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Herman Kaiser
burgemeester

van Roermond
HAAG - Drs H.J. Kaiser

"°rdt per 1 mei de nieuwe bur-
>em.eester van Roermond. Hetcl Ü le van Binnenlandse Za-
',an ,heeft dit gisteren bekendge-

Jan h Herman Kaiser (37) is lid
net CDA en nu nog burge-meester van Margraten.

(CDaT mr JHJ- Daniels
~„_. .' °P die vorige week metPenseen is gegaan,
for j

oemingvan Kaiser is con-rm de kandidatuur die de ver-
Ijrouwenscommissie in Roer-m°nd stelde
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£iai?.er ziet Roermond--2!i2ol^!,,oterir

het weer

MEEROPKLARINGEN
ea^i g van hoge luchtdruk
beDal?n r geleidelijk het weer
Met h- VOOr het weekeinde,

borden noordeliJke stromingaanirevL "ïeI wolkenvelden
een h,y?erd' maar d« kans op
Zond» ' ï°urdt stee°s kleiner
een d/ hebben de opklarin-«Siee

rtTerhand- De wind is
m L aê6n 2wak tot matig
vandaLn°K(;-*a,,rlijke "enting,
tuur 5X bhjft de tempera-2onaagtnrniïPH9&raden' maar
eraaHKi- J?1* daar zeker eenren\iZl' f naehttemperatu-
Punt

g d,cht bii het vries-

info"atie be-
Wu h nCt Weer in Limburgnt u beHen 06-91122346.
JANDAAG:Ca?' 2707 on«er: 20.19Ï0Rn

G°EV7*03 °nder: 2223

Sa0„P*
n °7$5 on«er: 20.20aan op: 07.27 onder: 23.39

Hoofdwegen
Andere potentiële bestemmingen
van de verwachte aardgasmiljoenen
zijn de aanleg van nieuwe hoofdwe-
gen in Oostelijk Zuid-Limburg, de
ontsluiting van bedrijventerreinen
en enkele dringend noodzakelijke
bodemsaneringsprojecten. In dat
laatste verband noemt de CDA-
deputé met name de 'vitale' lokatie
Venlo-Zuid. Als gevolg van de als-
nog uit te voeren Milieu Effect Rap-
portage hebben GS de versnelde
aanleg van het zuidelijk tracé van
Rijksweg 73 noodgedwongen uit de
top van het 'aardgaslijstje' ge-
schrapt

De exacte hoogte van het bedrag
dat de provincie van Kok opeist,
laat Pleumeekers 'om strategische
redenen' voorlopig in het midden.
Duidelijk is evenwel dat het om en-
kele tientallen miljoenen gaat.

'Meevaller' opgeëist voor snelle verbetering infrastructuur
Provincie rekent op

aardgasmiljoenen Rijk
DOOR LAURENS SCHELLEN

MAASTRICHT - Het dage-
lijks bestuur van de provincie
rekent erop dat minister Kok
van Financiën een belangrijk
deel van de 400 miljoen gul-
den die het Rijk dit jaar aan
extra aardgasopbrengsten ver-
wacht, naar Limburg door-
sluist. Met die aardgasmeeval-
ler gaan Gedeputeerde Staten
een aantal knelpunten in het
Limburgse spoor-, water- en
autowegennet versneld weg-
werken. Dat heeft gedeputeer-
de Jef Pleumeekers gisteren
desgevraagd bevestigd.

In zijn verleden week gepresenteer-
de Kaderbrief herhaalde Kok nog
eens zijn voornemen de extra aard-
gasbaten voor infrastructurele wer-
ken in te zetten. In een nog vertrou-
welijke nota hebben GS inmiddels
concreet aangegeven welke projec-
ten in Limburg op korte termijn
met de aardgasmiljoenen kunnen
worden gefinancierd. Pleumeekers
noemde gisteren met name de elek-
trificatie van de spoorlijn Roer-
mond-Nijmegen, waarvoor het
provinciebestuur al bijna twintig
jaar met de directie van NS in on-
derhandeling is.

