniem is dat noch de eigen in-
zending noch de uiteindelijk
winnaar een hit scoort.

Belgïe
Weer een ander probleem in dit
geval is België. Als België niet
tot de vaste zestien zou horen,
betekent dat dat Vlaanderen en
Wallonië elk eens per vier jaar
kunnen deelnemen, omdat ze nu
al om beurten de afvaardiging
verzorgen. Nederland zou waar-
schijnlijkbij de zestien uitverko-
renen horen vanwege de vier
overwinningen in het verleden,
al stamt de laatste victorie uit
1975.

De EBU-groep licht amusement
zal volgend jaarapril met een ad-
vies komen. In '93 blijft alles nog
bij het oude. De landen in Oost-
Europa komen dan zeker nog
niet aan bod.

Carien &Ronald
in Goud en nieuw
WEERT - Het uit Weert afkom-
stige duo Carien en Ronald zal
maandagavond op tv zijn nieuwe
plaat 'Ergens waar je thuis kunt
zijn' voorstellen. Dat gebeurt in
'Goud en nieuw' tijdens het pro-
gramma-onderdeel 'Regiotop-
per. Frank Masmeijer presen-
teert dit NCRV-programma
vanaf tussen 20.26 en 21.23 uur
op Nederland 1. Carien en Ro-
nald zijn in de regio Weert beter
bekend als het duo Difference,
dat vaker optreedt tijdens brui-
loften en partijen.

Gala met het
Super Duett
in Eygelshoven
EYGELSHOVEN
Het eens zo populaire
Colonia Duett komt
voor de eerste maal in
zijn nieuwe samenstel-
ling - nu als Super
Duett - op 16 mei naar
Eygelshoven. Volgende
week zaterdag treedt
het bekende duo uit.
Keulen daar op tijdens
een feestelijke artiesten
gala-avond in het Socio-
Projekt. Aan dit pro-
grammma, dat wordt
gepresenteerd door
Hub Zeelen, werken
verder mee Dennie
Christian, Los Pajaros,
het ballet Scope, Die
Moldau Madel en Jul &
Jule. Kaarten (25 gul-
den) zijn verkrijgbaar
bij de VVV Landgraaf
en bij de sigarenmaga-
zijnen Meertens in Ey-
gelshoven en Chevre-
mont/Kerkrade.

" Ooit het Colonia Duett, maar
nu in een nieuwe samenstelling
op de planken als het Super
Duett.

Nieuwe afleveringen
van Bold & Beautiful

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - RTL 4heeft 260
nieuwe afleveringen van de
Amerikaanse soapserie TheBold
& The Beautiful gekocht. Daar-
door kunnen de fans ook het
komende seizoen vijf dagen per
week de avonturen van de fami-
lies Forrester en Logan volgen.

RTL 4zendt The Bold & The
Beautiful al bijna twee jaar uit.
De serie is bij de commerciële
zender op werkdagen om even
na acht uur 's morgens en 's mid-
dags om half vier te zien. In het
begin keken er gemiddeld zon
250.000 mensen naar de soap, die
gesitueerd is in dewereld van de
Amerikaanse 'haute couture. Te-
genwoordig trekt 'The Bold' zon
750.000, voornamelijk vrouwelij-
ke, kijkers.

In de Verenigde Staten is The
Bold & The Beautiful al meer
dan vijf jaar een succes. Daar is
men inmiddels toe aan afleve-
ring 1300. Ook buiten de VS is de
serie populair. Behalve in Neder-
land is de serie in 21 andere lan-
den te zien, waaronder Spanje,
Griekenland, Italië, Duitsland,
België, Taiwan en Brazilië.
In Amerika werd The Bold &
The Beautiful de laatste jaren be-
kroond met verschillendeEmmy
Awards. In Nederland is de serie
genomineerd voor de Zilveren
Televizier Tulp 1992.

" De familie Forrester in
The Bold & The Beautiful.

Foto: RTL4Hilversum
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/ Rectificatie

Oproep Algemene ±f
Vergadering van de /^
Rabobank te BEEK L
Hierdoor roept de Coöperatieve Oa^
Rabobank B.A. gevestigd te Beek L. ,< 'r
haar leden op tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering die y
gehouden wordt op maandag 25 mei
as., 1992om 20.00 uur in dezaal van
café „Aan de Sjtaasje", Stationstraat
113 te Beek L.

AGENDA i y
1. Opening _Lr
2. Notulen &y
3. Jaarrekening 1991 Da Rabobank»
4. Bestuursverkiezing ean coöperatiev»
5. Verkiezing raad van toezicht bank. Dus een 6^
6. Voorstel tot fusie met de Coöperatieve m .^Rabobank B.A. gevestigd te Elsloo en ¥ met leden-L"^

de CoöperatieveRabobank B.A. / i die doorhet de»''
gevestigd te Spaubeek i / nemen aan de

en in verband daarmede: fW i tofnvergaderW
a. wijziging statuten en het iyW Atm *"* w"zen v*n I

huishoudelijk reglement; AU /een bestuur, invlo^b. benoeming leden van het bestuur; Jm '■.-&
c. benoeming leden van de raad van 488 M[ kunnen "K 0""0*]

toezicht. W^ | op het beleid vt»
7. Rondvraag en sluiting # ''.-__ nun plaatselijk»

De volledige tekst van de agenda, de f f bank'Zo '* a*a*
wijziging van statuten en huishoudelijk ' / randeerd datbB
reglement alsmede de jaarstukken, de alk advies dat d»
notulen van de vorige vergadering en een ~toelichting op het voorstel tot fusie liggen a o an ge

vanaf hedenvoor de leden ter inzage op n,t belang van*het hoofdkantoor van de bank. leden en cliënten.. zwaar weegt.Het bestuur.

Limburgs Dagblad

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

BOCHOLTZ
Kerkeveld 8. Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met
garage, 3 sik., zolder via vaste trap, rustig gelegen.
Vr.pr. ’ 255.000,- k.k.

BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 sik., luxe
badk. woonk. 50 m 2opp. 379 m 2. bwj. 1989.
Vr.pr. ’ 359.000,- k.k.

HEERLEN
Dr. Cl. Meulemanstr. Vrijstaand landhuis met garage,
woonkamer 40 m2, 3 ruime sik., grondopp. ± 675 m 2.
Vr.pr. ’419.000,- k.k.
Ambachtsstr. 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 sik.,
grote woonk. m. parket. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.
Molenberglaan 69. Uitstekend onderhouden karakteris-
tiek vrijst. herenhuis op 625 m2, 4 sik., ruime garage, nieu-
we keuken, zonnige tuin gel. aan rand Aambos.
Vr.pr. ’ 429.000,- k.k.
Erfstraat 13. Tussengeb. geschak. woonhuis in jonge
buurt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwkeuken,
3 sik., garage, tuin op zuid. Ligt dichtbij de Brunssumer
Heide. Dit huis moet u van binnen zien! Uterweg tweede
str. links, eerste rechts, eerste rechts.
Vr.pr. ’ 119.000,-k.k.
Ruys de Beerenbroucklaan 36. Zeer ruim halfvrijstaand
herenhuis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen.
Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK
Van Hövell t. Westererf hof 26. Uitst. gel. vrijst. zeer
ruim landhuis met garage en mooie tuin.
Vr.pr. ’ 379.000,- k.k.
St. Jozefstr. 11. Keurig onderh. gerenov. vrijstaand
woonhuis met 5 sik., woonkamer 33 it?, studeer/hobbyka-
mer 25 m2.Rustige buurt! U kunt er zo intrekken!
Vr.pr. ’ 239.000,-k.k.
Ligtenbergstr. 69. Geheel gerenov. halfvrijst. woonhuis
op 341 m 2grond, ruime woonk. 44 m 2, nieuwe keuken, 1
sik 28 m 2, tuin op zuid, kunststof ramen met dubb. glas.
Fantastisch pand!! Vr.pr. ’ 179.000,- k.k.

HULSBERG
Birkveldweg 4. Keurig gerenov. halfvrijst. woonhuis, 3/4
sik., nieuwe keuken, garage, kunststof ramen met dubbel
glas, bwj. 1972, vaste trap zolder. Vr.pr. ’ 229.000,-k.k.
Mgr. Brulstraat 26. Ruim halfvrijst. woonhuis, 3 sik., opp.
380 m 2, gesl. keuken, garage, nieuw dak.
Vr.pr. ’ 149.000,- k.k.

KERKRADE
Schummertstr. 40 Ouder halfvrijst. totaal gerenoveerd
herenhuis met garage en tuin. Vr.pr. 198.000,- k.k.
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000,-
-k.k.
Winselerhofstr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis woonk.
90 m 2, 3 ruime sik., geheel onderkelderd. Prijs op aan-
vraag.
Schoolstraat 31. Halfvrijst. geschakeld woonhuis met pa-
tio-tuin en garage, 3 sik., vaste trap naar zolder.
Vr.pr ’ 220.000,-k.k.
Seghemanstraat 29. Halfvrijstaand woonh., voor/achter
tuin, garage, 3 sik. Vr.pr ’ 172.000,- k.k.
Industriestraat 32. Halfvrijst. woonhuis, garage, 3 sik.,
vaste trap zolder. Vr.pr. ’ 172.000,- k.k.

LANDGRAAF
Rlngoven 85. Tussengel. ruim woonhuis met mooie tuin
en garage. 3 sip., vaste trap naar zolder, bwj. 1981, kin-
dervriendelijke buurt. Vr.pr. ’ 153.000,-.
Hoogstraat 189. Ruim winkelpand met magazijn garage
en boyenwoning, 3/4 sik. Vr.pr. ’ 236.000,-

MARGRATEN/SCHEULDER
Gerendalseweg 20. Schitterend gel. landhuis op 570 m 2
grond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote sik.,
woonkamer 50 m 2, bwj. 1988, met inpandige garage. Dit
pand moet u van binnen zien hoe mooi en groot dat is.
Vr.pr. ’ 459.000,- k.k.
Eykerweg 119. Ruim halfvrijst. woonhuis, woonk. 36 m 2
m. parket, gesl. keuken, 3/4 sik., tuin, garage.
Vr.pr. ’ 199.000,-k.k.

VIJLEN
Aan de Boom 3. NIEUWBOUW!! Halfvrijstaand woonh.
met 3/4 sik., op ± 360 m 2 grond, met carport, kunststof
ramen met dubbele beglazing. Vr.pr. ’ 229.000,-k.k.

VOERENDAAL
Tenelenweg 83. Ruim halfvrijst. woonhuis met 3/4 sik. en
garage en multi funktionele ruimte eventueel te gebruiken
als 2e woonruimte (Patio-bungalow) Vr.pr. ’ 239.000,-k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keuk/bij-
keuk., opp. 535 m 2Vr.pr. / 207.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 760 m 2
grond, woon/eetkamer 40 m2,kantoor 11 m 2, gesl. keuken
11 m 2, bijkeuken 8,5 m 2, 4 ruime sik, zolder 30 m 2, inpan-
dige garage, balkon/terras 33 m2, leuke tuin.
Vr.pr. ’ 398.000,- k.k.

BELEGGINGSPANDEN
HEERLEN

Nobelstraat 36. Tussengelegen woonhuis met tuin, 1 ap-
partement, 4 studentenkamers, 2 toiletten, 2 badkamers,
2 keukens, goed onderhouden. Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.

TE HUUR:
KERKRADE-W 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
600.1200 m 2bedrijfsloods.
HEERLEN Cntr. RAADHUISPLEIN ruim winkelpand
ideaal voor anktiekhandelaar of iets dergelijks.

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT
Schaepmanstraat Landgraaf
Hompertsweg Landgraaf
Vrouwenraetslaan Landgraaf
Schanserweg Landgraaf
St. Pieterstr. Landgraaf
Kakertsweg Landgraaf
Montfortsstraat Landgraaf
Kerkstraat Schweikhuizen
Agathastraat Eys
Hommerterweg Hoensbroek
Ter Maar Klimmen
Roggeveld Hulsberg
Alexanderstraat Berg aan de Maas
Aan de Boom Vijlen
Benediktijnenstraat Vijlen
Naanhofstraat Vaesrade
Hoogstraat Echt
Kouvenderstraat Hoensbroek
Oranjestraat Hoensbroek
Waranda Schin op Geul

TE KOOP GEVRAAGD
Wij zoeken huizen van ’ 100-500.000,-.
Wij hebbenzeer veelpotentiële kopers
ingeschreven die naar een huiszoeken,

waarvan vele Duitse gezinnen. Heeft u iets te
koop of te huur, belt u ons vrijblijvend! »m
.

V£rmm 1 17! WW

OIRSBEEK
exclusief landhuis

_____3L'_b_4'_____!
Zeer exclusief, uniek gelegen landhuis op ca. 10.000 m 2
grond, met o.a. prachtig aangelegde tuin met verlichte
tennisbaan, royaal tuinhuis, diverse vijvers en garage voor
4 auto's.
Dit landhuis is tot in alle details perfect afgewerkt en
voorzien van alle luxe.

Indeling: beg. grond: entree, toilet, compleet ingerichte
barruimte, waskeuken, eetkamer, royale living ca. 55 m 2met
open haard, luxe keuken met apparatuur, groot overdekt
terras.
1 + 2 verd.: grote oudersslpkm. met aparte badkamer en
dakterras, 2e luxe badkamer en 4 royale slpkms.
Meer uitgebreide informatie alsmedekoopprijs
op aanvraag. A

\Z_A_
V&HVASTGOED

Hulterweg 28, Oirsbeek, tel.: 04492- 1 620

. ■rtffl
1»_ Df»_l Ifc^iCl 13D_l »£QIÜ_V__F I »_ Pjvjl l^^lt-1! IJ M »__! [JaVA * MCi ifc^^d IJ O iA\^L^^^3?______L__£_S_k___t______________E_________Mir

Beter wonen begint met Stienstra
Stienstra heeft een zeer uitgebreid i worms a 38m2 Semi_ ■
huizenaanbod in elke prijsklasse in —^Sff^v.ÏÏ'ïï?^ * I
heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- iU.^ jj|gb, afwerking» grijs. oPt. hel ■
"& js_S ______._____________■_______

keuze niet of zoekt vin een andere M Wmm mm g« P,l^l^01. u.. ■■". 1 Spekholzerheide. Halfvrijst.
regio? Maak uw wensen aan ons m BJB il» woonhuis met tuin/hof. Gar.
■ _uoot. ■ ÜÜ Woonk. met parketvl. en
KenOaar. Ü^, mogelijkh. voor open haard.

Open keuken met eiken install.

eetk. tot. ca. 68 m . Bijkeuken. 33 nr. Ruime eetkeuken met I JÉsfjÉÉ _____£_I[É ~ül I NIFIIWFNHArFN H

hSmte.^f_k)e^OTde_hSS" 4] ____S3* "^ I Balkon. Mogelijkh. voor over-
Prijs ’ 295.000,-k.k. 6112 X' : ' X TRIÉ^. ~

6i 90 I onderhouden
Uitst. gel. perceel bouwgrond. "Hié. ____________r____________________. *^^ OIRSBFFK Hb^dtePca. l^mSptócaSm" 3jj||JL_l..^| = p Gerenoveerd boerenwoonhuis
Prijs ’ 89.500,-k.k 6220 <^^ ______T^^____r^ HEERLEN H Rijksmonument) met binnenpl.—— Molenberg. Goed gel. woon- Gar. Royale woonk. met ged.
EYGELSHOVEN H Wm M HEERLEN H huis met tuin, achterom bereik- open keuken ca. 46 m.Wask.
Uitst. onderhouden vrijst. split- —*^ u " Nabij. centrum gel. royaal baar. Tuinberging. Kelder. * slaapk. mcX mogelijkh. voor
level bungalow met inpand. Prijs ’ 139.500,-k.k. 6126 woonhuis met 2 parkeerpl. Woonk. en serre. Open keuken VLtrli, rff'
aar Royale tuin Tuink. Berging. Evt. overname huur- met div. app. 4 slaapk. Badk. met ligb Goede mat. atwer-
Royale hal. Living ca. 44 m. HEERLEN H gar. Grote tuin. Woonk. Aparte met ligb. Vaste trap naar zol- k^^ondeitouden.Dichte keuken met kunstst. Zuid. Ruim halfvrijst. heren- keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. der. Dubb. begl. Ged. roll. Prijs j ___.vvv,- k.k. ou-w
install. 3 slaapk. Badk. met huis met gar. Voor-en zijtuin. Bet. badk. met douche en 2e Prijs ’ 179.000,-k.k. 6251

anllKK(invl,r H
dubb. v.w. en douche. Terras. Ruime hal. Woonk. met toilet. Luxe afgewerkt. M_HA___>____KU n
Prijs ’349.000.-k.k. 6231 open haard. Gesl. keuken. Prijs ’ 169.000,- k.k. 6093 HOENSBROEK H Rustig gel. spht-leyel bunga-— Berging. 3 slaapk. 4 mansarde-/ West. Split-level woonhuis met >"w met «m*- T.u.n. Inpand.
EYGELSHOVEN H slaapk 2e toilet. Badk. met carport. Tuin. Royale kelder en P*£m «Ï^Vd.L'S.Uitst. gel. vrijst. woonhuis met ligb. Bergzolder. berging/waskeuken. Woonk. £*«*». tot ca-4jm_J'""*££
royale tuin. dar. Living ca. 32 Prijs ’ 197.000,- k.k. 6109 HFFR, FN H met open haard. Grote aparte Badk. n^t ligb.. dou.he en toi-

m' Dichte keuken met compl. -i-i .Vnmm. Herenhuis md ■ keuken met install. 3 slaapk. 'e';."yk
000 kk 6P9install 3 slaapk Badk met HFFRIFN H C., ,T \x; . Badk. met zitb. en 2e toilet. Prijs ’ 249.000.—k.k. 6129

"ui l V wa,'Aa H___-K____r. H tuin/terras. 2 kelders. Woonk. prü,_ f i<.9 000 kk 6240 "Hghh £T e" Centrum. Goed gel. luxe stu- met open haardpartij en schuif- Pnjs ’ 159.000.-k.k. 6240 SCHAESBERG H
Prik f 195 000 kk 6114 dio. opp. ca. 50 m- met riant pui. Ruime eetkeuken met HOFNSBROEK H Centraal gel. royaal vrijst. woon-Prijs/195.000.-k.k. 6114 tzicht B erg.ng. Verlaagde fnbouwcomb. mcl. div. app. £"£"Bs"*^ halfvrii&L huis met inpand. gar. Tuin.————— " plafonds met halogeen spots. Bijkeuken. 3 slaapk. Badk. met Jenttum tuin Xe de ' Living ca. 40 m' met openEYGELSHOVEN H Moderne witte kastenwand. ligb. Sep. toilet. Vaste trap wTnk AMrte keuken 5 haardpartij. Serre. Gesl. keukenRustig gel bungalow met tuin. Woon-slaapk. Luxe keuken naar zoi der mcl 2 slaapk. Woonk- Aparte keulken 5 f J

OverM terras. Inpand gar met div. app. Badk. met Prijs ’ 235.000,--k.k. 6250 dPk>s£" met ligb. en 2e Ruime ba£k Hardh kozKelder. Living ca. 40 m met moderni sanitair en marmeren- to let Prijs ’ 295.000.-k.k. 6242allesbrander. Ged. open keu- vloer. Sep. toilet. In 1990 ver- Prijs j I ïy.UUU,--K.K. o_u_ J J ;
ken met compl. install. 3 bouwd. cr-'uiMx/tri r» h
slaapk. Badk. met ligb. Prijs ’ 125.000,-k.k. 6239 JABEEK H p<-HINytLD... ..»J J : HEERLEN H Uitst. onderhouden woonhuis In nieuwbouwwijk gel. vrijst.

HEERLEN H Heerlerheide. Royaal woon- met tuin. Binnenpl. Weiland en woonhuis met gar. Grote tuin

%I*tomWrmJL "" Karakteristieke stad" huis met balkons. Ga, Tuin. Z- div stalruimtes ca. 2.250 nv. "-,20"^^iH UÉ woning met zonnig gel. terras vorm. woonk. Keuken. 4 Kelder. Woonk met parketvl. "*°P£n Y^'J dou.heca. 20 _l Kelder* Woonk. slaapk. Bet. badk. Hobbyk. en open haard. Gesl eetkeuken Badk. met ligb

Keuken. 3 slaapk. Badk. Zolderberging. Ged. roll. met aanrechtcomb. Aparte zitk. Vaste Uap naar grote zolder.

Pgf Zolderk. Bergzolder. roSder """ S' f'»^9"" v.o.n.

Prul"/115.000,-k.k. 5894 S^KEJ^^S PrijTTl 39.500.--k.k. 6018 Prijs ’ 289.000,-k.k. 5840 pTrj"o.OOO,- k.k. 6252

C FMC RA Hrilntölr Hctrlen, jCiaamevrijblijvend informatie ovtr woning

* fcl^*#lllf» Kruisstraat 56, " I Nitó«tt: ~.~ — "* |= = = 641 1 BW Heerlen. I Straat: ...-.«...««.^ -~.
__E__F ___=_=____= MAKELAARDIJ B.V. Kantoor Maastricht, ' Postcode/plaats: --=r-==--^=' Tel.: 043-252933* | Telefoon: ....- I

Wycker Brugstraat 50, . ,»mm»»)AW «sAs. l
6221 ED Maastricht. 5 <

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, lln ongefrankeerde enveloppe zenden aan: g I
Zaterdag van 9.00-18.00 uur. Tel.: 0949-241-407540* I Stienstra Makelaardij BV, ||
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur. Jesuitenstralfc 2, Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. Q
Zaterdag van 9.00-14.00 uur."Langer Samstag" van 9.00-16.00 uur. slooAken. y« -aai —-— b_b __■ —■ __■ mm ■_■ a__i ■_■ ■_■ __J |

HEERLEN.
JONGMANSWEG 30 Heerlerheide. Appartement op de
|^^^^- 1 2e etage, met cv. en berging |in het

riM^^ souterrain). Ind : hal met cv.- ruimte,

T>^^_ bergkaslen en toilet, woonkamer,
VS&^S halfopen keuken, 2 slaapkamers en

Hl^HA£SyB badkamer met douche en v.w.
ES. Servcekoslen ’. 95, per maandIHJ Aanvaarding direkt.________________■__-___* Prijs: ’. 85.000,-k.k.

HEERLEN 'n bo-wplc"l "Akkerhor" gelegenaan
cenicnDA am de Eqslraat worden door Wilma -HEERLERBAAN BouvT26 fraaie halfvr st. premie - C

(vrije sector) woningen gebouwd met
MÊk ____________ 3°' er' nke rulne', aan & ranc'van

Ik BA het bouwpbn Op dit pro|ect is levens
My^mrWM)i de loon'vast hypoth van toepas-
■ l m-m Z,Mf sir!3- 'N,e,,omnc' ostca. /. 800-- iaffV von mk. e.d.|

|j Prijs v-a. ’.169.230,- v.o.n.
(excl. bouwrente)

HEERLEN, Modern haKvr.sl wxxih. met gar.
TARWEHOF 19 Ind.: hal, toilet, l -vorm. woonkamer,
I ~~ I keuken, fraaie tuin, 13 m diep met

mooi terras. Gar. met zoldefberging.
_^JÉ leVerd: 3 slpks, badk. bet. m ligb.,

B^^ v.w. en 2e toilet. 2e Verd.' royaleHL^ zolder (geschikt voor 4eslaapkamer).I Bwir. 1989. Geheel geïsoleerd,
I ged dubb. glas Aanv direkt!______________! '-J Prijs: ’. 168.000.-k.k.

HEERLEN,
COR-OVALLUMSTRAAT 3 Woon-/bedrijfepanc>m cv gelegen

B~ in centrum to. K.v K., bibliotheek en
Stadhuis Ind : 2kelders, royale
enlree, grote werkruimte ca. 65 m 2,
2kamers, keuken en patio, le Verd :5 kamers en badk 2e Verd.: vb
vaste trap, 2 kamers en vliering
Aanv direkt. Opp. 159 m .
Prijs: ’. 365.000,- k.k.

HOENSBROEK, Modern keurig onderhouden woonh.
ZANDSTRAAT 15 A metcv. Ind: Tal, toilet, woonk. met■plavuizen, keuken m luxe aanb install

Terras en kleine tuin op zuiden, tuin-
berging. le Verd.: 3 slpks., luxe badk.
m ligb. v.w. en 2e toilet 2eVeid.:
vaste trap, royale zolder. Bwjr. 87.
Geh. geïsoleerd, ged dubb. gbs.
Aanvaarding oktober 1992

LANDGRAAF,
HOOGSTRAAT 107 Royaal woonh. evt. geschikt voor

Hdubbele bewoning. Tnd.: kelder, hal,
woonk , keuken, slaapk., badk.,
serre, flinke tuin, cv.-ruimte, betging.
leVerd.: toilet, badk., woonk,
keuken met instel, slpk. 2e Verd.:
3 zolderkamers. Bwjr. 1920.
Aanv. direkt

VOEKENDAAL, Hoekwoning metc.v, gar. en luin.
GRACHTSTRAAT 40 Ind.: entree, woonk. methalfopen
I ~~| keuken voorzien van keukeninr met

div app., tuinberging, leVerd.:i P^Bjt" 3 slpks. en badk m douche, toilet en
v.w. 2eVerd .: vlieringvb vouwtrap.Hl _~ÈAm I vvon'n9 's voorzien van dak- en

(■Mfll I spouwisobtie. Deels dubb gbs en
1 deelsrolluiken. Bwjr. 1983.

Prijs: ’. 128.000,- k.k.

NIEUWENHAGEN
Riante bouwkavels te koop voor vrije - sector landhuizen
m het bouwplan "Vogelzankheide" gelegen aan de Vog.lzankweg
/ Stenenkruisweg. Percelen van 366 m' tot 739 m'
Prijzen v.a. ’. 64.000,- v.o.n.
Vraag meteen de situatie - tekening

HEERLEN
Fraaie bouwkavels te koop voor vrije - sector landhuizen

-r modern bouwplan 'Husken (Vrankerkerklaan - Peutzstraat).
Achterzijde gelegen aan groenvoorziening
Prijzen v.a. ’ . 120,- per m'v.o.n.
Royale kavels vanaf 530m".Bel mefeenvoor documentatie

RTÏTTÏÏÏTÏIröIi■ l LI L \ fcYMB
Makelaardij 0.G., Taxaties,
Hypotheek-adviescentrum

L. Aquina en E. Weerts
Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen

óók zaterdags: 10.00-13.00uur
Tel. 045 - 715566

KERKRADE-WEST
De notarissen J.L.Th. Oosrwegel en mr. P.W.H.A. Ritzen te
.ERKRADE-WEST zullen op vrijdag 22 mei aanstaande, des
ïamiddags om 15.00 uur in bar-dancing 't Wieltje, Akerstraat
_6 te Kerkrade-West, op grond van artikel 1223 van het Bur-
jerhjk Wetboek (oud)
PUBLIEK BIJ OPBOB EN AFSLAG VERKOPEN:
Het winkel-woonhuis met verdere aanhorigheden, staande en
jelegen te Kerkrade-West, Akerstraat 6, kadastraal bekend
ils gemeente Kerkrade, sectie H nummer 1507, groot twee
tren en tachtig centiaren.
Vanvaarding: terstond in eigen gebruik bij betaling van de
;oopprijs.
.etaling van de koopprijs: uiterlijk op 10 juli 1992.
/an toepassing zijn de A.V.V. van 1987met inachtneming van
le in de akte opgenomen afwijkingen.
bezichtiging: in nader overleg met genoemd notariskantoor.
Jadere informaties: ten kantore van voornoemd notariskan-
oor, Willem Sophiastraat 10 te Kerkrade-West, tel.
145-411945.

Notaris M.J.G.H. Stassen
te

Valkenburg aan de Geul
.al op woensdag 17 juni a.s. om 15.00 uur in café 't
✓öske, Grote Straat 8 te Berg en Terblijt op grond van
art. 1223 lid 2 oud B.W. en art. 268 Boek 3 B.W. (execu-
ieveiling) in het openbaar bij opbod en afslag in één
zitting, verkopen:

Het woonhuis met inpandige garage ca.
Grote Straat 64 te Berg en Terblijt

cadastraal bekend gemeente Berg en Terblijt, sectie D.
lummer 723, groot 1,64 are. Beschermd monument als
>edoeld in de Monumentenwet. Het betreft een ouder
jand met meerdere vertrekken/wooneenheden.
/an toepassing zijn de Algemene Veilingvoorwaarden
Onroerend Goed 1992 van de Koninklijke Notariële
3roederschap (AVV), voor zover daarvan niet in de Bij-
zondere Voorwaarden zal worden afgeweken.
Dfr.art. 268 lid 2 Boek 3 B.W. en art 547.2 Rv. kan t/m
} juni a.s. bij een aan voornoemde notaris gericht ge-
schrift onderhands een bod worden gedaan op voor-
schreven zaak.
.anvaarding: na betaling van de koopsom uiterlijk 29

uli a.s.
3ezichtiging na telefonisch overleg met de notaris.
.adere inlichtingen: ten kantore van de notaris, tel.
)4406-12010.

Zaterdag 9 mei 1992 " 42Limburgs



Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Met Witteman.
16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten, achtergron-

den bij voorwerpen uit Nederlandse
musea. Herh.

16.17 Bobbie en Onyx. Tekenfilm.
16.30 Groentjes. Natuurmagazine.
16.41 (TT) Alfred J. Kwak, tekenfilm-

serie (idee Herman van Veen). Herh.
17.07 Wings. Amerikaanse comedy-

serie. Afl. (slot): Airport '92.
17.30 Man over de vloer (Man about

the house), Engelse comedyserie.
Afl.: Speciale aanbieding. Robin heeft
moeite te leven van zijn studiebeurs.
Chrissy en Joe vinden het tijd voor
een bijbaantje. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.19 Kassa! Consumentenmagazi-

ne. Presentatie: Felix Meurders.
18.59 Vijf tegen vijf, spelprogramma

gepresenteerd door Peter Jan Rens.
19.29 De baas in huis (Whos the

boss?), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: De kaarten op tafel. Angela is
kwaad als Tony samen met zijn vrien-
den nogal laat thuiskomt van een
basketbalwedstrijd. De boys vinden
dat zich teveel laat commanderen...

19.58 De Vereenigde Algemeene,
Nederlandse serie. Afl.: Een persoon-
lijke lening. Jaap denkt een grote slag
te slaan. Even een paar ton witwas-
sen voor de zakenman Morees.

20.30 Flying doctors, Australische
doktersserie. Afl.: Nieuwe tijden. Co-
opers Crossing reageert geschokt op
de mededeling van Geoff en Kate dat
ze willen verhuizen naar Melbourne.

21.20 Sonja op zaterdag, talkshow.
22.15 Achter het nieuws, actualitei-

tenrubriek.
22.49 Per seconde wijzer, quiz.
23.25 De schreeuw van de Leeuw,

satirisch programma met Paul de
Leeuw vanuit Almere.

00.00 Natuurmoment. Vandaag: Or-
chideeën. Herh.

00.09 "" Journaal.
00.14-00.19 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 1
Og n a9esschau.,°3 Lander-Menschen-Abenteuer:
lÏeCA<2).
,'^S Medizin nach Noten VIII/6.
1(.-00 Tagesschau.
j.03 Die Reportage."35 ARD-Ratgeber. Toeristische'Ps rnet o.a. het boeken van evene-
menten per computer.
.00 Tagesschau.

Music-Box. Compilatie.
Bitte umblattem. (herh.).00 "" Qje volkstümliche Hitpara-

,5® 'm ZDF. (herh.).
l3n Persoverz'cht.
l3n Ta9esschau-

Europamagazin.■30 über die Liebe. Verslag van
92, het grootste cultuurfesti-

uift ln Nordrhein-Westfalen.'°0 Eine Welt für alle: Rabi. West-,5'kaanse tv-film.
rk° *" Kinderquatsch mit Mi-
1s^ael. Gast: Jule Neigel.
l6^5 Erstens.

'°0 Disney Club. Kindermagazine
1?a 9asten^ rnuziek en tekenfilm.

"*3 Meister Eder und sein Pu-
17,-ÜCW. serie,

l/s Ta9esschau.
18n Sportschau-Telegramm.

"°7 Sportschau. Sportmagazineiet verslagen van de 37e speeldag
la «n net Bundesliga-voetbal.3- 0 Markt.
jrj'5^ "" Rudis Tiershow.
'0 ie TT^ Tagesschau.

■^ 5 Comedy Club Extra. Sketches
Jq1? slapsticks. Gast: Dirk Bielefeld.
'in Das Wortzum Sonnta9-l°°0 "" Grand Prix Eurovision de
|, Chanson 1992. Live vanuit het

qq te Malmö (Zweden).
Oq"J) "" Lotto-trekking.
Oo?ft Tagesschau.

"'0 Der schwarze Falke (The
1 Srchers), Amerikaanse western uit

JJ56van John Ford. Met: John Way-■ Jeffrey Hunter, Vera Miles e.a.
% e' het n'cnt)e van de ex-cavale-
q ' Ethan Edwards, wordt door de

Oj Q?1anches ontvoerd.
Oj'-.j' Tagesschau.

"0-02.15 Zuschauen - Entspan-
a n - Nachdenken. Basho's Reise inn Norden: Takadate und der Chu-J°nli-Tempel.

" Woody Allen en Diane Keaton in 'Play it again'. (Neder-
land 1 - 23.38 uur).

Duitsland 2
08.00 Nachbarn in Europa. Informa-

tie en actualiteiten in het Grieks, Itali-
aans en Portugees.

09.00 Tagesschau.
09.03 Nachbarn. Magazine voor mi-

granten en Duitsers.
09.45 Medizin nach Noten VIII 6.
10.00 Tagesschau.
10.03 Die Reportage.
10.35 ARD-Ratbeger. Toeristische

tips met 0.a.: Veiligheidsbijdrage op
vliegvelden, Start-Ticket, boeken per
computer en het eiland Noirmoutier.

11.00 Tagesschau.
11.03 Music-Box. Compilatie van de

optredens uit Verstehen Sic Spass?
11.30 Bitte umblattem. (hem).
12.00 "" Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. (herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ZDF Sport extra. Tennis: Int.

Duitse open kamp. voor heren.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 ...bittet zu Tisch.
17.55 Die fliegenden arzte, Australi-

sche serie. Afl.: Schatten der Vergan-
genheit. De antropoloog Dr. David
Jennings wil t.g.v. het 100-jarige be-
staan van Coopers Crossing een
monument oprichten ter nagedachte-
nis van de aboriginals die in 1904
vermoord werden.

19.00 Heute.
19.20 (TT) MitLeib und Seele, Duitse

serie. Afl.: Die grosse überraschung.
De affaire tussen pastoor Stehlin en
Sophie wordt breed uitgemeten in de
krant.

20.15 (TT) Heideschulmeister Uwe
Karsten, Duitse speelfilm uit 1954
van Hans Deppe.

21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportprogramma. Met: 1. Bundesliga-
voetbal. 2. Tenniskampioenschappen
voor heren. 3. WK ijshockey in Tsje-
choslowakije. Aansl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende (VPS 23.19).

23.20 SOKO 5113, Duitse politieserie.
Afl.: Auftragsarbeit.

00.10 Heute.
00.15-02.15 Der phantastische Film:

Artz und Damon (Dr. Jekyll and Mr.
Hyde), Amerikaanse speelfilm uit
1940 van Victor Fleming.

FILMS TV VIDEO
BelgiëTV 1

! ca', Oh God! Frisse komedie van; j 0 Reiner, met George Burns,I rj n Denver, Teri Carr. God maakt
I rj e nver tot zijn boodschapper, om
I g wereld te vertellen dat hij hetaued maakt. Uit 1977.

BBC 2
Uj,' ° Fire down below. Melodrama
H ,'957 met sterke rolbezetting:
Jack Mitchum- Rita Hayworth,
ScP* Lemmon. Beide heren zijn
0(:) 'Peigenaar en worden verliefd
r,a Mysterieuze Hayworth, die ze
Sr

_ r een tropisch eiland moeten
rish elen' Re9ie van Robert Par"

Duitsland 2
sten e'deschulmeister Uwe Kar-
Hein Heimatfilm uit 1933 van Carl
ko 0 Wolff- Dochter van rijke
$chPrTlan 's verlied °P eenvoudige
66ri0olrTteester. Pa vindt dat ze met
riar. reder moet trouwen. Met Ma-ann* Hoppe.

Nederland 1
bc-, Twice in a lifetime. Niet te

Melodrama over een getrouw-

de man die valt voor een aantrek-
kelijke dame, maar spel van Gene
Hackman vergoedt veel. Ook met
Ann-Margret, Ellen Burstyn. Regie
in 1985 van Bvd Yorkin.

RTL plus
23.00 Emanuelle Nera. Voortbor-
durend op het succes van Sylyia

Kristel, nu met de Utrechtse Laura
Gemser in de hoofdrol. In 1976 ge-
maakt door Adalberto Albertini.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.10 Wereldtentoonstelling Sevilla
Expo '92. Herh.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 5x16(Talk 16), serie portretten

van Canadese meiden. Deel 3.
19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Roosendaal/Surabaya, Wer-

ken aan werk-film over werken bij
Philips.

20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk, actualiteiten.
21.00 Eurovisie Songfestival 1992,

rechtstreeks verslag vanuit Malmö in
Zweden met als Nederlandse deelne-
mer Humphrey Campbell, begeleid
door het orkest van Harry van Hoof.
Commentaar: Willem van Beusekom.

00.05 "" Journaal.
00.10-00.40 Studio sport.

" Varas consumentenman
Felix Meurders. (Nederland
2 - 18.19 uur).

Duitsland 3 West
09.45 Seniorengymnastik. 10.00 This
week. Actualiteiten in het Engels. 10.15
Actualités. 10.30 Cursus Frans voor
beginners. 11.00 Cursus Engels voor
beginners. 11.30 FernUniversitat im
Driften: Wissenschaft direkt. 12.15
Schatzsucher, documentaire serie over
verborgen schatten. Afl.s: Das Ver-
steek des Piraten. Documentaire over
de piratenschat van Olivier Le Vasseur
die op de Seychellen begraven zou
zijn. 13.00 Cursus geschiedenis. 13.30
Cursus wiskunde. 14.00 Rückblende:
Vor 80 Jahren: Documentaire over de
muziekverzameling voor de stomme
film die de componist Giuseppe Becce
in 1912 opzette. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 Das wars - diese Woche. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Documentaire
over de zanger Griot Malamin Jobarteh
en de overlevingskansen voor Afri-
kaanse tradities. 17.45 Das int. TV-
Kochbuch. Afl.2: Essen in der Pussta.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hier und
heute unterwegs. 18.30 (TT) Die Sen-
dung mit der Maus. 19.00 Aktuelle
Stunde. Reg. magazine met om 19.30
Sport im Westen. 20.00 Der Aufstand
der Seelówen. Natuurfilm over zeel-
eeuwen in Patagonië. 20.45 Szene-
Theater: Taube Nuss oder: Ich kann
mich nicht entscheiden Cabaret. 22.00
Wie die Wilden, serie. 22.30 Zukunfts-
gesprache: Die verdammten deut-
schen Gefühle. 23.30 Jazz vor Mitter-
nacht: Subway, Jazzmuziek met
Deborah Brown en Horace Parian Trio.
00.30 Laatste nieuws.

RTL4
07.00 Ochtendprogrammering: 8.00

Telekids. Kinderpr. met o.a. uit-
gaanstips, een optreden van een
theatergroep en een boekengast.

12.00 Cartoon.
12.05 Bushfire moon, eerste afleve-

ring van een Australische serie die
zich afspeelt in het jaar 1891. Bushfi-
re moon gaat over een jongetje, ge-
naamd Ned O'Day, dat uit een arm
gezin komt en al zn hoop op de
kerstman zet. (herh.).

12.30 Classic movie: The secret
garden. Am. speelfilm uit 1987. Mary
Lennox is het onvriendelijkste kind
dat op Misselthwaite Manor woont.
Ze wordt door haar ouders verwaar-
loosd en opgevoed door het perso-
neel dat haar op haar wenken be-
dient.

14.10 Eurocops.
15.10 The Simpsons. Tekenfilmserie.
15.35 Miniplaybackshow. (herh.).
16.30 Van top tot teen. Reeks van

gezondheidsmagazines waarin de
meest uiteenlopende informatie op
het gebied van de gezondheid wordt
gegeven.

17.00 Floramagazine.
17.30 Tineke. Aflevering van dit recht-

streekse en gevarieerde weekend-
programma.

18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Liefde op het eerste gezicht.

30ste aflevering van het spelpro-
gramma waarin drie jongens en drie
meisjes aan elkaar worden voorge-
steld.

20.45 Sandra's verjaardagsshow,
spelshow waarin jarigen centraal
staan.

21.50 Hunter. Am. detective-serie.
22.40 Laatste nieuws.
22.55 Playboy late night.
23.50 The hill. Am. speelfilm.
01.55 Altered states. Am. speelfilm

uit 1980. Regie: Ken Russel. De ge-
leerde Edward Jessup werkt in New
Vork aan gevaarlijke experimenten
met het menselijk bewustzijn. Hij ge-
bruikt zichzelf als proefpersoon.

03.35 Nachtprogramma.

RTL Plus
06.00 Tekenfilm.
06.20 Marehen aus aller Welt. Afl.:

Die traurige Prinzessin.
06.45 Diplodos. Herh.
07.10 Cubitus. Tekenfilmserie. Herh.
07.35 Pift und Herkules. Tekenfilm.
08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
09.20 Klack. Spelshow.
10.05 New Kids on the block. Serie.
10.35 Peter Pan. Am. tekenfilmserie.
11.00 Marvel Universum. Kinderpro-

gramma met tekenfilms.
12.35 Michel Vaillant. Tekenfilmserie.
13.00 Teenage mutant hero turtles.

Amerikaanse tekenfilmserie.
13.30 American gladiators. Serie.
14.35 Adam 12 - Einsatz in L.A. (The

new Adam 12). Afl.: Kopfgeld.
15.05 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Michael Knight probeert de raad-
selachtige dood van een archeoloog
op te lossen. Herh.

16.00 Das A-Team. Amerikaanse se-
rie. Herh.

16.55 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.35 Knack den Superpreis.
17.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Vooruitblik op nieuwe soapserie.
18.15 Familienduell. Spelprogramma

met Werner Schulze-Erdel.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Full house. (Rages to riches),

Amerikaanse serie. Herh.
20.15 Peter Steiners Theater-Stadl:

Die lustige Brautnacht. Komedie van
Peter Steiner sr.

21.55 Alles nichts oder?! Show.
Gast: Ute Mora.

23.00 Black Emanuelle - Wilde Ek-
stase (Emanuelle Nera), Italiaanse
softsexfilm uit 1975 van Albert Tho-
mas. Met: Laura Gemser, Karin
Schubert, Angelo Infanti e.a.

00.40 Nackt und heiss auf Mykonos.
Westduitse softsexfilm uit 1978.
Herh.

02.05 Mannermagazin. Herh.
02.25 Black Emanuelle - Wilde Ek-

stase (Emanuelle Nera), Italiaanse
softsexfilm. Herh.

03.55 Peter Steiners Theater-Stadl:
Die lustige Brautnacht. Komedie.
Herh.

" Heiene-Marie
Kurbjeweit-Rose te gast in... Bittet zu Tisch. (Duits-
land 2 - 17.45 uur).

Duitsland 3 SWF
14.30 Cursus geschiedenis. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Verzehl mir e Gschicht. 18.00
Miteinander. 18.30 Glaskasten. 19.00
Pssst. 19.30 Kolumbus und das Zeital-
ter der Entdeckungen, historische do-
cumentaire. 20.15 The last emperor,
tv-bewerking van de Engels/Chinese
speelfilm van Bernardo Bertolucci.
21.05 Monty Pythons Flying Circus.
21.35 Aktuell. 21.40 Nachtcafé. 23.10
Theatertalkshow. 23.40 Der Halberg
ruft! Popmuziek en cultuur. 00.25 Ak-
tuell. 00.27 Non-Stop-Fernsehen.

05.25 Captain Power (Captain Power
and the soldiers of future), Ameri-
kaans/Canadese sf-serie.

05.50 Tekenfilm.

Nederland 1
23.38 Play it again, Sam. Persifla-
ge van Herbert Ross op film-noir
klassiekers, gebaseerd op een
script van Woody Allen. Allen

speelt zelf de rol van een filmlief-
hebber die door Humphrey Bogart
wordt achtervolgd. Erg grappig,
ook met Diane Keaton. Uit 1972.

RTL4
23.50 The hill. Oorlogsdrama uit
1965 van Sidney Lumet over een
Brits militair strafkamp. Scan Con-
nery komt er terecht nadat hij van
lafheid is beschuldigd, ten onrechte
natuurlijk. Hij wordt door zn supe-
rieuren tot het uiterste getart.

Duitsland 1
0.10 The Searchers. Beste western
ooit gemaakt, werd een archetype
voor het genre. John Ford regis-
seerde in 1956 John Wayne, die op
zoek gaat naar ontvoerd nichtje
Natalie Wood. Nasynchronisatie
zou verboden moeten worden.

Duitsland 2
0.15 Dr Jekyll and Mr Hyde. Spek-
takelfilm van Victor Fleming naar
het bekende gegeven, met mooie
cast: Spencer Tracy, Ingrid Berg-
man, Lana Turner. Uit 1941.

RTL4
1.55 Altered States. Bizarre film
van Kurt Russell uit 1980, met Wil-
liam Hurt als fanatieke geleerde die
hersenproeven op zichzelf uitvoert.
Dat leidt tot een monsterachtige
transformatie. Blair Brown moet er
mee zien te leven.

televisie en radio zaterdag

Nederland 1
AVRo

00 Wij mannen onder elkaar,
Zweedse serie.""8 Naar Timboektoe, programmarond de favoriete prentenboeken vanleuters.

16 De beste clown van de we-
Jf'd, serie. Afl.1.42 De Ko de Boswachtershow,natuur- en milieumagazine voor kin-

"9-05-09.30 (OO) Een wereldverhaalWe all have tales), serie verhalen uit
1
"'e delen van de wereld.oö-13.12 Nieuws voor doven ens'echthorenden.
,1Q De architectuur estafette. Se-
'b over architectuur in Nederland.

3: Drenthe en Rotterdam. Herh.
"26 Morgen kan 't beter. Serie over
Jurken en gezondheid. Afl. 8: Toe-Komst.

£50 "" journaal.
jjiï (TT) Engelse Cup final, Liver-

8001 " Sunderland live verslag van den9else FA Cup finale vanuit Wem-°'e.- In de rust: Samenvatting van
iet EK voetbal voor de jeugd Neder->d. Cyprus.
18 n Solliciteren met succes.

■05 Boggle, woordspel.■32 Everest 1992. Reportage over
j"e verrichtingen van de NederlandseJJount Everest-expeditie van Ronald
°2 De hoogste versnelling, auto-

"jo AVRO Sportpanorama, sport-j^agazine.
Jo,° (""+TT) Journaal."25 Kijk op sport, sportquiz met

Gerrie Knetemann en
j|"arjolijn Eysvogel..

'0 Twice in a lifetime, Amerikaan-
*e tv-film uit 1985 van Bvd Yorkin.

et: Gene Hackman e.a. De 50-jari-e staalarbeider Harry MacKenzie°ntmoet op zijn verjaardag de wedu-
j*eAudrey en wordt straalverliefd.
2,48 Karel. Talkshow.
Ïp8Woody Allen-cyclus: (K+ZW)'ay it again Sam. Am. speelfilm uito'^72 van Woody Allen.'°3-oi.oB "" Journaal.

België/TV 1
10.30 Het slimme kanaal Met om:
10.30 Vak-werk..
11.00 Bijbenen.
11.30 Sprechen Sic Deutsch?
12.00-12.50 Babel. Nieuwsbrief voor

Marokkaanse en Turkse migranten.
15.30 Oh God! Amerikaanse komi-

sche speelfilm uit 1977 van Carl Rei-
ner. God besluit zich persoonlijk te
gaan bemoeien met de aardse gang
van zaken. Hij kiest de Californiër
Jerry Landers uit als helper.

17.05 Okavango. Jeugdserie. Afl. 10.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 129.
18.00 Journaal.
18.10 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- (Spa-
Francorchamps) en buitenland (Mal-
lorca).

19.20 Joker- en lottotrekking, paar-
denkoersen en overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Caravans. Vlaamse comedyse-

rie. Afl. 9: Het dossier.
20.30 Night court. Amerikaanse co-

medyserie over een nachtelijk ge-
rechtshof in Manhattan. Afl. 14:
Daddy for the defense. Christine Sul-
livan debuteert als advocate voor de
rechtbank. Ze verdedigt een halfgare
derderangs bandiet.

20.55 Eurovisiesongfestival. Recht-
streeks vanuit het Ijsstadion van
Malmö in Zweden..

00.00 Sport op zaterdag.
00.30 Vandaag.
00.50-00.55 Coda. Duett, van Hinde-

mith.

België/TV 2
15.45-17.45 Voetballen.Rechtstreek-

se reportage van de Engelse Cupfi-
nal vanuit het Wembley-stadion in
Londen.

19.30-20.30 Europese loterij. Univer-
sele baraka-trekking vanuit Sevilla
met optredens van Serranito y sus 50
guitarras, de balletgroep Voguenko
en Rocio Jurado eon 80 bailarines.

SAT1
06.00 Quarbeet, gevarieerd kinderpro-
gramma met tekenfilms en series.
10.00 Cagney und Lacey. Amerikaan-
se krimi-serie. 10.55 Wahre Wunder.
11.50 Glücksrad. 12.30 Wirtschaftsfo-
rum. 13.00 SAT 1 News. 13.05Zauber
der Berge. Magazine voor bergbeklim-
mers en natuurvrienden. 13.35 Raum-
schiff Enterprise, Amerikaanse sf-serie.
14.30 Mannerwirtschaft, Amerikaanse
familieserie. Aansl. Sat 1 News. 15.00
Tarzan und das Sklavenmadchen.
Amerikaanse speelfilm. 15.20 Tarzan
in Gefahr, Amerikaanse avonturenfilm.
16.15 Sonntagstiere. 16.45 Dekolleté.
Modemagazine. 17.15 Vorsicht, Kame-
ra. 17.45 Punkt, Punkt, Punkt, spel-
show. 18.15 Herz ist Trumpf, show
voor verliefden. 18.45 Sat 1 News.
19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews.
20.15 Das Geheimnis der weiszen
Nonne. Duits/Engelse misdaadfilm uit
1966. 21.45 SAT 1 NEWS. 22.00 Jux
und Dallerei. 23.00 Der Typ mit dem
goldenen Fifi. Italiaanse sexfilm uit
1979. 00.30 Geheime Lüste blutjunger
Madehen. Duitse sexfilm uit 1978.
01.50 Der Typ mit dem goldenenen Fi-
fi. Herh. 03.10 Vorschau/Videotext.

Radio 1 radioElk heel uur nws. Landelijke fiets-
dag in samenwerking met ANWB
en Nederlandse Hartstichting met
reportages op locatie. TRPS: 7.07
TROS Nws.show (7.08 en 8.10
TROS Aktua en 7.30 Nws). 11.05
TROS Kamerbreed. 12.05 TROS
Aktua ( 12.30Nws. 12.55Medede-
lingen t.b.v. land en tuinbouw).
14.05 TROS Aktua sport (17.05 en
18.10 TROS Aktua. 17.30 Nws).
Elk heel uur nws. 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.04 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Intro. 9.04
De tweede ronde 12.04 Spijkers
met koppen. 14.04 Uitgelicht.
16 04 Andere koffie. 17.04Levens-
lief en levensleed. Elk heel uur
nws. 18.04 KRO's country time.
19.04 Glas in lood. 20.04 Uit het

KRO-archief. 21.04 The Bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. AKN: 6.02 Wak-
ker. 8.04 Popsjop. 10.04 Dolce vi-
ta. 12.04 Eeh... 13.04 Popparazzi.
15.04 Paperclip. 17.04 Basta. Elk
heel uur nws. 18.04 De avondspits.
AKN: 19.04 Forza. 20.04 For those
who like to groove. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 üefdeslijn.

Radio 4
Elk heel uur nws. 7.00 Nws. 7.02
Wakker worden... 8.00 Nws. 8.04
Fiori musical*. 9.00 Pick-up. 10.00

Caroline. 11.00 Kurhausconcert.
Het Aiolos Fluitkwartet. 12.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.04 Veronica klassiek Gelders
Ork met mezzo-sopraan 14.15
Veronica kamermuziek. Moskou
Kwartet. 14.55 Nieuwe platen.
15.38 Lang leve de opera! Fedora,
opera van Giordano. Koor en Nat.
Ork. van de Opera van Monte Car-
lo 0.1.v. Lamberto.Gardelli met sol.
Elk heel uur nws. 18.00Nws. 18.04
Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-klassiek 22.00 KRO-üterair:
Camera obscura. 23.00 Het orgel
23.20-24 00 Laudate.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden
RVU: 930 Werken aan werk.
10.00 Onder de groene linde.
10.15 De muzikale fruitmand.
11.15Tijdsein thema. (12.00 Nws.)
1205 Meer dan een lied alleen!
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 12.45 Vragen naar de weg
1300 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30 Opo doro. 14.00 NCRV-

zaterdag sport. 17.00 Licht en uit-
zicht. 17.45 Postbus 51, Neder-
landse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nws). 18.25Kayen rasja (Er
is hoop). IOS: 18 40 Hoda al islam.
19 00 Nws. en actual.rubriek in het
Turks. 19.30 Nws. en actual
rubriek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20 15 Nws. en actual.rubriek
in het Chinees. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14 EO Metter-

daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.35 Deze week. 22.00-23.00
Zaterdagavond-uur.

België/RTBF 1
10.00 Magazine v. Polen. 10.30 Cur-
sus Engels. 11.00 Cursus Italiaans.
11.30 Beroepenvoorl. 11.35 Coup de
film. 11.50 Clips a la Une. 12.00 Vidéo-
thèque. 13.00 Journ. 13.10 Objectif
Europe. 13.45 Sois belle et tais-toi.
Franse pol.-komedie. 15.30 Ecran té-
moin. Thema: Erfenis et testament.
16.40 Grand écran. 17.30 Nouba nou-
ba. 17.55 Félix. 18.25 Gourmandises.
18.40 Télétourisme. Aansl.Joker-/lot-
totr. 19.30 Journ. 20.05 Natuurmag.
21.00 37e Eur.-songfestival '92.
00.05-00.40 Laatste nws.

België/Télé 21
12.30 Pol. uitzending. 13.00 Tribune
économique et sociale. 13.30 Kath.
magazine. 14.05Toneelstuk in dialect.
15.55 Voetbal. Finale om F.A. Cup in
Engeland: Liverpool-Sunderland. 17.50
Clips. 18.00 Documentaire over bis-
schoppelijk seminarie in Brussel. 18.30
Azimuts: Magazine. 19.00 Sindbad.
19.30 Journ. 20.00 Roxette. Muziek-
special. 20.50 P comme Pologne:
Poolse film van Krysztof Kieslowski.
22.20 Match 1. 23.15 Coup de film.
23.35 Coup de film.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogramma.
18.00 Questions pour vn champion,
spelprogramma. 18.30 Nieuws. 18.55
Clin d'oeil, Weerbericht en Affiches.
19.00 Trois caravelles pour Seville,
spelprogramma rond de Expo in Sevil-
la. Presentatie: Brigitte Mahaux. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Thalassa, mari-
tiem magazine. 21.00 Nieuws en Euro-
pees weerbericht. 21.30 L'ami giono,
6-delige serie van Marcel Bluwal. Afl.4:
Le deserteur. Met: Danièle Lebrun, Lu-
ciano Bartoli, Béatrice Agenin e.a.
22.30 Caracteres, literair magazine.
Presentatie: Bernard Rapp. 23.45
Nieuws. 00.05-00.35 A comme artiste.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale uno. 18.05 Estrazioni del lot-
to. 18.10 Piu'sani piu'belli. 19.30 Paro-
le e vita. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le uno. 20.25 Telegiornale uno sport.
20.40 Scommettiamo che. 22.45 Tele-
giornale uno - linea notte. 23.00 Spe-
ciale telegiornale uno. 00.00 Telegior-
nale uno - che tempo fa. 00.30 TGs
notte sport. 02.30 Sansonee il tesoro
degli incas. 04.15 Telegiornale uno li-
nea notte. 04.30 Grandi fiumu. 05.20
Telegiornale uno - linea notte. 05.35
Divertimenti. 06.05 Di che vizio sei?.

BBC 1
07.35 Open universiteit. 08.25 Nws.
08.30 Hallo Spencer, 08.50 Babar.
09.15 The Jetsons. 09.35 Round the
twist. 10.00 Parallel 9. 11.55 Speelfilm
van Paul Williams uit 1953. 13.10 Cup
final Grandstand, sportprogr. met o.a.
Paardenkoersen; terugblik op de FA
Cup; 14.10 Nieuws; 14.15 Cup build-
up; 15.00 portretten van John Byrne
(Sunderland) en John Barnes (Liver-
pool); 15.20 Meet the teams. 15.35 de
sfeer van Wembley en het traditionele
zingen; 16.00 FA Cup finale Liverpool -Sunderland vanuit Wembley. 18.10
Torn and Jerry kids show. 18.35 Nws.
18.45Reg. nws. 18.50 (TT) Jim'll fix it.
19.25 Only fools and horses, comedy-
serie. 21.00 Eur. Songfestival 1992.
(Volgende tijden onder voorbehoud).
00.00 (TT) Nws. 00.20 Samenvatting
van de FA Cup finale Liverpool - Sun-

derland. 01.20 Elaine Paige in concei
02.20-02.25 Weerbericht.

BBC 2
07.40 Open universiteit. 16.00 Fire
down below, Engelse speelfilm uit
1957 van Robert Parrish. 17.50 Bad-
minton horse trials. Paardesport. 19.10
Rugby Union: Samenvatting. 20.15
Nws en sport. 20.30 Actuele quiz.
21.00 Progr. over de nationale obses-
sic: het weer. 21.35 (TT) Heavy wea
her. 22.05 Tomorrow's weather. 22.10
(TT) Act of God, film van Peter Greena-
way over de ervaringen van mensen
die door bliksem getroffen zijn. 22.40
(TT) Weather island discs. 22.50 (TT)
40 Minutes. Documentaire over de
vraag of het weer iets te maken had
met de beurscrash in 1987. 23.35 Ter-
ry Jones over de geschiedenis van
Engeland. 00.05 (ZW) The thing from
another world. Am. horrorfilm uit 1951
van Christian Nyby. Wetenschappers
op Antarctica halen een buitenaards
wezen uit de permafrost en moeten
voor hun leven vechten wanneer hij per
ongeluk ontdooit. 01.30 Snow, korte
film over treinreis door een sneeuw
landschap. 01.40-01.50 Weerbericht.

Sportnet
07.00 Go. 08.00 Tafeltennis. 09.00
Autosport. 10.00 Truckracing. 10.30
Basketbal. 11.00 Faszination. 12.00
World sport mag. 12.30 Basketbal.
14.00 Argentijns voetbal. 15.00 Auto-
sport. 16.00 Truckracing. 16.30 Pro
superbike '92. 17.00 Atletiek. 18.00
Powersports int. 19.00 Tennis. 21.00
Boksen. 22.30 NHL ijshockey '91/92.
00.30 Basketbal. 01.00 Tennis. 03.00
Atletiek. 04.00 Basketbal. 05.30 Golf.
06.45-07.00 Golf report.

Eurosport
09.00 Int. motorsport. 10.00 Tennis.
Samenvatting. 11.00 W.K. ijshockey.
13.00 Kickboksen. 14.00 Saturday ali-
ve. Met: Tennis, Golf en W.K. ijshockey
live. 22.00 Boksen. 23.00 W.K. Ijshoc-
key.

MTV Europe
08.00 Prince weekend with Rebecca
de Ruvo. 11.00 The big picture. 11.30
US Top 20 video countdown. 13.30
XPO. 14.00 The pulse. 14.30 Prince
weekend with Ray Cokes. 17.00 Yo!
Raps. 18.00 Week in rock. 18.30 The
big picture. 19.00 European top 20.
21.00 Saturday night live. 22.00 Party-
zone. 01.00 Prince weekend with Kris-
tiane Backer. 03.00-08.00 Night vi-
deos.

CNN
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.
05.10-07.10 The Capital gang.

Omroep Limburg
900 Postbus 94, verzoekplaten.
9.30 Limburg sport. 9.50 Postbus
94 (vervolg). 10.00 Het ei van St
Joost. Regionaal magazine voor de
zaterdagochtend 11.00 De Onder-
stroom, programma over kunst en
cultuur. 12.00 Het evenement,
klassieke muziek. 13 00 Overname
programma's Radio 1. 17.00-18.00
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel.
popmuziek.

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
met Torn Vossen (6.30, 7.00. 7 30
nieuws). 8.00 Nieuws. 8 10 Och-
tendkuren 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
Guy de Vynck (om 13.00 nieuws).
14.00 Radio Rijswijck 17.00
Nieuws. 17.05 In de Terminus: mu-
zikaal weekendmagazine met
Maggy van Herreweghe (18.00
nieuws) 20.00 Oude Songfestival-
liedjes. 21.00 Songfestival 92.
Rechtstreeks verslag vanuit Malmö
door Mare Brillouet en Julien Put
(22.00 nieuws en lotto). 23.30
Nachtradio (Nieuws om 24.00 en
5.00 uur).

België/BRF
Nieuws op elk heel uur
6.05 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag; 7.15 Veranstaltungstips;

8.30 Presseschau). 9.05 Hitwelle
Die Weekend-Show mit Oldies.
Gags und neue Scheiben) 12.05
Musik a la carte 1230 BRF Ak-
tuell. 13.05 Internationale Hitpara-
de. 16.05 BRF-Mobil 18.05 BRF
Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Forum - Das Kulturmagazin.
20.05 Freie Tribune. 20 15-20.30
Philosophie und Ethik.

RTL4Radio
Nieuws op elk heel uur
08.03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-
krmgen, Bart van Gogh. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Torn
Blom 1403 Oorwarmers, Jan de
Boer. 16.03 Vrijhekj-Blijheid. Mar-
tin Volder. 19.00 Seven o'clock
rock. 22 00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuwsi
Zum Tage 8.07 In ureerem 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 07 Orches-
ter der Welt. 15 00 Café Carlton
(16.00 nieuws). 17 00 Der Tag urn
Fünf, aansl Fünf Uhr Tee (18.00
Nieuws) 19.00 Auf ein Wort. aansl.
Abendmelodie (19 30 voor de kin-
deren). 20 00 Nieuws. 20.05 Sam-
stagskonzert. 22.00 Nieuws. 22.05
Musik zum traurnen. 22.30-04.05
ARD-Nachtexpress

Super Channel
06.30 Int. business view. 07.00 Busi
ness tonight. 07.30 The mix. 08.00 ITN
world news. 08.30 The mix. 09.00 Su-
per shop. 09.30 All mixed up. 13.45
Super events. 14.00 Prime sport. 15.50
Supersports news. 16.00 World sports
special. 16.30 Video travel guides.
17.00 Youthquake. 17.30 Metal ham-
mer hard rock club. 18.30 Travel ma-
gazine. 19.00 Videofashion. 19.30
Eastern Europe report. 20.00 Super-
carrier, Am. speelfilm uit 1987 van Billy
Graham. 22.00 Nws. 22.30 Film Euro-
pe. 23.00 Absolutely live. 00.00 Super-
sports news. 00.30 The mix all night.
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BRUNSSUM ’ 220.000,- k.k.
Zeer goed onderhouden, halfvrijstaand woonhuis met cv.,
tuin en garage. Woonkamer (± 40 m 2), zeer fraaie aan-
bouwkeuken, kelder, 3 slaapkamers, badkamer en zolder
met 2 kamers.

SCHINVELD ’ 235.000,-k.k.Geschakeld (met garage), modern woonhuis met cv., tuinen garage (2 wagens). Woonkamer (± 45 m 2), luxe aan-
bouwkeuken, studeerkamer, 3 slaapkamersen badkamer.
ZUID-LIMBURG vanaf’ 250.000,- U.k.
Interessante aanbiedingen, waarmee in overleg met op-
drachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uw wen-sen te kennen, wellicht kunnen wij u van dienst zijn.

VERKOOPPLANNEN???
Wij zoeken voor serieuze kandidaten
BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN

in prijsklassen van ’ 250.000,-
-en (véél) hoger in

GEHEEL ZUID-LIMBURG.
Maak met ons kantoor een afspraak om

KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
én vertrouwelijk de verkoopmogelijkheden

van uw pand te bespreken.
■. TROOSTM - ONROEREND GOED

WÊ^AW HEERLEN. TEL. 045-717976

BEKENDMAKING
EUROPLAST
SYNTHETICS

gevestigd te Kortrijk-België
sedert 1968 fabrikant van Europlast kunststof kozij-
nen en in het bijzonder het unieke 115 mm renova-
tieprofiel

MAAKT BEKEND
" dat zij in de regio Limburg onverminderd en met de van-

ouds bekende zorgvuldigheid de levering van haar
kozijnen zal voortzetten;

" onder de volledige en verzekerde fabrieksgarantie van
tien jaar, mits de kozijnen doorEuroplast te Kortrijk zelve
zijn gefabriceerd, en geleverd door de officiële verte-
genwoordiger van Europlast ramen:

BAKKER RAMEN te MAASTRICHT
te bereiken onder tel. 043-252398, de heer Bakker

" indien u direkt en bonafide inlichtingen wenst van defabrikant gelieve u kontakt op te nemen met onze direk-
teur, de heervan Moerkerke, danwei met diens assistent,
de heerBeunens.
U kunt dan bellen: 09-3256223651.

U dankend voor het in ons te stellen vertrouwen,

EUROPLAST SYNTHETICS
POTTELBERG 28 B 8500KORTRIJK BELGIË

LEKKER RUSTIG EN MAAREVEN BUITEN GELEEN
~~~~~~ | Tussen Geleen en Sittard verrijst een nieuwe wijk in

>^
opgeleverd.rm hmw _■____■ ■■ mmm _____ _■_■_ ________ ________ __■_«

Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-. woningen in Geleen, plan Dassenkuil.
I Naam: j

I Adres: ■
POS,COde: Plaats: I

JS^tH-x Y«»»lgOcUUCliecr . Telefoon:
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar: ■TeL 045-71 20 40 ■ ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

KOPERS VAN DEZE HUIZEN
ONDERSCHEIDEN ZICH
Binnenkort wordt in het stadsdeel Nieuw Weiten indeling type SH4:
gestart met de bouw van de eerste fase, bestaande L-vormige woonkamer ca. 36 m 2. Gesloten
uit 4 herenhuizen, waarvan er nog 3te koop zijn. £uk. e

n S^^ffiffiJETs"Deze herenhuizen onderscheiden zich door een royale slaapkamers ca. 22 m 2,16 m 2en 10
creatieve vormgeving aan de buitenzijde en een m2' a'smede een badkamer met ligbad en
grote leefruimte. Er is een keuze uit verschillende 2e tollet Vaste trap naar zolder ca 30 m 2
indelingen en typen. Het stadsdeel Nieuw Weiten Technische details:is gelegen op korte afstand van het centrum en - spouw-, dak- en vloerisolatie
grenst aan het natuurreservaat Kunderberg. SSbh^be"E"6"

«*-_> WBL. Ér wÊMMw 1 HÉ-l-kc. _______^_____N__É_____B_________PW. «mj^^,

HhhiimwMl V * : TT^ÏS. Ef I -^ttf-lt I ___>B___l I

n _HrTll Êk Wr I B_^a___k.l Gaarne vrijblijvend volledige informatie
\ I \rlil % I K£l / -I^HT " {^^B_________P W ■ _KI l__Nf over de herenhuizen in Nieuw Weiten.JIILIU I lift if BV/Il 0091074
f IU; '

" _l*\■ «B I Postcode/Plaats "I

Limburgs Dagblad

Moderne appartementen te huur
in hartje Heerlen
U wilt anders gaan wonen? B^^k IDat kan, middenin het centrum van de dynamische r ________ ___ _.stad Heerlen. Wij bieden in het Eikenderveld _JL__.^
81 comfortabele appartementen te huur aan. Speciaal M
gebouwd met het oog op de behoeften van senioren. _fl §&

fijnxi OE EE En Eg n: QE iïk 1
ffim om rm en rê^mn de fflrrl jrri^m^ I
:B_" ccc bn en to^mn nE IE öe Ëgg
-a^n]qi-i qr"fi □h _e S^^cne□ra :5 ran ö?hlp
-H|EïP e en on o pp n m :5| on og^pr

mogelijkheden vindt uop enkele minuten loopaf- type A f\ | Voor deze
stand. Tegen betaling kunt u gebruik maken van ■tp»i^___ ;. _.._.--ji___,| ,_. „ r>jL !!» kwaliteit wonen.
de parkeerplaats ofcarport op eigen terrein. Alle T[" ,_ betaalt u een huuf'
ruimten van uw 3-kamer appartement liggen I '^h lmim l*1"1 !(

fiT ' prijs van ±’900,'
gelijkvloers. U heeft de beschikking over een j *<y*""mef' '' s^kZ " per maand.
riante living, open keuken, 2 slaapkamers, bad- : *- Oplevering medio

, _Ci.;\ ..M"*" \ ""— november 1992.
■--^v^Ji -IfyPHUii-' L^l^pl 71 LIQ »[> L7D. : Nadere informatie
"I !F1 IJI J I i.J^HHfl^ r I kuntuverkrijgen; "'" * MM "Tfe *| din^vr., if^, 1,r , H via onderstaande
I' i sr^r r=""^ ' r I<_nim.:i_i ' | kamer met ligbad, aparte toiletruimte en balkon.
| I

"v— J : Verder heeft elke woning een inpandige berging,
"^ L—l;— *" —f

woontoni" met aansluiting voor een wasmachine.
/JM'. f jj"p | Bovendien is er extra bergruimte op straatniveau.

=__| j^^eT ."JË;' ! En een containerruimte voor huisvuil. U kunt: " - ■■-„i.i,.^- f| kiezen uit twee types: Aen B.

i siaooko". _ ao-*; j Dit is een projekt van Nationale-Nederlanden.

' ta'hm ; otpn over de 3-kamer
T ■■■ -^.^.^^.^ meer «etenov,d> /^TWT

J} t__^< -w r „ , \f UitknippenenM$C Vastgoedbeheer K_ =""■'■■" ::::z===::-& SSSJÜÏÏAkerstraat 23, 6411 GW Heerlen Postcode U Akerstraaf23,
P Moo'n''.'' ' 64H Gw Heer,en

ft Hffificn *my,tn*n

Weiten de groene woonplek in Heerlen
Een gevarieerdbouwplan met zonnige zuidtuinen bestaande uit:

__*^^_^_ f i

2 Stadsvilla's vrijstaand v.a. f 249.000,- v.o.n.
Indeling stadsvilla's.
hal, U-vormige living met zithoek, eethoek en studie/tv-hoek van liefst 44 m 2,

apartekeuken 8 m 2, berging. garageWm2,verdieping 3 slaapkamers van 77,
12en 10 m 2, luxe badkamer met ligbad, douche, _* toileten wastafel, vaste

zoldertrap voor hobby- of 4' kamer.

K _-_. Bb I I f*

6 Riante herenhuizen v.a. f 228.000,- v.o.n.
Indeling herenhuizen:
L-vormige woonkamer/eethoek met half-open keuken samen 45m 2, 3ruime
slaapkamers 16, 11 en 8m 2, badkamer metligbad en 2" toilet, garage met
berging/bijkeuken, vaste zoldertrap voor hobby- of4' kamer.

Goede afwerking met hardhoutenkozijnen, dubbel glas, vloer-, gevel-
en dakisolatie,ankerloze spouwmuren, cv-combiketelmet warm-
watervoorziening.
Eigen wensen voor keuken, tegels, sanitair en binnenafwerking worden
zover mogelijk gerealiseerd.

BON voor vrijblijvende informatie plan Weiten /jl

NAAM /AmA^L/M
straat .___«__. mulleners
KOOE/PLAATS .
TELEFOON Walramstraat 124

\\ 6131 BP Sittard
'nongetrankeerde enveloppe zenden aan N o_Lfi RIRQII
Muileners Vasrgoed. Antwoordnummer 1013 " V.U-31031 I
SI3OVB Siiiard na kantooruren dhr Doon 04749 3198

Zaterdag 9 mei 1992 " 44Limburas
■OTÖXJDSS ll_LAI»

(—jgni B ____■ ssss ss ■^M
■______ _ ___■ * _______ » '_■ Il lil l i I .11^ T__r__ | a I I 7|VTT%S fc t_f lT*j i____r_i^^^_^^^^_i^^* ___ ___________■ *

____________ W^^^ ___________^^_______L___. __■!■

■pvP" R] Dl il ITFR^/"\\ ' _^_^__V^_J "" »%_y makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen

f Tp Lrwtn KERKRADE, de Locht H SITTARD, Odasingel
ic *UUF Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruimten, Gunstig gel. goed onderh. hoekpand met cv., H
A___-.__i_.Ar__ __ „ cv. gasentuin. Ind.: 0.a.:kelder, winkel,keuken, ga- der, dakterrasen inp. garage. Ind.: woonkr.,keuWAMSTENRADE, Hoofdstraat S rage, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig.Goed onderhouden, dubbel woonh. metcv., kelder, ruimten, aparte entree boyenwoning. Overloop, toi- Vraagprijs- / 129 000 —k kaanbw. en tuin. Percopp.: ca. 445 n.2. Event. ge- let, woonkr., slaapkr., badkr. met ligb., douche enschiktvoor praktijk of winkel,kantoorruimte. v.w., vaste trap naar 2 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. CITT._- „ _. ___
Vraagprijs: ’ 205.000- k.k. Prijs: ’. 180 000-k k SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof

Goed onderh. tussengel. woonh. met carport i
EINIGHAUSEN, Brandstraat S LANDGRAAF Pasweg H aanbouw' lnd: ruime w°°nkr., aanbouw met opj
Roy. vrijst. boerenwoning met cv., kelder, werk- Uitstekend gel. appartement met berging. Ind.-en- keuken, bijkeuken 3 slaapkrs badkr. met ligb., vfl
plaats en tuin. Ind. 0.a.: luxe keuken metapp., ruime tree, woonkr., keuken met balkon, bijkeuken, 2 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 149.0Wwoonkr. met mog. v. open haard, 4 slaapkrs., mod. slaapkrs., doucheruimte, toilet en bergkast. Aanv.-badkr. met ligb., douche. Het pand biedt vele direct. Prijs: ’. 80.000- k.k.extra's. Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 335.000-k.k. THORN, Margarethastraat

MUNSTERGELEEN, Burg. Smeetsstraat S Royaal vrijst. landh. met ca. 120m2bedrijfsruirfjjGELEEN, Mauntslaan S Opgoede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., roy. garage, kelder en tuin. Percopp.: 670 m2. Ind. oM
Op uitst. stand nabij centrum gel. roy. halfvrijst. He- garage en tuin. Percopp.: ± 345 m2. Ind. 0.a.: living, keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr., zolen
renhuis met cv., kelder entuin. Het pand is evt. voor woonkr. met open haard, keuken, 4 slaapkrs., badkr. Het pand is geschikt voor div.doeleinden.Aanv.: w
meerdere doeleinden gesch. zoals kantoor. Als kan- met ligb., v.w., toilet. Aanv.: direct. Vraagprijs: ’ 365.000-k.k.
toor is het pand ook te huur. Ind. 0.a.: woonkr., keu- Koopprijs: / 165.000- k.k.ken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr., vaste trap naar _.., ■_ CWBI ,ar. di_____._,«"» fzoider. Aanv, spoedig. Vraagprijs: / 295.000,- k.k. Nut., AalbeeK H Ï^S^3^^oo^. me, garagej
HEERLEN Litscherboord „ B_,l3&3!E&^^ ïï^lïn^^^^CT
toorruimte, provisiekelder, c.v.-kelder. Beg. gr.: hal slaapkrs. met 2 extra garderobekrs., luxe badkr fl*
toilet, woonkr., eetkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr. OBBICHT. Burg. v. Hinsbergstraat S WaaaS. te??379 MO k kmet hgb., douche, v.w. en bidet. Algemeen: Het ge- Opgoede stand gel., uitst. onderh. vrijst. landh. met vrdd9Pr'Js- T Jra'"- *■*■
heel verkeert in prima staat van onderhoud en is cv., inp. garage, kelders en onder arch. aangel. tuinvoor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. met veel privacy. Ind. 0.a.: L-vorm living met open VOERENDAAL, Grachtstraat
Prijs: ’. 340.000-k.k. haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 2 Uitstekend gel. vrijst. geschakeld woonh. metc*Jslaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte garage en tuin. Ind.: hal, toilet, L-woonkr. met p*|
HEERLEN, Vlotstraat H Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 349.000,- k.k. ketvloer en 0.h., luxe keuken, bijkeuken. garage/W
Goed gel. hoekwoning met cv., berging en tuin. ging. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. rrn
Ind.: souterrain:kelder. Beg. gr.: entree, keuken, bij- PUTH, Bovenste Puth S ''flb., douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste tr*,
keuken, woonkr. ensuite. Ie verd.: overloop, 3 Rustiek gel. geren, monumentale carre-boerderij naar hobbyruimte en berging. Het pand verkeertn
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: met cv., kelder, schuur, binnenplaats en tuin prima staat van onderhoud. Aanv.: i.o.
2 slaapkrs. Aanv.: i.o. Prijs: ’.225.000-k.k. Percopp.: 1.133 m2. Het pand is geschikt voor Prijs: ’. 259.000 k.k.
_.______..__*__. ... dubb. bewoning. Ind. 0.a.: 2 woonkrs., 2 keukens, 5HOENSBROEK, Eikenweg H slaapkrs., 2 badkrs., zolder. Aanv.: i.o. Prijs op aan- "*.-,♦ ,
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., inpandige ga- vraag. i\lfc. lIWDOUWrage, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, c.v.-
ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S NIEUWBOUWWONINGEN 5
met app., woonkr. 1e verd.: 3 slaapkrs., moderne Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide Landhuizen te Echtbadkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo- gel. vrijst. landh. met cv. en royale tuin. Percopp.: Landhuis tePuth-Schinnentrap. Ind.: kantoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, ca. 2.500 m2. Ind. 0.a.: riante op tuin gerichte living VS-woningen te Stramorovkitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van (ca 65 m2) met open haard, mod. keuken met app., Appartementen te Berg aan de Maas.onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: f. 225.000-k.k. bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1 kleedkr., hobbykr., Documentatie op aanvraag2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag.
Wilt uuw pand verkopen, bel dan Ma- «.„-_«„„ .. bdiiwkavpi . 5
keiaar.kantoor RniitPr. vonr Mn i_rii SITTARD-OPHOVEN. Elsterweg S S "ï .. l .e _. n.KeiaarSKantOOr Kuijters VOOr een vrij- Goed onderh., onderkelderd en geisol. woonh. met Bouwkavels tekoop te Spaubeek en Stramproy.^blijvende afspraak. Er IS veel vraag naar aanbw, garage en tuin Ind o a.woonkr seVre cumentatie op aanvraag.
panden in de prijsklasse tot f 250.000,- royale keuken, 5 slaapkrs., badkr., vaste trap naar
k.k. Tijdens kantooruren: 046 - 511611. zolder.Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 279.000- k.k.
Na 18.00 uur: 04746-2319. -, ■

S-Inlichtingen kantoor Sittard BESSSÏÏ_.IB.OO uur R* Dl II ITCDCH - Inlichtingen kantoor Heerlen Zaterdaaen 10 00-14 00 uur !_£_! K I. _H _K_H
M - Inlichtingen kantoor Maastricht mwH4.Uüuur h_L_______J ■ l\__/__\_f ■ ____■! l%d

makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heen
Hypotheken-Fin_mciei_mgen,T_ixatieS-VeKeker_ngen .lil.:^^V^ 6221 ED maastricht- wvcker bruastraat62 - tel 043 - 218*]



Duitsland 1
'lo __. Disney Club, kindermagazine.

"00 Eine Welt für alle: Indiase do-cumentaire.Kopfball, spelprogramma."30 (TT) Die Sendung mit der
IsinUs" ,nformatief kindermagazine.<00 "" Presseclub.
1,"47 Tagesschau.
,jio Weekoverzicht EINS PLUS.

"15 "" Musikstreifzüge: Johann- Bach.
/75 Sherlock Holmes und die sie-

-1 r®n Zwerge, jeugdserie.
U_s Die Herren des Strandes.
ïj JJS a-Z Lifeshow.
1s'00 Tagesschau.

05 Tele-Fussball, voetbalmagazi-
Gast: Robert Prosinecki.

*20 ARD-Sport extra. EK Latijns-
dansen voor amateurs.

r . (TT) Expeditionen ms Tier-
-I>^J°h, natuurdocumentaire.

ARD-Ratgeber: Technik.
/30 Bilder aus der Wissenschaft.
andaag: reportage over de giftige

1 8 '9erischappen van schimmels.
Ir.!0 Tagesschau.
C°s Wir über uns.
'hi Sportschau.
19 n Lindenstrasse, serie.

Die Goldene 1, bekendmaking
19 .n Weekwinnaars van tv-loterij.10 Eine Welt für alle: Weltspie-
-19 c' rePortages.
20 on sP°rtschau-Te,e9ra,nm-
-20 ie Tagesschau.

"^ s Als Mutter streikte. DuitsePeelfüm Van Eberhard Schröder
?1 4 het boek van Er'c Malpass.

'rj Tagesthemen-Telegramm.
21 .Ü Ein Mensch - Ein Wort-
2ï.n ulturreport, uit Berlijn,

Tagesthemen.
"35 Die Gen-Doktoren. Documen-

?i"h over onderzoekers en artsen die
bezighouden met genetische

23 3,.'pulatie-J° Eine Welt für alle - Künstler
j 3 -r 6'ne Welt, portret.
£° ARD-Sport extra. Finale van

0o Qft . ijshockey uit Praag.'0 Die besten Jahre. Amerikaan--oos„eri- Afl-: Fsimilienbande.
Oo c? Tagesschau.

d^s-0i.50 Z.E.N. Basho's Reise in
p^n Norden: Der Ryuushakuji-Tem-

FILMS TV VIDEO
Duitsland 3 West

van p.La boum- Jeugdfilm uit 1980
verw Ude Pinoteau- Meisje wordt
rj 6fT'aar|oost door egoïstische ou-
sten met relatieperikelen en zoekt
Met r» bi' energjeke grootmoeder.
SeJ ~laude Brasseur, Brigitte Fos-

'" sophie Marceau.

BBC 1
Mart at large. Komedie van

Davidson uit 1980, over een
ais '°2© acteur, die zich verkleedt
er err->emd stripfiguur. Wanneer
he» rf n overVal plaatsvindt maantPü„Publick hem tot actie. Met John

'er. Arme Archer.

Nederland 3
9esia et Sacrament- Niet geheel
°rntr 9de verfilming van de roman
In è®nt Deedee van Hugo, Claus.
ieder klein Vlajims dorp komt
gesto Jaar de familie bijeen om de
Wom,^60 moeder te gedenken. Er
aruktp Stev'9 sedronken en onder-
Uitb,® gevoelens komen tot een
rrioQj ,ln9- Regie van Hugo Claus,
en Va

Spel va""> vooral Jan Decleiran regisseur Mare Didden in

een bijrolletje als sikkeneurige
oom. Uit 1989.

" Johanna Matz, Peter Hall en Gila von Weitershausen in
'Als Mutter streikte'. (Duitsland 1 - 20.15 uur).

Duitsland 1
20.15 Als Mutter streikte. Niemen-
dalletje over een moeder die het
voor gezien houdt, waarna het ge-
zinsleven in een puinhoop veran-
dert. Kennelijk geprogrammeerd in
verband met moederdag. Regie in

1973 van Eberhard Schröder, met
Gila von Weitershausen.
BBC 2
21.15 The Milagro beanfield war.
Drama van Robert Redford uit
1987, met sociaal tintje. Arme klei-
ne boer komt in opstand tegen pro-
jectontwikkelaar die alle grond rond
een klein plaatsje tot een pretpark
wil omtoveren. Met Ruben Blades

en Redford's latere echtgenote So-
nia Braga.

Nederland 2
VPRO
09.00 Wil kwak kwak. Tekenfilm.
09.05 Babar. Tekenfilmserie.
09.30 Roza's roze sofa. Kinderfilmse-

rie.
09.50 Trud en P op stap, presenta-

tiespecial.
09.55 Mannetje & mannetje, (slot).
10.05 Achterwerk in de kast interna-
tional. Vandaag: Zweden.

10.20 Meneer Rommel, serie. Afl.4:
Stilte a.u.b. Meneer Rommel zit in de
bibliotheek en krijgt ineens de hik.

10.35 Watt??! Populair-wetenschap-
pelijke serie. Afl.: Het sterke dak.

11.00 Reiziger in muziek.
12.02-12.47 TROS Voetbal plus
(slot). Sportprogramma. Presentatie:
Jack van Gelder.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-

tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

18.35 Eerie, Indiana. 13-delige avon-
turenserie. Afl.10: Lost hour. Marshall
vergeet zijn horloge op de zomertijd
in te stellen.

19.00 The wonder years. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Private butt-
head. Wayne besluit in het leger te
gaan. Tot grote opluchting van zijn
ouders wordt hij afgekeurd.

19.27 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag o.a. Richard Heil &
Les Negresses Vertes.

20.00 "" Journaal.
20.14 (TT) Op afbetaling, 3-delige

dramaserie naar de gelijknamige ro-
man van Simon Vestdijk. Afl.l. De
jonge advocaat Hendrik Grond is on-
gewild getuige van het eenmalige
overspel van zijn mooievrouw 01ga...

21.18 Verbeteringe in wording, do-
cumentaire over Zuid-Afrika.

22.07 VPRO-Cinema primeur: La ca-
sa del sorriso, Italiaanse speelfilm uit
1990 van Marco Ferreri. Adelina ver-
huist naar een bejaardentehuis met
de naam Huize Glimlach. Het tehuis
is allerminst saai, want de hartstocht
laait hoog op. Ook Adelina wordt ver-
liefd op een oud-dirigent, charmant
en vol verhalen over het verleden....

23.41-23.46 "" Journaal.

Duitsland 2
08.45 Programma-overzicht.
08.47 Jugendstil. Documentaire serie

over de kunstrichting Jugendstil die
rond de eeuwwisseling ontstond.

09.15 Zur Zeit, magazine.
09.30 Eucharistieviering , vanuit de

St. Joseph-kerk in Hannover.
10.15 Matinee: Argentinien (1). Lust
Am Untergang, reportage.

12.00 "" Das Sonntagskonzert auf
Tournee, muziekprogramma.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagstreff, praatprogr.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren, se-
rie oude weekjournaals. Vandaag:
Frauen in der DDR.

13.30 ZDF Sport extra. Tennis: Inter-
nationale Duitse open kampioen-
schappen voor heren, finale vanuit
Hamburg. Ca. 17.00 Heute.

18.00 Aktion 240, balans. Aansl.: Be-
kendmaking van de Grote Prijs.

18.15 ML - Mona Lisa, vrouwenmaga-
zine. Vandaag: Das weibliche Ener-
gieprinzip - gibt es das?

19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt, parlementair ma-

gazine.
19.30 Abenteuer und Legenden, do-

cumentaire serie. Afl.: Ólodum - Das
Erbe der Sklaven.

20.15 (TT) Eine Frau mit Pfiff. Kome-
die van W. Heyroth en T. Mrozowski
naar een idee van Roswitha en Wolf-
gang Völz. Regie: Carlo Rola.

21.10 Heute.
21.20 Sport am Sonntag.
21.25 lm Gegenlicht - eine italieni-

sche Reise, 4-delige documentaire-
serie over Zuid- en Midden-ltalië.
Afl.3: Neapel - Chaos und Wunder.

21.55 Julia Varady. Die Seele singt,
portret van deze sopraan.

22.40 Ein unzertrennliches Ge-
spann (Tandem), Franse speelfilm
uit 1986 van Patrice Leconte. Al 25
jaarreist de dj Michel Mortez met zijn
live-quiz door het land, bijgestaan
door de jongere Rivetot. Mortez
denkt dat hij heel populair is, maar
Rivetot ontdekt dat de quiz uit de
lucht genomen zal worden en wil dit
voor Mortez verbergen

00.05 Heute.
00.10 Gefangene der Liebe, Duitse

speelfilm uit 1954 van Rudolf Jugert.
Met: Curd Jürgens e.a.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Het allochtoon video circuit:

Aei bir hap (Een bittere pil).
10.00 Jaouaz, magazine.
10.30 Aktüel, magazine voor Turken.
11.00 lOS magazine, magazine van

de Islamitische Omroep Stichting.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf, film

oer it ferset in Fryslan.
12.00 Het Capitool, discussie.
12.45-12.50 Astma, erger dan u

denkt. Filmpje van Astma Fonds.
13.05 (TT) Stille getuigen.
13.30 Het fantastische in de kunst,

afl.3.
14.00 Katja Kabanova, operavan Ja-

nacek. Uitgevoerd door The London
Philharmonic Orchestra 0.1.v. Andrew
Davis met o.a. Nancy Gustafson, Fe-
licity Palmer en Ryland Davies. Re-
gie: Nikolaus Lehnhoff.

15.42 Olympisch kwalificatietoer-
nooi volleybal, verslag van de eer-
ste dag van dit toernooi in Rotterdam,
met o.a. Nederland - China.

16.45 (TT) Kerkdienst vanuit Leeu-
warden.

17.43-17.45 Wilde ganzen.
18.10 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.15 Sesamstraat.
18.35 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 6 x Hugo Claus: Het sacra-

ment, speelfilm uit 1990 van Hugo
Claus. De familie Heylen komt ieder
jaar bijeen in een Vlaams dorp om
het overlijden van moeder Heylen te
herdenken. Dit jaar dreigt door over-
matig eten en drinken het feest uit de
hand te lopen.

21.51 Voetje voor voetje (Feet of
song), Engelse animatiefilm.

22.00 "" Journaal.
22.07 An angel at my table, 3-delige

serie over het leven van de Nieuw-
zeelandse schrijfster Janet Frame.

22.59 (TT) Inspiratie: Als het ijs
smelt, portret van theoloog/psycho-
analyticus Eugen Drewermann.

23.44-23.49 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
09.00 Cursus technologie. 09.30 Tele-
kolleg aktuell. 10.00 Cursus natuurk.
10.30Cursus biologie. 11.00 Magazine
voor Portugezen, Spanjaarden, Kroa-
ten, Ser.en en Turken. 12.00 Tele-
Akademie: Lezing over de moderne
arts-patiëntrelatie. 12.45 Weekmagazi-
ne v. doven en slechthorenden. 13.15
Europa-Magazin. 13.40 West 3 aktuell.
13.45 Sonntagsgesprach. 14.00 Hun-
dert Meisterwerke. 14.10 Suspicious
minds. 15.00 La Boum - Die Superfete- Eltern unerwünscht Franse speelfilm
van Claude Pinoteau. 16.45 Filmtip.
17.00 Woonmagazine. Vandaag: o.a.
appartementen in kerken. 17.45 Reise-
führer: Von Zülpich nach Reinhard-
stein. Uit het vrijetijds- magazine eff-
eff. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Jan-
na. 18.30 Religieus magazine. 19.00
Aktuelle Stunde met van 19.00-19.15
Sport im Westen. 20.00 Der Kaufmann
von Venedig, toneelstuk van William
Shakespeare. 22.37 West 3 aktuell.
22.45 Schmidt - Die Mitternachtsshow.
00.15 Experimentele film van de Britse
schilder Graham Dean. 00.30 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
07.55 Denkanstösse. 08.00 Spanien:
Sprache, Land und Leute. 08.30 Cur-
sus wiskunde. 09.00 Cursus technolo-
gie. 09.30 Telekolleg aktuell. 10.00
Cursus natuurkunde. 10.30Cursus bio-
logie. 11 .00 Musik urn elf. Pianokwartet
in g, KV 478, van Mozart. 11.30 Pia-
nokwartet in Es, KV 493, van Mozart.
12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
start horen. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hen. Documentaire. 15.00 (ZW) Marie-
Louise, Zwitserse speelfilm uit 1944
van Leopold Lindtberg. 16.30 Sportim-
port. 17.00 Documentaire over slacht-
offers van de Berlijnse muur. 17.45 Ich
trage einen grossen Namen. 18.30 Das
Südwest-Journal. 19.00 Donnerlippc-
hen. 19.45 Familie Heinz Becker.
20.15 Documentaire over Columbus.
21.00 Aktuell. 21.05 Otl Aicher, Desig-
ner. 21.50 Sportmagazine. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Weisser Fleck. 00.15
Aktuell. 00.17 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
07.45 The world tomorrow. Religieus

programma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 The wizzard. Aflevering van de-

ze 17-delige Amerikaanse serie.
12.45 RTL 4 Classique. Klassiek con-
cert uitgevoerd door het RTL Orkest.

13.15 Match: Grand Prix motoren.
16.05 The Fanelli Boys. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: The hex.

16.30 Gezondheid. Magazine over
uiteenlopende onderwerpen die met
gezondheid te maken hebben.

17.00 Match (slot). Actueel sportpro-
gramma met informatie en reporta-
ges over andere sporten dan voetbal.
Met name aandacht voor honkbal,
basketball (uit Nederland en de VS),
boksen, wielrennen, atletiek en ijs-
hockey, presentatie: Elles Berger/Jur
Raatjes.

17.35 Full house. Amerikaanse serie.
18.00 Zes uur nieuws.
18.25 Bios. Film- en videoprogr.
19.05 Jake & the Fatman. Ameri-

kaanse serie. Afl.: My shining hour.
19.30 Avondnieuws.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg

van 19.05 uur.
20.00 Match: voetbal. Sportprogram-

ma met hoogtepunten en uitgebreide
samenvattingen uit de Spaanse, En-
gelse en Italiaanse competitie met
commentaar van Frits Barend, Hans
Kraay en Jan Roelfs. Presentatie: Jur
Raatjes.

20.45 Baywatch. Amerikaanse serie.
Afl.: We need a vacation.

21.40 Ursul de Geer. Talkshow van
Ursel de Geer als gastheer met als
hoofdgast JohnDenver.

22.30 Survival. Engelse natuurserie.
Afl.: Children of the storm.

23.00 De vierde kamer. Reeks poli-
tieke programma's met o.a. Pauline
Sinnema, Ton Elias en Catherine
Keijl.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie.
00.55 Match: Grand Prix motoren.

Samenvatting van de motorraces die
verreden wordt op het circuit van Je-
rez in Spanje.

01.45 Nachtprogramma.

Nederland 2
22.07 La casa del sorriso. Minder
bekende film van Marco Ferreri is
een innemend portret van verliefde
bejaarden. Met Ingrid Thulin, Dado
Ruspoli. Uit 1990.

Nederland 3
22.07 An angel at my table. Vol-
gens velen de beste film van 1991,
gebaseerd op het leven van de ver-
legen schrijfster Janet Frame en
geregisseerd door Jane Campion.
De Ikon zendt de film in drie delen
uit. Vanavond maken we kennis
met de jonge Janet en de proble-
men in het gezin. Ontroerend en
apart vormgegeven. Beslist kijken.

Duitsland 2
22.40 Tandem. Matige komedie
van Patrice Leconte over een tele-
visiester die zich ook na ontslag
vastklampt aan oude levensstijl.
Zijn chauffeur annex huisknecht is
er de dupe van. Met Gerard Jug-
not, Jean Rochefort.

RTL plus
0.50 Victor/Victoria. Fraaie satire
van Blake Edwards uit 1982, met
Julie Andrews en James Garner.
Zangeres raakt aan de grond, maar
leeft weer op als nachtclubartiest in
het Parijs van de jaren dertg. Ver-
kleed als man, dat wel.

RTL Plus
06.00 Cobi. Am. tekenfilmserie.
07.00 New kids on the block.
07.30 Prinzessin Lila und die

Smoggles. Tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar.
08.30 Super Mario Brothers. Serie.
09.10 Samurai Pizza Cats. Serie.
09.30 Tekenfilm.
09.45 Gefangene des Dschungels

(East of Sumatra), avonturenfilm.
11.10 Kunst und Botschaft, serie

kunstbeschouwingen. Vandaag: Die
Wiege, schilderij van Berthe Morisot.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes, talkshow.

12.10 Onkel Buck, serie.
12.35 Major Dad. Am. serie (2).
13.05 Mejn Vater ist ein Ausserirdi-

scher (Out of this world). (Herh.).
13.30 Familie Munster (The Munsters
today). Afl.: Herman streikt.

14.00 Ultraman - Mem geheimes Ich
(My secret identity), Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der unsichtbare Dr. J.

14.25 Polizeibericht (The new drag-
net), Amerikaanse serie. Afl.: Die
Rechnung mit dem Tod.

14.50 Harry und die Hendersons
(Harry and the Hendersons). Am. se-
rie. Afl.: Wem gehort der Wald?

15.20 Gottschalk prasentiert: Die
Disney Filmparade: Dr. Syn - Das
Narbengesicht Engelse avonturen-
film uit 1963 van James Neilson.

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus (St. Elsew-
here), Amerikaanse serie. Afl.: Die
Entscheidung.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer. Van-

daag: Canarische eilanden.
20.15 Showmaster, amusement.
21.50 Spiegel tv, nieuws-magazine.
22.35 Prime time - Spatausgabe.

Vandaag: portret Walther Benjamin.
22.55 Playboy Late night..
23.25 Liebesstunden.
23.55 Kanal 4 - Vor Ort.
00.50 Cine Club: ' Der besondere

Spielfilm: Victor/Victoria. Am.
speelfilm van Blake Edwards.

03.00 Sec the man run. Am. speelfilm
van Corey Allen.

04.15 Grenzfalle -Es geschah über-
morgen, Franse sf-serie.

05.00 After hours. Am. magazine.
05.15 Elf 99, magazine, (herh.).

" Presentatrice Ramona
Leiss. (Duitsland 2 - 12.00
uur).

SAT1
06.00 Quar Beet, kindermagazine met
tekenfilms en series. 11.00 Das Ge-
heimnis der weissen Nonne. 12.40 Km-
o News, filmmagazine. 12.55 So
gesehen, overdenking. 13.00 Nws.
13.05 Bleib gesund, gezondheidsma-
gazine. 13.35 Raumschiff Enterprise
(Star Trek), Am. sf-serie. Afl.: Gefahrli-
che Planetengirls. 14.30 Mannerwirt-
schaft (The odd couple), Am. comedy-
serie. Afl.: Einspruch, Ever Ehren.
Aansl.: Nws. 15.05 Dick und Doof als
Salontiroler (Swiss miss), Am. speel-
film uit 1938 van John G. Blystone en
Hal Roach. Met: Stan Laurel, Olivier
Hardy e.a. 16.25 Telewette, paarden-
koersen. Aansl.: Nws. 17.10 Die Rache
der Wikinger (Gli invasori), Italiaans/
Franse speelfilm uit 1961 van Mario
Bava. 18.45 Nieuws. 18.50 Sportclub,
sportmagazine. 19.20 1000 x Glücks-
rad, spelprogr. 21.00 Pommfritz &
Edelweiss, volksmuziek. 22.05 Talk im
Turm, talkshow. 23.25 Nws. 23.35 Sta-
cheldraht und Fersengeld (Hogan's
heroes), Am. serie. Afl.: Der Dreh mit
dem Dreh. 00.05 Dick und Doof als
Salontiroler. 01.15 Spiegel TV - Repor-
tage. 01.45 Overz. 01.55 SAT 1 text.

Radio 1
radioElk heel uur nws 7.05 KRO's Ont-

bijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging 8.08 Groot nieuws.
HV: 9.05 De verbeelding. IKON:
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.05 Wegwe-
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.30
Nws.). 13.10 Hier en nu. 14.05
Langs de lijn. sport en muziek.
18.10 NOS-Aktueel. 19.04 Van 0
tot 80. 20.04 Jazz uit het historisch
archief; ca.20.30 Jazzgeschiede-
nis 21.04 Appels én peren. 22.04
New age music magazine. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
TROS Nachtwacht.

Radio 2
Elk heel uur nws. 8.02 Vroege vo-
gels. 10 04 Tony van Verre ont-
moet Wim Hofman (9). 10.30 Mu-
ziekmozaïek. 12.04 Nederlands op
AVRO 2. 13.04 AVRO Radiopur-
naal. 14.04 Café op twee. 15.30
Mezzo. 17.04 De taaimeesters.
17.30Tour de chant. 18.04Album.
20.04 3 x bellen 20.30 The great
American songbook. 22.00-7.00
Zie radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. AKN: 7.02 Wak-
ker 8.02 Popsjop 10.04 Dolce vi-
ta. 1204 Eeh... 13.04 Popparazzi.
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 Lief-
deslijn.

Radio 4
8 00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et

profana. 955 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Trio Klavino. 12.00De Neder-
landen Nederlandse fluitmuziek
(2). 13.00 Nws. 13.04 Diskotabel.
14 15 Concert op zondagmiddag.

Residentie Ork. met piano. (In de
pauze: Praten over muziek) 16.30
Vokalise. Muz. voor bariton en pia-
no. 18.00 Nws. 18.04 Muziek uit
duizenden. 19.00 Continu klassiek
20.00 Nws. 20.02 Specialiteiten a
la carte. 22.00 Kamerconcert.
22.41-24.00 De dood kwam met
muziek, hoorsp.

televisie en radio zondag

Nederland 1
(TT) Omroepparochie.

.s^haristieviering vanuit Amersfoort.J°o-13.12 Nieuws voor doven en
«echthorenden.

£05 Morgen kan 't beter. (herh.).'■30 Het gezonden woord, koor- ensamenzang vanuit Vollenhove. Spe-
ciale gast: Evert van Benthem.

£00 "" Journaal.'"05 Heb ik iets gemist? terugblik°P progr.'s. van afgelopen week."■OO KRESJ met: Kiekeboe."10 Oren van jekop, poppenserie.J-20 Kleur rijk."40 De sprookjesstoel. Sprookjes
yjj" de gebroeders Grimm verteld,*or Rik Mayall. Afl.: De 12 jagers.

I_'_5 8099'e, spelprogramma."■25 CRASH met: Nummer 28, serieover zeven jongeren voor het eerst
18^kamers in de 9rote s,ad-

■3s Hotel Amor. Komische serie.
2"-:Een warrig welkom. Zebus komt'*eer thuis en wordt hartelijk verwel-

-19 n^' Maar waar moet hij slapen?05 Perfect strangers. Amerikaan-
* comedyserie. Afl.: Balki als Ameri-kaan (2). Larry vliegt naar Mypos om
°alki over te halen terug te komen."'I vindt het op Mypos echter ook
""30 Belgen, serie over België. Pre-statie: Carl Huybrechts. Afl.s: Het,°e|gische kusttoerisme.<«00 (""+TT) Journaal.

.■l5 Oude liefdes. Spelprogramma.
V]o je zult het zien. 15 Nederlan-
ds proberen zich een gezondere
evensstijl eigen te maken."45 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.

Uit de sleur (From Doon with
eath). Engelse misdaadserie naar"et boek van Ruth Rendell. Deel 1.

Wexford en Burden°nderzoeken de moord op de keurige
Parsons. De enige aan-

zijn een afgebrandeJucifer en een lippenstift."20 Kruispunt, magazine over kerken samenleving. Presentatie: Ad Lan-Jebent.
"" Journaal.

België/TV 1
09.00 Samson. Dolle avonturen bij

Samson en Gert in de huiskamer.
10.00 Sunday Proms. Slotgala Konin-

gin Elisabethwedstrijd voor zang
1988.

11.00 De zevende dag. Politiek praat-
café. Met om 11.00 De week in
beeld; 11.15 Confrontatie; 12.00 Ze-
ven op zeven.

12.45 Sportmiddag.
13.15 De Vlo. Griekse jeugdfilm.
14.55 Roodkapje. Am. animatiefilm.
15.05 Dossier Verhulst. Nederlandse

serie. Afl.11: De vergelding.
16.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa-

milieprogramma.
17.30 Merlina. Jeugdserie.
17.55 Tik tak, Animatieserie. Af1.130.
18.00 Journaal.
18.10 De kaper van deZuidzee. (Rai-

der of the South seas). Canadees/
Nieuwzeelandse jeugdserie.

18.35 Zapp. Ongewone kijk op de
evolutie van rock-/popmuziek vanaf
de jaren 50 tot nu. Afl.2: De erotiek.

19.00 De Cosby show. Am. comedy-
serie. Afl.: De geboorte (2).

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army. Engelse serie.
21.30 Tijd voor Koen. Licht klassiek

progr. Vandaag: Gedda (1). Werken
van Sieczynski, Lehar e» Strauss.

22.00 I.Q. Quiz
22.30 Vandaag en Sport.
22.50 Ziggurat. Kunstmagazine. Van-

daag: Madrid 1992. Spanje maakt
zich op om bij Europa aan te sluiten.
Olympische spelen in Barcelona, we-
reldtentoonstelling in Sevilla, ...en
Madrid als culturele hoofdstad van
Europa.

23.30-23.40 Coda - Plastische kun-
sten. Hollands interieur, van Juan
Miro (Museum of modern Art, New
Vork). Uit de reeks 100 Meesterwer-
ken.

België/TV 2
Geen uitzending

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 9.00 Nws 902
Woord op zondag 9.30 Te deum
laudamus. 9.55 Waterstanden.
IKON: 10.00 Het verhaal. 10 10
Kerkdienst, 10.58 Wilde ganzen.
11.00 De andere wereld van zon-
dagmorgen op vijf. 12.00 Nws.
12.05 Het zwarte gat 14.00 Radio
Romantica. 16.00 Club Veronica
Trend. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. IKON: 17 00
Kerkdienst 17.58 Wilde ganzen.
18.00 NWs. 18.10 Liturgie en kerk-
muziek IOS: 18.40 De onbekende
islam. 1900 Nieuws in het Turks.
19.05 Nieuws in het Marokkaans/
Arabisch. 19.10 Nieuws in het Ber-
bers. 19.15Nieuws in het Chinees
19.20Suara Maluku. 19.55Tambu.
20.30 Zorg en hoop. 21.20-22.20
Medelanders Nederlanders.

België/RTBF 1
10.30 Terre et soleil. 11.00 Euch.vie-
ring. 12.00 Faire le point. 13.00 Journ.
13.20 The kitchen Toto. Engels-Am.
speeliflm van Harry Hook. 14.55 Na-
tuurfilm over deze beresoort. 15.55
Génies en herbe. 16.25 Nouba nouba.
17.20 Spelprogr. 17.55 Autovision.
18.25 Zooolympics. 18.30 Sportmaga-
zine. 19.30 Journ. 20.05 Copie confor-
me. Amusement. 20.50 Zooolympics.
21.00 La guerre de la drogue. Tv-film
van Brian Gibson. Afl.l. 22.35 Laatste
nws. 23.00-23.10 Tribune economique
et sociale: La CSC.

België/Télé 21
13.50 Reportages uit het buitenland.
14.55 Concert 21: Roxette. (Herh.).
15.45 Radio 21. (herh.). 18.10 Felix.
(herh.). 18.40 Toneelstuk van Jean-
Claude Grumberg. 19.30 Journ. 20.00
Retro 21: 1958: Un seul amour (Jean-
ne Eagles), Am. speelfilm uit 1957 van
George Sidney. Met: Kim Novak e.a.
21.45 Laatste nws. 22.20-23.15 Week-
end sportif, Sportprogramma.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.30
Nws. 18.50 Weerbericht, Affiches en
Clin d'oeil. 19.00 Le jeu des dictionnai-
res, spelprogr. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 7 sur 7, actualiteiten. 21.00 Nws
en Eur. weerbericht. 21.30 Le permis
de conduire, film van Jean Girault.
23.05 Nws. 23.25 Grand écran, filmru-
briek. 00.25-01.00 Porte ouverte, expe-
rimentele videofilms. Vandaag: Mae-
deli-la-Breche.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma. 13.00 TG
L'una. 13.30 Telegiornale Uno. 14.00
Toto TV Radiocorriere. 14.15 Dune,
film. 16.35 Questa e'Raiuno. 16.50 No-
tizie Sportive. 17.00 Hallo Kitty. 17.20
Su e Giu'per Beverly Hills. 17.50 Noti-
zie Sportive. 18.05 Telegiornale Uno.
18.10 TGS. 18.40 Omaggio alla Mam-
ma. 19.25 La TV dei Ragazzi di Raiu-
no. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.25 Telegiornale Uno.
20.40 La Piovra 4, film. 22.30 La Do-
menica Sportiva. 23.00 Telegiornale
Uno. 23.05 La Domenica Sportiva.
00.00 Zona Cesarini. 00.30 Telegiorna-
le Uno Che Tempo Fa. 01.00 Madeira.
01.20 Milano. 01.40 Saint Vincent.
02.30 Professor Beware, film. 04.00
Festa Perduta, film. 05.25 Divertimenti.
05.45 La Affinita'Elettive.

BBC1
07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10 Nws. 10.15 Telling tales.
10.30 This is the day. 11.00 Sec hear!
11.30 Hindi Urdu bol chaal. 11.55 Fast
feasts, recepten. 12.00 Broadcasting
and a learning society. 13.00 Work is a
four letter word. 13.30 Country file.
13.55 Weekweerbericht. 14.00 Nws.
Aansl.: On the record. 15.00 Easten-
ders, soapserie. 16.00 Hero at large,
Am. speelfilm uit 1980 van Martin Da-
vidson. 17.35 Biteback. 18.15 Steven
Spielberg's amazing stories. Afl.: Themam attraction. 18.40 Masterchef
1992. 19.15 Lifeline. 19.25 Nws. 19.40
Praise bc. Vandaag als gast Martyn
Lewis en een bezoek aan een klooster
in Norfolk. 20.15 Don't teil father, serie.
20.45 Strathblair, serie. 21.35 Whic-
ker's world, serie reisreportages. Afl.:
Alan Whicker reist door Spanje en ont-
moet sherry-baronnen. 22.05 A fatal

inversion, thriller. 23.05 Nws. 23.20
Mastermind, quiz. 23.50 Everyman: do-
cumentaire serie over religieus funda-
mentalisme. 00.30 How do you ma-
nage? serie. 01.00 Dear John: USA,
Am. comedyserie. 01.25-01.30 Weer-
bericht.

BBC 2
07.35 Open universiteit. 13.00 Regio-
nale progr. 13.30 Sunday grandstand,
Sportprogr. met Golf: Europese PGA
tour.; Rugby vanuit Middlesex. 19.00
One world: Komiek Ed Case bespreekt
de milieuproblematiek. 19.25 One
world: Rainbow reports. Michael Guer-
rero over campagnes in Z.W.-Amerika
ter verbetering van het milieu. 19.35
The money programme. 20.15 Life on
earth, documentaire. Vandaag: reis
rond dewereld met de enorme variëteit
aan levende dieren en fossielen die
licht kunnen werpen op het begin van
het leven op aarde. 21.15 The Milagro
beanfield war. Am. speelfilm van Ro-
bert Redford. 23.05 Edge of darkness.
00.50-01.45 Badminton horse trials,
samenvatting.

Sportnet
07.00 NHL ijshockey 1991/92. 09.00
World sport special. 09.30 Speedway.
Int. wedstrijden. 10.30 Dansen. Int.
wedstrijden. 11.30 Tennis. Am. toern.
13.30 Snooker league 1992. 16.00
Autosport. FIA World Sportscar Champ
1992. 17.30 Am. football. World lea-
gue. 19.00 Tennis. Am. toern. 21.00
Revs. Laatste nws Britse racecircuits.
21.30 NBA basketbal 1991/92.
00.30-02.00 Atletiek.

CNN
07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 CNN Travel guide. 18.00 World
business this week. 18.40 International
correspondents. 19.10 Futurewatch.
19.40 Moneyweek. 20.00 The week in
review. 21.00-09.45 CNN World report.

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.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 730
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 Bengels
Kind aan huis met Julien Put.
13.00 Nieuws 13.10 Hit of Flop
met Conny Neefs. Een panel be-
oordeelt vijf nieuwe singles. 14.00
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver-
streken. 17.00 Nieuws. 17.05Afge-
floten met Luk Verschueren (17.45
Nationale Voetbaluitslagen). 18.00
Nieuws. 18.10 Funiculi Funicula.
20.00 Vragen staat vrij, verzoek-
platen (22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (24.00 en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio-
frühstück (6.45 Hörergrusslotterie;
7.15 Veranstaltungskalender; 7.30
Evangelium in unserer Zeit). 8.30

Glaube und Kirche. 9.05 Mundart-
sendung. 10 05 Treffpunkt Fri-
schauf. 12.05 Schlagersouvenirs
14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Sporttretl 18.35 Senio-
renfunk 19.00-20.05 Volkstümli-
ches Schlagerkarussell.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00Nachrichten 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, Chö-re der Völker 1800 Nachrichten
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.

Eurosport
09.00 Trans world sport. 10.00 E.K.
Judo. 11.00 Boksen. 12.00 Sunday ali-
ve. Met motorraces; W.K. Ijshockey li-
ve; Tennis: ATP tour, finale (17.30);
Golf. 22.00 Tennis. ATP Duitse open.
00.00-02.00 Motorraces. Grand Prix.

Super Channel
06.30 The mix. 08.00 ITN world news.
08.30 The mix. 09.00 Religieus maga-
zine. 09.30 Prophecy countdown.
10.00 Nederl. talkshow met als gast:
Dolf Brouwers, alias Sjef van Oekel.
11.00 The hour of power. 12.00 The
mix. 12.30 Video travel guides. 13.00
Die Welt von Morgen. 13.15 The mix.
14.50 Supersports news. 15.00 lt is
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
Duitstalig magazine. 16.30 Popcorn
kid. 17.00 Youthquake. 17.30 The
world tomorrow. 17.45 Super events.
18.00 Business weekly. 18.30 World
sports special. 19.00 Sotheby's spe-
cial. 20.00 The Sunday movie: Doublé
standards, Am. speelfilm uit 1988 van
Louis Rudolph. 21.50 Supersports
news. 22.00 Nws. 22.30 Absolutely li-
ve. 23.30 Film Europe. 00.00 All mixed
up. 01.00 The mix. 01.30 Super shop.
02.00 The mix all night.

MTV Europe
08.00 Prince weekend with Rebecca
de Ruvo. 11.30 European top 20.
13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 Prince weekend with 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. 03.00-07.00
Night videos.

RTL4radio
Elk heel uur nieuws
08 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-
kringen, Bart van Gogh. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Torn
Blom. 14.03 Oorwarmers, Jan de
Boer. 16.03 Vrijheid-Blijheid. Mar-
tin Volder. 19.00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits 01 00
RTL Nightshift.

Zaterdag 9 mei 1992 "45
Limburgs dagblad £
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EXCLUSIEF VOOR MAASTRICHT
_?% ■ . _..._;! TE HUUR

-_ JARDINDE __, %**éiifa W\_Flrl

FimENcE -#JKs LUXE
>^|f| APPARTEMENTEN

.-________ — *»"-JP IsLjijï! centrum-city Kapoenstraat-Witmakersstraat

.ZLZP ' *&MÈnsJi Riante' gestoffeerde 2-3-slpk. appartementen

'; ** * luxe keukenuitvoering__________
_j f kHtWhw-' '"* * *^fe i£ * ondergrondse parking

~**~^«*#i. f*~ |3 parkachtige tuin, 11 g~ * huurindicatiev.a. / 2216,- incl. faciliteiten
öjg (excl. eneregiekosten)

' '' ; ' " * Direct te aanvaarden

c_^»____Z___ rcznt __kzt\_hcg oo t,mvr 9.00-17.00 uur■ "^ "»"^" wb^.^* W^| za. 10.00-13.00 uur
Rechtstraat 93,6221 EH Maastricht. Telefoon: 043-254771 - Fax: 043-254675

\^y Wie een huls gaat kopen, ziet soms spoken.
f^W f Want alleen al hetrondkrljgen van een goede hypo-

I^^^V W i J^o\, theek is een kwestie op zich. Wie is deskundig.'
W t\W W ’ Wie kun je vertrouwen? Wie is echt objectief en
f W ' 4 l M zoekt de aantrekkelijkste hypotheek met u uit?

V I*^s Het antwoord is simpel: De Hypotheker.
T Hij doet zaken metvrijwel alle banken en hypotheek-

r^^^__J__b_b_l______g___«_______i____i J__LaL Gratis rekent hij
'1 j I | i."i Yifl u voor welke hy-

m VHIH_-_______________|_______________________________| hec beste
Jf Ê l I 1 bij u past en bij wie u het voordeligst uit bent.

’ I Vervolgens regelt hij kosteloos de hele zaak van

’ A tot Z. Dat bespaart u dus een hoop tijd, zorgen
en geld. En maakt bovendien

||L_^ m weer eens duidelijk dat spoken I I. M écht niet bestaan. KM\.
|| «_. Ë VOOR EEN HYPOTHEEK GAiIJ JE NAAR DE HYPOTHEKER. De Hypotheker

De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454.
De Hypotheker Maastricht. Markt 28. H.G. van den Boom. 043 - 255252.

ECHT HEERLIJK WONEN IN ECHT-NOORD
| Eind mei worden 25 comfortabele eengezins-mVlakbij deze moderne nieuwe wijk ligt een uitgebreid

Oe badkamer is geoutilleerd met een douche en
üöbad
Bij eik pand hoort een garage en vaak een grote tuin.

.___ __ |
Huurprijzen vanaf ’ 875,-- p.m. Istuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-- woningen in Echt-noord, plan Varenbeuk. .

I Naam: j
■ Adres: . |

£\PC Viastgoedbeheer . PMsIIIIIIIZZ .
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 2040 . ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.

v v vi ■<" KOSTELOOS 9
UW HUIS _t

Jl " " 1 1 _. 1 VERKOPEN? %e huis in de krant brengt 045«*— 72 i. ___ J _ S**^IMMOBILIEN _»mensen over de vloer. m
, i

y 1 I

1 ' IjÜMJ
: _/s~^^ r̂W lllMl.lWM>JMWwtjl|ij

———— ____"^ —BEMIDDELING IN 9C£*9f I BON: stuur mij geheelvrijblijvend informatie
ONROEREND GOED __P_ff_fir^!?fS I over de w°ningen te Heerlerheide - Gravenstraat

VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN I ■^_MiAtfA_U■
Kerkveldsweg-West 29A 1fH^WffrWywi I Na*m:

Postbus 76 Adres:
mjMMJf «00AB EchtKSBÏBSHSB «aals-mWwÊmw TeL:04754-859"Bil AuufifificA_________________ b.g.g.: 043-646313 tW\\WW W^ffM I Postcode:
-IMI-JUXVASTGttDBV Akerstraat %A■|||^mm§iÉ|l Tel.6411 HD Heerlen! BftwiWrï I r Z""\ !_ ITeL-045-7110888 __PWVMrWS_*IraPIB Ln een ongefrankeerde enveloppezenden aan:

BMfla_Éa_------a-iafla>---------l GGVbv., Antwoorder. 2004, 6100 AA Echt

Welkom in de
Deze vooraanstaande woonresidentie,

uniek en prestigieus zowel qua
interieur als exterieur, biedt veiligheid
en comfort op een zeer hoog niveau.

Het gebouw bestaat uit 23 luxe
penthouses en een aantal uiterst

ruime appartementen.
Momenteel zijn nog een beperkt aantal
appartementen tekoop, welke nu voor

bewoning gereed zijn.

Indeling:
Er is nog een keuze uit een 5-tal indelingen.

De vloeroppervlaktes variëren van ca.
120 m2tot 145 m2met 2 slaapkamers, woon-
kamer tot ca. 58 m 2. Een appartement heeft
zelfs een terras van ca. 50 m 2. Een luxe bad-

kamer en een complete keuken behoren
vanzelfsprekend tot het uitvoeringsniveau.

Onder het gebouw bevinden zich afgesloten
parkeerplaatsen en bergingen.

Prijzen vanaf / 297.200,- v.o.n.
tot / 387.200,-- v.o.n.

OPEN HUIS DAGEN:
zaterdag 9 mei t/m zondag 17 mei

van 14.00 tot 18.00 uur.
Adres:

Wilhelminasingel 1A in Maastricht.
Voor documentatie kunt u ons bellen.

10089062

MAASRESIDENTIE

__.___"___■ MlM-p"v_^flL_--_. t'____ f\ :^:;"~' I
'^fcfc^K^^ CTI ___!___!CTD A Wvcker Brugstraat 50, 6221 ED Maastricht,

Jl I _____ I __l l_) I [■_§■ Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00-21.00 uur.-== ______: : -■■-. --w ________ ■ Zaterdag van 9.00-18.00 uur.
= = -=_= MAKELAARDIJ B.V. _

-=-___=__=_=" Ook kantoren in Heerlen en Aken

—i. =— =A
EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN■ZONWERINGEN

EN RAAMDEKORATIE

alhekken K_3)})"-
svelllglngshekken ||f^k.""°""°
irosol zonneschermen ry-~r*^rX!r\
elnorknikarmen, ,ul'luzu
«rgola's en markiezen '—i
uluxrolluiken van
sreldklasse

CDTQ ROLLUIKEN-
■__■ Il I W ZONWERINGEN B.V.
"rendaal. tel: 045 ■ 750598,
'delaufergewande21, Voerendaal, tel: 045-752416

)

makelaardij /MV midden limburgi
BEEGDEN DORPSPLEIN
Perfekt winkel/kantoorpand me'
royaal woonhuis, magazijn en
tuin. Inhoud totaal ± 1500 rn ■Nabij watersportgebied. Pand is
voorzien van aluminium ramen
en deuren. Incl. isolatieglas en

dorpstraat 16 elektr. rolluiken en zonneschef
hputhnucpn ___ la men- c v gescheiden voor priv*
rUTMQPRnn Al 33 3- en bedrijf. Kelder en oprit ach;uhi<.9-__ouu jr~ IBriBnBBÉBB» terom te bereiken via eigen inrit-

rené Vaassen HL miß _ (̂iP_3,' Ind.: bedr. ged: winkel, 2 kanto-
beëdigd taxateur/ ren, toilet, magazijn (± 100 m2)-

-m._oi__r Woning: sout.: hobbykelder, g«'maKelaar IWWrnlMS'l rage, kelder. 8.g.: living (± 50'
nr) met 0.h., aanbouwkeuken
met app. bijkeuken. 1e verd-:
dakterras, 4 sl.kamers, riante
badk. met ligb. douche, bidet,
toilet, 2 v.w.
Prijs ’ 355.000,- k.k. __

Als uruim wiltwonenkom dan
en _Asne'naar onze
r^H modelwoning

__________L
MHj ~ mhmmmmM —223— 306 1 jM\ M\

p."*~-l £ "-"fr—Hf" \M Ml.> il Li| ___^^^^^^—— WERKKAMER _______^^^^^^____

.'^: BERGING V_l ____ J_P __#

■ R-H VA U »KP^^ BEGANEMP** ~#jfjjl I GROND

1 I [iu-222-j- 211 _j _4is__.|94i | U zult laaiend enthousiast zijn, als u déze modelwoning ziet!ff keuken overuwkF ffi~~ Verdeeld over 3 verdiepingen vindt u hier een hal, werk-U kamer, grote berging, flinke keuken, mooie woonkamer,
/_. -s=3 j> 3 slaapkamers, badkamer, baleons en een behoorlijke tuin.gil v woonkamer | Deze woningen zijn gedeeltelijk geïsoleerd en o.a. voorzien

itfeÉfc'- I 'II r1
§ van dubbele beglazing.

il VS _ i DE HUURPRIJS? SLECHTS
VERDIEPING w

333 | 382—_ —I X **fl fQDeze woningen staan in de a I ïk f I IJV^J^vriendelijke, mooie wijk Vrieheide- —Lr' i _■
de Stack, waar 't fijn wonen is! s SLAAPKAMER J2b SLAAPKAMER l 3 H. mAAndVul de bon in voor nadere _ff , . | r ê lll««ll«
informatieOf beter nog; belt u ons 1 | (excLservke-
meteen voor het maken van een J '*j%£K y -v^oT" J g kosten) »a* \

IfeMMMÉ Want deze kompleet ingerichte 11L 19U^3U-"l—a_o—^ J .-■-■- \modelwoning MOET u zeker zien! tweede «_«__._« ao%'xVe<^ ..""-»

o^c* .....■"""' - v

ABC Vastgoedbeheer v^- 1
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. \vXV0 *S ***
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j De fijnste II vakantie-trips
ri— vanafliZl__ï_______________|
'■2, 3, 4dg Euro-Disneyland Parijs ’ 1552, 3, 4dg Parijs met rondritten f 179

sdg Bourgogne Beaune f 639
4dg Elzas Colmar ’ 469
4 dg Champagne Reims ’ 498
8 dg Provence Arles Les Baux f 899

10 dg Nice Monaco Cöte D'Azur ’11997dg Lourdes Pyreneeën ’ 799
sdg Normandië Loire kastelen ’ 569

10 dg Klassiek Rome Florence ’1195Bdg Toscane Siena Volterra ’ 989
12 dg Rondreis Ravenna Pompei' ’1595Bdg Dolomieten Merano ’ 999

_^ 10 dg Bloemenrivièra San Remo ’1099t__22_E_Z________i
5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ’ 598

7 dg Lugano Meer van Lugano ’ 889
l-_n____2l__^_Bß

Bdg Salzburgerland Zeil am Sec ’ 989
Bdg Salzburgerland Saalbach ’ 869

__^ 7dg Wenen Salzburg rondritten ’ 799
KSSSniIAWMWM

5 dg Sauerland Arnsberg ’ 559
sdg Harz Goslar ’ 559

»__ 3, 4dg Berlijn metrondritten ’ 379ïs____e____________i
4dg Londen met rondritten ’ 549

4dg Kopenhagen met rondritten ’ 499

sdg Praag ’ 595

Het^Zuiaenj . Touringcars
''*I*V\ HetZuiden Touringcars
Utbii Plenkertstraat44. Valkenburg(achterzt/decasino) (mr^SM^t. .J***' Dagelijks geopend van 9-19uur Zondags van 14-17uur. Hr.Zu*-fnCIS" (eigenparking). W^|É'

„_^_^^ Omefolder is ook bij elk reisburo verkrijgbaar. '^jC^-y

.Jfraag folder, bel 04406-15252

■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii
ï.■ o

__H■1/ ■ réW,i ita éi *< mm—. r_-i^T___J^^i^Tß I 4■ /!uj!ul ij«^ I___i H Lvl H_, 1 "J I_, I

Leef buiten met het comfort van binnen.- Geprofileerde oversteken —- Mogelijkheid tot volledig wegwerken electrische bedra-
ding voor verlichting p- Diverse houtsoorten- Zware en degelijk afgewerkte constructie- Kwaliteit- Diverse modetien in uw omgeving te bezichtigen- 10 jaar garantie —^Fisomo

BON opsturen naar FISOMA, Weertersteenweg 141,
3680 Maaseik-8., tel. fabriek.' 09-3211-568864, na 18 uur
09-3211-563404. Fax 09-3211-563856.

Ja, ik wens vrijblijvend geïnformeerd te worden.

Naam + voornaam:

Adres + postcode:

Telefoonnummer:

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll

AstmaÏ5 Fonds
" LAAT CARAPATIËNTEN NIET STIKKEN

l«M!Bflffi^^ Giro 55055
C ICT^fyffffffl bank 70.70.70.120 |_

SONNENBÜHL
Comtorthotel, gebouwd in 1991, met hart voor langslapers! A.u.b.
brochure aanvragen. Zum Brandbühl 19, D-7770 Überlingen. Tel.
09.49.7551/2008. Fax: 09.49.7551/2009.

Voor snelle beslissers
Luftkurort Höhn (500m)
i.h. Westerwald. Ideale mogelijkheid
>m te wandelen, rustiek gastenhui_.
teer comfartabcl, rustige ligging. LO
10.- DM. Tel.: _9.49.2661/4UUU3 of
J9.49.2601/2612.

Landgiisthof Alt Ave
Bad Berkburg Auc, knus m. du/
wc, binnenbad in huis. sauna, so-
larium, fitnessruimte, kegelbaan.
Aanbieding: 1 week HP 239.- DM
Hauptslr. 8, D-5920 Bad Berle-
burg Ave. tel.: 09.49.2759/345.

EURODISNEY
-9-

In combinatie metParijs

2 daagse reis ’ 219,-
-incl. entree EuroDisney, rondrit door verlicht Parijs,
hotelovernachting en ontbijt.
DUMA CARAVANING Maastricht _. 043-253010

UW EIGEN PARK BEGINT BIJ DE VOORDEUR I

j^**^^, _a_____^________> sB 9)__i

Deze uitstekend geïsoleerde huurhuizen zijn
ervanaf ’ 995,--p.m.

JLBC Vastgoedbeheer .
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I
Tel. 045-71 20 40

Oe 25 eengezinswoningen dieABC Vastgoed in
Haagsittard Park verhuurt, grenzen aan een prachtig "wijkpark. Maar behalve veel groen, heeft Sittard nog!
heel wat meer te bieden. Voor mensen die willen
uitgaan, sporten, van cultuur genieten of verder
leren.
In juli 1992 worden deze woningen in Haagsittard
Park opgeleverd. Alle met een ruim opgezette woon-'
kamer, 3 slaapkamers en een extra vierde (hobby)-
kamer. Compleet met douche en ligbad, garage en Jeen tuin.

I Stuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-
■ woningen in Sittard, Haagsittard Park.
I Naam: Jj

I Adres:... !.
Postcode: Plaats: '<

I Telefoon: ;■
Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:

I ABC Vastgoed, Akerstraal 23, 6411 GW Heerlen.

In SMEERMAAS-LANAKEN, Schippersstraat, op 5 min. van Maas-
tricht

APPARTEMENTEN TE KOOP
8 app. in aanbouw. Rustige centrale ligging aan de Zuidwillemsvaart.
Woonkamer, ingerichte keuken en badkamer, 1 of 2 slaapkamer(s),
berging en balkon, kelderberging en garage. Woonklaar in mei '92.
Nog 3 appartementen te koop. Nu reeds te bezichtigen!

Ijl iJpB B » E
"lJfc±iyi Ha el "jn^ör

Inlichtingen: Bouwbedrijf ALBOPLAN
Vrijheidslaan IA, 3960 BREE, tel.: 0932/11465882
15-Augustusstr. 60, 3690 ZUTEND/vAL, tel.: 0932/11611622 na 18.30 uur en
weekends

_...,,_ -_--
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

VALKENBURG: 'Ruim vooroorlogs he- LANDGRAAF: 'Gezellige vooroorlogse
renhuis met tuinhuis!' woning met behoorlijke tuin!'
Ind. 2 kelders, hal, woonk.-ensuite, woon- Ind. kelder, L-vormige woonk., keuken m.
eetkeuken, 4 slaapk., badk. m. ligb. en eetkamer en mod. mr. tuinberging, 3;
v.w., zolder bereikb. via vaste trap m. mo- slaapk. badk. vliering. Aanv. okt. '92.
gelijkh. voor slaapk/hobby-kamer. Aanv. in
overleg. Vraagprijs f 159.000,- k.k. Vraagprijs f 87.500,- k.k.

HOENSBROEK: 'Uitstekend gelegen, HEERLEN: 'Mooie haltvrijstaande wo-
nagenoeg vrijstaand herenhuis met in- ning met garage!'

mdnCh_TwS'oajif.tf*/eetk., bijkeu- ".T^^a^r"'ken, 3 slaafcfl^WGeïsoleerd en f laaPk bad*- h
z°lder ,Bw)r 198aGeis?""dubb. betf^gTachtertuin m. optima- leerd' 9ed dubb' be9L en *««■ v roH j

le privacy. Aanv. in overleg. Aanv. direkt.
Vraagprijs f 169.000,- k.k. Vraagprijs f 127.500,-k.k.;

_____________H_______H_________>

-LA. 1 zijn hun wapenfeiten nog De bekende Annuïteiten
M zo verschillend, in doeltreffendheid Hypotheek, deRente Rust Hypotheek,

ml doen ze niet voor elkaaronder, vader de SpaarVast Hypotheek en de ________~..,__,,

K en zoon. Aflossingsvrije Hypotheek.
'"""^"w__f___ Ook in financiële zaken hebben Kortom: voor iedere levenswijze, elk r

-_-_------.
__________ ____r_P^^ WéWHr *

HgM ze dezelfde karaktertrekken. Neem nu inkomen en elktype woning levert het m I
|4|f^' hun hypotheek. Die hebben ze allebei Bouwfonds financieel vakwerk uit /

____ WAmAwm van et bouwfonds, hypotheek- eigen regio. m 9____ ______ __ ________/l W^f]Z ___K-I instelling waar, al twee generaties, de Wat dat betekent, merkt u aan *
tj Ü^É _■ % meeste Limburgers voor kiezen. de menselijke benadering, de manier i

_r~\^ B____üt\^nl ~ Want de hypotheken van het waarop er met uw wensen rekening m ______________HrI M ______».« *<^-___. _■ WyjM\ * ___a__iJ ■ Vh_______H_V Bouwfonds zijn met wordt gehouden. Bij 'fc, A|____ __■

M^B P^t UW hun tijd meegegroeid H- <■ .-"-";'"'''____»_ het Bouwfonds is de T 1 «-^ Jl
J__ ____ *P^ HiH_^_ Kslk zonder hun unieke .._---^T"^jijK_^^_______*________^^==--— klant nog steeds een \ M MÊ___ ___ JÉ_SÜ___k Ure? voordelen te ""\ WÊÊWrWIt^TWf^fWWK'WM persoonlijke relatie en T\ * a1 Hl ____ ______ " ■■tu________ëyuyyiii_u___i \ . "% _■_____§ wi ____\ *" "^^^^ \* _■lA verliezen. geen nummer. Wtm

W B Betrouwbaarheid, zekerheid en Bovendien blijken dehypotheken van J LX Am m\
S_T B_Hk_k_ 4_1%1 Bfinancieel maatwerk zijn waarden die het Bouwfonds ook in de rente- _^3 »\ ____! /

-_-_-_ _______r^^VJ________. __rV BUVgCJHH _______ri._H _______
_____■ _________ 1

Ijjfe !^Éfl fr __P_i____YP_ IK^^S _^^ net verar>deren. vergelijkingen een schot in deroos. JM P^fl R V A'. ■ " __r ___r___i H_____^ 92 tAT r\ wj H_t i' ____«*fc\ii "^ AwAM mrQ^MÊlflfiË>*&M Wat wel veranderd is, dat is de ■ ■________» ML* y**
M^-L ____r v~ __r___i __■ M4_rJi«:_«'»-«^B __P^^ M __r ii_ff Hl # ____ B*
H_____r ¥h __________ _____-^i^__raBP^^^ keuze aan Bouwfondshypotheken. Praat er eens over met uw _■ V |^^^ ____^#'L r '___r _-_-_--^ï----l __-__!.*&l_____^ r -H KHP^ __!___ __T mi- „, Pt-----_-r^f ____P__É_^_i _■ Jf 1 f:ïS__r _■ __i Awr wß^<r ' _____ 'S__L^__P HvS9_-l __^__l__i__r Omdat ieder zn eigen leven leidt, makelaar of assurantie-adviseur. W mmr mr^ <

J/AA biedt het Bouwfonds moderne Voor meer informatie kunt u v ~.Ttfc- I stuur mij, geheel vrijblijvend, uitgebreide O;
WArW/AU ,M informatie overde Hypotheekmogelijkheden
W/fAm hypotheekvormen die daarop ook even bellen met het Bouwfonds of f W^^km^^^AW van het Bouwfonds

Wj/A aansluiten. decoupon insturen. V^ lk\ L
W/Am _________ I *.*_ fli t H_T_.■ _»_>___-__i_ _ t^v -^____ -^^ ■>*#

---■-—_-»"«-"--«_---"--__._______aa_a____________-—--------------a-___________M>___._^____________________________^ wk I Mijn makt.laar \er_.„t.ring__d\ivrur is:

S _VW mV____i ' Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop aan:

||i m ft Geleen, JosKlijnenlaan 288, Tel. 046 - 788588 . |l
\ . Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 -16555 -^^

Zaterdag 9 mei 1992 "47:!^mburgs Dagblad



A DENEMARKEN
>-^. /f aW * Het enige complete reisprogramma voor Denerni

j/^ /S M _____F____r S van Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/St
s A \^LfM\ _AWmf jM :^o____r'lEï^>vS_D * Catalogi voor vakantiewoningen via gerenommff

J fc-'^jS' ____I^^^H^^^____l^^_É^^ V&rfS'^^&' organisaties als Dansommeren Novasol. "\r S^ INFO SKANDIC
\ \ _____^_ I Pottebakkersrijge 14,9718 AG Groningen. M
Advertentiecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 Te1.050-143200.
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4F i

| TEXEL, ÓÓK IN HETVOORJAAR!;. Plak deze advertentie op een briefkaart en doe 'm op de (
I bus. Wij sturen u de Vakantiereisgids Texel dan gratis toe. |

! pg STICHTING WV TEXEL PROMOTIE * |I EMi nsJBUS 2, 1790 MO[HBUK. 1tL0222014741 "I

TERSCHELLING t.h. div. stacaravans, 2 slpkmrs., d/wc,
verw., r/ktv, tuinstel; vrij voor 10/7en na 21/8;

Hemelv. en Pinkst. v.a. ’ 330,- p.w. Tel. 05620-2562.
HOTEL OP DIEK

Texel, 5- en 8-daagse arrangementen mcl.:
diner, fiets en solarium v.a. ’ 230,-. Tel. 02220-19262.

TERSCHELLING/AMELAND. T.H. gr. luxe sta-caravans,
2 en 3 slpkmrs, w. water, kl. tv, radio, vrij voor 4-7 en

na 22-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.

TEXEL, BELEEFT NU
Een heerlijke vakantie of een weekend ertussenuit op

een schitterend eiland. Met introduktiekorting:
GLOEDNIEUWE COMPLEET LUXE APPARTEMENTEN.
Residentie Californië: info 02220-1662.

______r^^^^^j^^^r^^_^^^^^^^^^^^^_____E _-___■

/"^" ""P^n. TERSCHELLING kamers
/ « ( Y\ metd/t. Nog vrij midwkn/ f| V J \ mei juni/150,-p.p. Weken

/ — \ juli aug. sept. / 290,-p.p.
( | \ J sportievearr. mogelijk_mmmmmmmmmmmmm. De Vaerderij 05620-9089.

W AMELAND. T.h. gezellige
mf vak.woning voor 18 junien

' na 13 aug. Tel. 05191-4229.
9^ TEXEL, DE KOOG

Vooriaarsarrangementen 5 app. met zeezicht, t.h.
in notels enpensions voor 2-6 pers. Ookw'kend
4 dagen/ 3 nachten e

_
mjd_week ya f 365vanaf/141,- perpersoon |nfQ + Q2220^75A2.

inclusiefbootnrtour.
taxi-vervoer naar hotel of peoaioo en

uitgebreid informatiepakket
De arrangementen gelden van _________P"l|9"]WH_P'V_______

3april tot 10juli 1992 H
vraag naargratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen T. c. ,■.._._ . c_._____l

beitude T.h. nw. 5 villa s in Friesl.
vwterschelUng «3» en Groningen ah. water.

V 05620-3000 Kv_i Eigen sauna en bruintunnel
■S|\ + zeer luxe app. op Texel.

7?j_J^AA_47_l_MtM_! Vraag onze brochures!
%£^)LLAMPISCW(P HOGENBOOM RECREATIE
Zp^/TEftSCttYt7't/Kfi 02977-45797, fax 41309.

In het merengebied, hartvan Friesland, ligt Grouw.

/MJUa rekreatieoord yn'e lijte
is gelegen aan hetPikmeer.

Schitterende 4 t/m 6 persoons bungalowste huur, evt.
met * (zeil)boot *. Kleurenfolder kunt u aanvragen bij

'Yn'eLijte' te Grouw, tel. 05662-1487.

Camping het GOUDMEER. Uniek gel. rondom een meer.
Ruime plaatsen. Gratis vervoer stacaravan,

3wkcamp. = 10% korting. Oosterwolde 05160-88281.
Gaastmeer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS, B-
pers , vrijstaand met privé aanlegplaats. Rustig gele-
gen, direct aan open vaarwater in uniek merengebied.

Ook verhuur platbodemschepen. Inl. (05154) 3366.
CAMPING DE ZEEHOEVE, aan deWaddenzee,

seizoenpl. en jaarpl., verhuur van stacar. voor 3/7 en na
28/8 en trekkershutten. Inl.: Harlingen 05178-13465.

Hotel-café-restaurani

j|||||^_km/&
"■SïïSsslli IWw&^Ft7963 M Ruinen (Dr)
-i«^*<C_|^«_BSU____v.U^(s-j-^r- Telefoon 052J11237 .
Bij onskunt u nog ongestoord wandelenen fietsen.

T.h. sfeervolle 4-pers.** PLAGGENHUTTEN ** en mini-
camping, eigen veldje (150 m 2). Nw. sanitair, volop

privacy, gel. aan rand Nat. Park Ruinen, 05221-1691.
ZIE FOTO OP DEZE PAGINA !!!!!!!■ BL

M-____JS
i

_______K_k__£' __É_H

Unieke plaggenhutten in Drenthe.

KNIP UIT! ! !
Ruinen: t.h. royale 6 persoons vrijstaande stenen
bungalow met CV. t.m.v. natuur. Tel. 080-785466.
Bij bungalowark DEN EN DUIN, in NORG zijn met

PINKSTEREN nog enkele bungalowsvrij. (Hemelvaart is -vol). TIP v.a. 9 juni * 3 wkn huren 2 wkn betalen *.
Inl. en/of folder 05928-13164.

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s*t.h. Inf. en kl. folder: Heem-

raadschapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940.

GEEN PRETPARK luxe 5* bung's metgrotetuin, aan bos.
Ideaal wandel- tietsgebied voor rustzoekers. Ook Pinkst.
week en hoogseizoen nog enkele vrij. Tel: 05280-65803.

fr-t fITLS* Unieke 'JEUGDRUITERSPORTVAKAN-
-o©^mra_j©«3®TlE- Gratis folder. (05927) 13104.

"HET DROUWENERZAND" bij Borger.
ANWB erkend, Recron lid. BUNGALOWPARK: privacy,

rust, groen en veel voorzieningen! CAMPING: elke
plaats heeft toilet, douche, wastafel. 05999-64201.

GROEPSACCOMMODATIE,
te huur a ’ 5,- p.p.p. nacht in prachtig Drenthe. Alle

voorz. 4**** ANWB. Volgeb. v. 12 juli tot 29 aug.
"De zorg vliedt", Wateren, gem. Diever. Inl. 05612-1368.

T.h. op mooiecamping in DRENTHE een voll. inger. 4
pers. stacar. Nog enkele weken vrij! Info. 05919-49278.

DWINGELOO groot appartement in woonboerderijrustig
gelegen in het Nationaal Park. In1.05219-8347.
NATIONAAL PARK, DRENTS-FRIESE WOUD,

pension Jachtlust, camping Vakantievreugd. Ook app.
t.h., event. plaats v. paardenstalling.os2l2-7282.

PENSION DE LINDEHOEVE, Van Osstraat 2,
7981 CA, Diever. Een gezelligrustig familiepension,
gelegen in een bosrijke omgeving. Tel.: 05219-1537.
Aan de rand van het Nationaal Park Dwingelerveld

5 en 4* bung-. en camp.terrein in bosrijke omg. veel fiets-
en wandelpaden. Hele jaaropen 55 + korting invoor- en

naseizoen(alleen bung.). Vakantiepark deWiltzangh,
Witteveen 2, 7963 RB Ruinen. Voor info kunt u bellen:

05221-*1227*. Boek nu voor mei dan krijgt u 30% korting.

Hotel Pension „Villa-Nova"
gel. in bosrijke omg. prima uitgangspunt voor wande-
laars en fietsers. Goede keuken, grotetuin, terras, ruime
parkeergel.heid. Kamers met en zonder douche /toilet,
lift aanwezig. Voorzien van eet- en recreatiezaal. Voll.
verzorgd vanaf ’ 47,- p.p.p.d. Vraag vrijbl. inlichtingen:

Fam. Krans, Dorpsstraat 38, 8437 PB Zorgvlied.
Tel. 05212-7212.

Hotel-Restaurant „'t WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel.: 05419-91500. Spec. arr. De folder ligtvoor u klaar.
Vakantie verblijf" DE TWIN", nog enkele vak. huisjes te

huur. Scheerwolde bij Giethoorn. Tel. 05217-1566.
TWENTE, SFEERVOL FAM. HOTEL ***

Met uitstekendekeuken, kamers met alle comfort.
Ook gelijkvl. met terras/balkon, tennisbanen. Folder:

Hotel Jachtlust, Borne/Hertme. Tel. 074-661665.
T.H. comf. BOERENWONING 7 pers., huisdier welkom,

mooi landelijk gelegen, Daarle Te1:05497-97580.
HOLTEN. T.h. in debossen van 'mooi Holten' rustig en
vrij gelegen,comf. bungalows 4-6-8 pers., veel fiets en
wandelmogelijkheden, 16-5tot 18-7. Tel. 05483-63592.

'NIEUW' LUXE APPARTEMENTEN (ook w'kend/midwk)
op de Veluwe.'De Bosrand' Vaassen. Stacar. Kamp. pi.
Overd. verw. Zwemb.,tennisb., recr. progr. 05788-1343.

«_______________lS^^

I 7* I nergens inNederland zijn
Q__/\ I de duinen hogeren breder,

OToerxAMPEwxjiN I is het strand zo wit
bergen**._ee J onschoon.
egmond aanzee __aQ9rT___Y7Tlf_FTlT_PT<TY'T_r'TrfT_l

Amswfdam^^s^^ ■JiJa___________l_l_____________iM_l

/ ta, A\ nergens vinden duinen,
/ Utrecht Vd»Ron„_.m 9^mmt bossen, dijken en

$>=- A,r«_," ■ po|ders e|kaar |V Vj
■ I inzon ___V!__J

to________fe_. Am I wijds panorama. B___l
VW BERGEN *S» 02208 - 12124 - 13100
VVV BERGEN AAN ZEE "" 02208 - 12400 - 13173
VW SCHOORL 02209 - 1504
WV GROET - CAMPERDUIN 02209 - 1423
WV EGMOND AAN ZEE 02206 - 1362____________ 111111 iii 1111 ____■!

Vraag ónze kleurenbrochure *^van eerste-klas familiecamping
op slechts 600 meter van het camping

Vele faciliteiten aanwezig. D© l\l©PP©iSï©>»
Vrijheidsweg 1, 3253 LS Ouddprp tel. 01878-1511

Noordwijk a/zee HOTEL DE GOLF" gezellig fam.
hotel, 1 min. lopenv.h. strand, 1 wk. geheelverzorgd v.a.
/ 360,- p.p.p.wk. Bel: fam. v. Beelen, tel.: 01719-12535.

NOORDWIJK AAN ZEE: HOTEL DE INSTUIF Speciaal
weekarrangement voor uw gezinsvakantie in juli/aug.
v.a./ 285,- p.p. volp. Zeer geschikt voor kinderen. Eigen
parkeerplaats, tennisbaan. Vraag folder: 01719-15462.

<^ j^ DE MOLENHOEK
Kampeer- en recreatiecentrum in Kamperland

J^C Landelijke rust vlakbij de Oosterschelde
-si^^vV Werken en Het Veerse Meer. Ruime plaatsen.

<%rfl In het hoogseizoen recreatieteam aanwezig.
// \\ Inlichtingen en/of folder: Molenweg 69a,
// \\ 4493 NCKamperland, telefoon 01107-1202

Op RECR. CENTR. SOMEREN tussen Venlo en
Eindhoven: 6-pers. bung. en stacar. + pi. voor eigencar.
Zwemb. + manege + stalling en lessen, (04926) 1216.

U zoekteen kleine, knusse
en komfortabele camping??

De Brugse Heide
Valkenswaard, richting Achel.

Gewoon even bellen! 04902 -18304.

HOBBE & WOBBE nodigen u uitvoor
een fantastische vakantie ui Drenthe! it* *» . - ..Wij zijn de dwergen van Hunzebergtn en Kamocren hoogseizoen . v
Westerbergen, de leubte recreatieparken voor ’3l,?0 p.n. all m

, . f A
het hele gezin. Volop rust en ruimte voor I J r I V V f

iedereenen... leukvoor de kinderen! Want er is \~Z j , ... "". J. "^_*-. ■_
van alles te doen: zwemmen, sporten, spelletjes *"_. re 'Xülf* -#A>' *fe__rs:__^" d' I rs_r£igfe.. ~ | J*- ft
HUNZEBERGEN WESTERBERGEN P JS.
Exoo, te1.:05919-49116 Echten, tel.: 05288-1224 ■ *>* '-> J^****

T.h. 6 pers. recreatie
bungalow. Inl. 05281-1644.

Volledig ingerichte
caravans te huur in

privétuin. Info: 05912-1668.
DRENTHE AKTIEF

Arr. voor wandelaars en/of
fietsers - 3, 5 of 7 dg.

Info VVV Vak. centrale,
Pb. 10012, 9400 CA Assen-

Tel. 05920-54888.

KAMPEREN A/H LEUKSTE STRAND VAN BRABANT
BEEKSEBERGEN/HILVARENBEEK 013-360032.

Gulpen V.V.V. Wijlre
voor een fijnevak. in 't Zuid-Limb. heuvelland, pr. gel. in
Geul- en Gulpdal. Ook welkom in de krokus. Vraag de
gids. Pb. 27, 6270 AA Gulpen. (04450) 1444.

VALKENBURG, Gezell. Fam. Pension 'LOUSBERG',
10 min. van centr. Prijs v.a. ’ 32,50. Tel. 04406-12624.

HET NEDERLANDSCENTRUM VOOR REKREATIEWERK
zoekt voor de maanden juni, julien augustus

rekreatieleiders
TAAK: koördineren en organiseren van rekreatiewerk-
aktiviteiten op bungalowparken en campings in Neder-
land.
VRAAG: min. leeftijd 20 jaar.; ervaring met rekreatie-
werk of relevante opleiding; ervaring in leidinggeven;
min. 4 weken beschikbaar.
AANBOD: leuk werk in de zomermaanden; huisvesting
op het bedrijf; reiskostenvergoeding; wettelijk mini-
mumloon.
Een instruktieweekend zal onderdeel v.d. selectie zijn.
Kandidaten kunnen een sollicitatieformulier aanvragen
voor 16 mei a.s. Telef. 033-63.37.75.

Wildwaterkayakken, ATB, klimmen, voettochten en ad-
venture in de Ardennen en Alpen. Info FRANS BUITEN-
SPORT, tel. 020-6921450(13.00-17.00 uur).

KINDER " DOEKAMP " DRENTHE
ca. 6-10 j: 11-14 j.: 14-16 j.: aktieve jeugdvak. natuuren

spel program., huifkartocht, eigen zwembad, prima lei-
ding,4**** ANWB al 22 jr. Weekperiodes v. 12 juli tot 29
aug./ 220,- p.w. voll. verz. Voor info/boekje. Tel. 05612-
-1368." De zorg vliedt" jeugdvak,Wateren, gem. Diever.

I-I S____ * lÊ

Waterplezier in derivier deOurthe (Belgische
Ardennen).

APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE
in Normandië, Bretagne, Vendée, en de Middellandse

Zee.Topic Travel Autovak.-gids: 070-35.033.09(lid SGR).

GRATIS NOVOTEL-overnachting of 25% KORTING bij
verblijf in één van onze nieuwe luxe sta-caravans of luxe

ingerichtebungalowtent. BUDGETCAMP 05756-4966.

DE AANHANGER KAN THUISBLIJVEN!
Luxueus inger. bung.tenten op één van de mooiste
**** campings in de zonnigste streek van de Franse
westkust. Direct aan zee. Palmarès Tentvakanties

tel. 05753-1048.
Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.

FIETS-HOTELTOCHTEN inDordogne en Béarn. Een
onbezorgde akt. vakantie KETA-TOURS 020-6235821.
BUNGALOW-TENTEN. Compleet ingericht + fiets op
mooiecampingsinZ.Fr. KETA-TOURS 020-6235821.

NATURISTEN-KAMPEERVAKANTIES
Verhuur van luxe bungalowtenten op naturistencam-
pings in Frankr. Broch.: Bon'Naturecamp. 05756-4804.

ROAN COMFORT CAMP
(voor het echt luxe kamperen.)

Onze nieuwe bungalowtenten en nieuwe sta-caravans
staanverspreid op 20 topbestemmingen in FRANKRIJK.

Onze prijzen zijn laag. Bovendien GRATIS
KINDERCROSSFIETSJES. Gratis brochure: 05756-4153.

VOOR HET ECHTE LUXE KAMPEREN HEEFTU
SLECHTS 1KEUS: ROAN COMFORT CAMP.

TENTSETTERS RENT A TENT VoM in 9er_ ... bung.tenten op campings inDe compleet inger. Belg, Lux, Dld, Nrd-bungalowtent op unieke Frankr 05765-1071, Pb 19,campings in Frankrijk! Zeer 7370 AALoenenaantr. voorseiz.prijzen.
Folder: 071-146431. Boerderijtjes en landhui-

zen in de mooiste streken.
BRETAGNE/NORMANDIE FRANCE INDIVIDUELLE

(U bent er zo!) Nog mog. in 02244-1656 lid SGR.
hoogseiz. Goed verz. won. ,

_«oEE)E[r_§Fi!üD) I r^^^_Notyrrn erieben r~
_

Comfortabele hotels, pensions, cam- H 1n (TY^ 5] \T\Vn f-ragen Sic UflS
pings, veleappartementen. Hillebachsee, [_J [S^ ' Q I li U Wir informieren Sic gem.
boottochten, zwemmen, surten, henge- w t*"^ _. v a. J U vs_ a \
len, tennis, paardrijden, voet- en (iets- ■ _~._ . .- r- Wert>egan.eln»ch_ft Em»l»nd, Kr»!»"*
tochten in hetSauerland. I Froizelt und Urlaub: Das Emsland hat viel zu 4470 Meppen, Tei_ion(oS93i) 44 4Z»

Prospectus- Vetkehrs nr I bieten. Und dennoch ist es geblieben, was es schon Jl
"m D-5788 Wint.rber,W _, p^immer war: Eine stilleLandschaft , "
dersfeld telefoon 09- W/^L.Sl»7>\.ohne tounstischen Rummel. , Bitte schickenSic mirausfuhrliches

' 49.2H5.550 Y^Ss"—-^^A MltWaldern, Heide und Moor, Prospekt-und Veranstaltungsmatena
I . _ 1 / X- .^^V \ mit Seen und Flüssen. Mit | Namp.I .--___*_^} 1 allerhand Kunst undKultur in , a e

I-»P^flJ'l|_^ s I reizvollen Dorfern und Stadtchen. ' strafte-____________________________ \^_S_^^i/i?/ Em»land -Liebeauf den
€K2ffS___j__3_____) v^^/ zweiten Bliek .

VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN
Een enorm aanbod van voordelige vakantiewoningen,

pensions en hotels in de bosrijke gebieden van
Duitsland voor liefhebbers van natuur, cultuur en

sportieve ontspanning. Vanaf ’ 230,-voor 2 pers/week
tot ’ 750,- voor 7 pers/week. Gratis gids:ADE, afd. R,

Postbus 400, 6710 BK EDE, tel. 08380-19563.

Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.

; BRITAIN SPECIALISTALBION heeft meer dan 1000 cot-tages in Engeland, Schotland en Wales. Maar ook Bed-
and-Breakfast, hotels, jeugdherbergenen groene cam-
pings. Van week-endje Londen tot zomervakantie in deCountryside: het infopakketvan Albion is de beste start

" van uw reis naar Groot-Brittannië. Vraag hem aan! Al-bion, Postbus 1000, 4560 BZ Hulst (01140) 16188.

I Ruime keus vakantiebungalows aan water en bos. Ook■ Praag. Al v.a. ’ll,- p.p.p.d. JuboReizen 015-618313.

Voor wie eens wat anders wil
1 TSJECHOSLOWAKIJE

gastvrij, grenzeloos mooi en ... dichtbij!
Vraag ons gratis autoreizen magazine met pag.

verbluffend voordeel in bungalows,
hotels, appartementen en op campings. 05700-35188

EURODYNAMIC (lid SGR).

Naturistische zomervakanties
Internatuur, 085-617134.

DE GOEDKOOPSTE TICKETS NAAR AZIË
Bangkok v.a. / 1185,-; Jakarta’ 1650,-; Manila/ 1899,-.
RondreizenThailand/Filipijnen/Indonesië mcl. hotels.

Speciale gratis informatie-avond 5 juni in Arnhem.
RAINBOW TOURS 085-454918.

Kampeersafari, ervaren Ned. reisleiding, vele landen 2
tot 18weken. Speciale reis: Trans Afrika, start 1 nov

1992. Into Africa: 02154-16650.

EGYPTE budget + luxe rondr. v.a. ’999,-. Ook goedk.
tickets. Gr. broch. 036-533 2300 TARA TOURS Lid SGR.

Nog plaatsen beschikbaar hoogseizoen FLORIDA,
met of zonder hotel. Voor inlichtingen:
EXOTIC TOP TRAVEL tel. 020-6246340.

EEN AMERIKA DROOM,
14DAGEN GRATIS MOTORHOME

van deWest-kust naar deOost-kust in de USA,
in het najaar, van Californië naar Florida.

CadusaReizen, Vinkeveen 02949-1635/3544.

TURKS VOORDEEL
Zon, cultuur, pracht strand. Erg goedkoop en vriendelijk.

ALANYA ’ 595,- p/week
2e wk. ’lOO,-. Leuk/goed hotel Helicopter l/o. Bij zee.

MARMARIS ’ 595,- p/week
2eweek ’ 80,-.Prima hotel Pelit l/o. Zwembad, tuin, bar.

KUSADASI ’ 595,- p/week
HELE SEIZOEN 2e week ’ 100,-. Hotel AVCI l/o, bij zee.

CAMP. VLUCHT ’ 399,-
Elke vrij. Arttalya/Dalaman v.v. Profiteer! Hotels:

TV-EK-voetbal. Tot 20x p/wk. n. Turkije. SGR/ANVR.
SUPER 040-43 66 00

De specialist voor Scandinavië
(mcl. IJsland, Groenland en Noord-Rusland)

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

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

AURINKO REIZEN T_____^____*Avontuurlijke kampeer- /^«-^^^.'lJfeöW-rondreis Scandinavië J^^SS^^if'Slu-" met o.a. bezoek Noordkaap '10E*!_i*__LW__________k"
4 wkn. all in’ 3625,-. =s_|_.___^HF_Ïs^
Vertrek 20-6 en 25-7. '--^:??fe£C&« "

BEL NU: 05941-1445. "^^

HMnnsEir^TTSFIfTV IlW_________________L____L3lt_^iil.lnill____________-IV 8
ACA TRA V E L Latijns Amerika Specialist lid S rBijv. Chili, Argentinië v.a. / 1875,-Ecuador v.a. /1* v9Dgn Jamaicav.a. ’ 1299,-. Bel: 020-6633379 1

lTirÏT?Fi«^!v^^_'?N___l I

■p.f RL*ii* al

_____H____B______________-_H -_..-.-"''
Exclusief: Op de mooiste campings van Frankrijk. Spanje, lt» *Oostenryk, België en Luxemburg staan onze luxueuze 6-perso" *bungalowtenten en gloednieuwe stacaravans voor u klaar. 1
U hoeft er dus alleen maar met veel voorpret naar toe te rij* .
Voor de kinderen worden door onze couriers leuke spelletjes! ij
organiseert, terwijl u lekker baantjes trekt of in het zonnetje 1

_^^og!t£A\ Zorgeloos: Geen gedoe metkampeerspullen. ** 1
V__MoPM__- de bungalowtent of stacaravan is volledig inget* .■Ev*T^VA van eierdop tot koelkast en u slaapt ook nog' 6-T________M»\ ecflte t)edden- 0m het zorgeloze gevoel comf* \rJpijlW te maken,kunt unu ook onderweg in onze 6* ö

galowtenten overnachten. j
Actief: Al onze campings zijn ingesteld op gezinnen metact^t
kinderen. Natuur, cultuur, sport
en spel liggen allemaal *} é^^ ***}/* tbinnen handbereikvoor een £^ .tvVi^^%iyfé?/i'betaalbare prjjs. Vraag TTjl/V*
even onze brochure aan: #>'^^~~073-430000 *"^^ AUTOVAKANTIE.__ _.-.__ -'
JA, STUUR MIJ DE GRATIS BROCHUfI*
Naam Mw./Dhr.:

Adres: _J

PC/Plaats: J
In gesloten envelop zonder postzegel sturen aan EuroSites, Antwoordnummer 10714.5200WB Det1"^1 __>

ATTENTIE EILANDFREAKS!
Heeft u het eilandvan uwkeuze al gevonden?

Vliegvakanties naar 23 Europese eilanden met
appartement of gewoon de vlucht. Haal de uitgebrei^

gids bij uwreisburo of bel:
ISLAND WORLD

(ANVR/SGR) tel. 079-416031/421691Vliegreizen naar: Corsica, Sardinië, Balearen,
Canarische Eilanden, Madeira, Azoren, Cyprus, Malt*

Rhodos, Corfu en deSaronischeEilanden.

t\ ASIIRAF
organiseert meer dan 40 verschillende4 aantrekkelijk, avontuurlijke reizen naaf

J ,7le verre bestemmingen van 2 tot 35 we-
afrika ken van f 1550 tot / 690°. gezellige.

zuid-amerika k|eine groepen van 12 tot 17 perso-
china nen. Bel voor de nieuwe folder

lid VAR/SGR 020-6232450
I

De andere man/er van reizeP
■Egypte 22 dagen fl 1695,- «r^^J^.Turkije 22 dagen fl 1695,- é^ï^ï%L. Marokko 22 dagen fl 1795,- Ssffl&%. Mexico/Guatemala 31 dagen fl 3695,- r> "Q '. Indonesië 22 dagen fl 2995,- .Si-. India/Nepal 27.dagen fl 2995,- —l. Thailand 25 dagen fl 2895,- ■— Tp| Bel voor de folder: 071-126400 D*f?»-
IJSLAND IS FASCINERENP
IJsland Tours biedt u alle reis-variaties. Uitvoerige i"'
formatie over verzorg- i ICüllJp
de hotelreizen. hullen- __^
en kampeertochten in __r- " ~ "^groepsverband en alle -EEEEZ £
individuele reizen, bel ~ __^g;
v(x>r de brochure »_*%____►€

IJslandTours TOUR*
telefoon: 020 -66R>l7. U vliegt per Icelandair lijndiefl^

LASTMINUTE
043-640440.

PANNONIA TRAVEL: inger.
tenten-car. -campings,

vak.won.-app. in Hongarije
en Tsjechosl. 08347-83988.
1

AKTIEVE RONDREIZ^Kleine groep met ruim
voor eigen initiatie'-

lerland/Wales/Shetla^'Schotse Hooglanden'
Noorwegen/Thailand'

Indonesië/Egypte/Braz"
Alaska. ,

TRAVELLERS Lochem"
20.00 u.: 05730-5660^

Gratis broch. INTERZON- HH mtm ■—1 I a p
Vakanties. Tel. 080-241064. WwM TI^VW fWYV DH WTLamM J/\ K

'-I __r ___fß^' ______
_____* W^ __t ■ m\mM\\ m\ ■ I ■ _■ ■ A ■ _T _A l w w _r^ w Am9* 1 Mm^ Ijl ■ F _fe I ■t'mmmmm\ *^ 9 _l

«mlj 1111 11 a _j__i|^ll^t^|lilUl^liU4JU^l^ rSi ,kwilmeerr <éfam
lUir_TOßßnr_T V^^var»3* r VjS^f L^l I M+J IIk. L^l^J ÉV__^l^<H I _T**l de ’«H_ri\_l*%__H_ll_/l \ _»**C._. _______ÉÉ____________ÉÉ__ÉlÉÉ____É_É| I l ________J hr.lrr.llrp L*_

MAANDBLADVOOR DE KLEINE MOTORVAAHT \ #_lfr%^_l» T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' UIULIIUIC » "'wq^j
HET NIEUWE NUMMER \ \ *T>J__i-— In nietminder dan 20 plaat- Vertrekvanaf Amsterdam \ 'Vakantie in M

ti in^rHR^FTFN1 winkfi \— sen selecteerden zij fraaie iederewoensdag en {Scandinavië' JIP^LsEmZZ^?BSg^: Alles over de unieke stuga- en comfortabele vakantie- zaterdag Arrangementen ! *>-,-* - \
06-022 42 22 en hytte-vakanties in huizen. Vele bestemmingen van 7 tot 18 dagen. j Hr/Mw: __>«

u"^* Zweden en Noorwegen kunnen worden gecombi- Uw auto vaart gratis mee! ! Adres*J vindt vin dekleurrijke neerd. Eerst vaart u naar
crAMniwu/i am ! !

<.^ _4_JM_lfi__A zomerbrochurevan Göteborg met zon schitte- AA SCANDINAVIAN , postcode: __^-
Scandinavian Seaways, rende cruise-ferry met dan- \^r SEAWAYS^samengesteld door de cings, casino, sauna's, bios- a better way of travelling , Plaats: __^-

llÜ^I beste Scandinavië-experts. copen, tax-free shops, enz. ~"^>^'*^ï*sègêêè^ ! Deze bon zenden aan:—— -^_5^ï''^*^—j Scandinavian Seaways (Holland) BV
■**mWAmmmm. ■ _^_?_^_______ 1 postbus KlB, 1000 BK Amsterdam

MOTORBOOT ■JJJI-1-,ljLH|J,l^|.l J«Vlj^Bj_i_<l:.-11-i^-l..|L-4^%]-l>]Ji:W =CH^ Telefoon 020-6.11.66.15 .RDPIe9 -5^
HET VAKBLADVOOR DE KLEINE MOTORVAART | M^__i_____________V I I m -U-i-L-i-^---Ü---J-lM I ~-LJI-J--L~ ■ I ~ _J__________> -> ■ 4m _> _I___l»--M
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