Verder gaf Pleumeekers te kennen
dat GS hun zinnen zetten op een
snelle aanpassing en verbetering
van de kanalen in Midden-Limburg
en de aanleg van hogere bruggen
over de Maas. Beide projecten staan
al geruime tijd hoog op het verlang-
lijstje van de provincie, vooral met
het oog op de voorgestane ontwik-
keling van de containeroverslagha-
ven in Bom. Die vormt één van de
drie pijlers van het logistiek knoop-
punt Zuid-Limburg.

LD-puzzelactie
HEERLEN - Bijna 2.300 puzze-
laars hebben dè oplossing van
puzzel 16 van de grote Limburgs
Dagblad-puzzelactie ingestuurd.
Vandaag staat puzzel 18 in de
krant. De oplossingen daarvan
moeten uiterlijk 16 april bij het
Limburgs Dagblad binnen zijn. De
oplossing van puzzel 17, uit de
krant van zaterdag 28 maart, kan
nog tot donderdag 9 april worden
ingestuurd.
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Actiegroep
dreigt met
sabotage

straalzenders
DOOR JOS VAN DEN CAMP

HEERLEN - Een 'Islamitische ac-
tiegroep' heeft in de nacht van don-
derdag op vrijdag gedreigd de
straalzenders van de PTT in Lim-
burg te saboteren. Politie en beveili-
gingsbedrijven hebben de bedrei-
ging in eerste instantie serieus
genomen. Rondom de PTT-straal-
zenders in Ittervoort, Eys-Wittem
en Hulsberg werden donderdag-
nacht onmiddellijk veiligheids-
maatregelen genomen. Het beveili-
gingsbedrijf Intergarde liet extra
personeel oproepen ter bescher-
ming van de straalzender in Itter-
voort. Er heeft zich die nacht echter
geen enkel incidentbij de straalzen-
ders voorgedaan.
Volgens een woordvoerder van de
Rijkspolitie Limburg is er bij de
straalzenders in de drie plaatsen
een 'verhoogde waakzaamheid' in-
gesteld. Hoewel men er rekening
mee houdt dat de telefonische mel-
ding fictief is geweest en de dader
dus niet serieus genomen moet wor-
den, heeft de politie in Herken-
bosch de zaak in onderzoek.
De PTT wil niet meer doen dan be-
vestigen dat er een telefonische
bedreiging is binnengekomen. Ver-
der commentaar wordt geweigerd.
Ook Intergarde weigert informatie
te geven over het voorval. Volgens
de politiewoordvoerder heeft de
anonieme beller, die algemeen be-
schaafd Nederlands sprak, de 'Isla-
mitische actiegroep' niet verder
aangeduid.

Vanaf november
lichten auto's
overdag aan

DEN HAAG - Motorvoertui-
gen zullen vanaf 1 november
ook overdag met dimlichten
moeten rijden. Het kabinet
heeft dit gisteren besloten. Te-
gelijkertijd wordt de maatregel
ook in België en Luxemburg
van kracht. Volgens het kabi-
net kan de maatregel een be-
langrijke bijdrage leveren aan
het terugdringen van het aantal
verkeersongelukken.

De Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiügheid
heeft berekend dat verplicht
licht overdag tot vrjf procent
minder doden en gewondenzal
leiden.
Vorig jaar is de maatregel al
van kracht geworden in Dene-
marken, evenals in Zweden.
Daar is in negen maanden het
aantal verkeersongevallen met
veertien procent gedaald.

Terug naar huis

■■ (ADVERTENTIE)
'■"ANSCOLLECTIE VAN

GAPSTAR®

U V E POCKET
M aL ŜTRAAT «3 - HEERLEN1 "ARK.T I - MAASTRICHT

" De 10-jarige Francisca
wacht geduldig op vervoer
naar het vluchtelingen-
kamp Suchitoto, in de buurt
van San Salvador. Haar
kleine broertje, voor wie het
blijkbaar allemaal net iets
te lang duurt, heeft besloten
de tijd te doden met een
tukje midden op tafel. De
twee kinderen maken deel
uit van de ongeveer 800
vluchtelingen die gisteren
na eenjaar ballingschap in
Honduras terugkeerden
naarEl Salvador, dat na
een langdurige
burgeroorlog weer tot rust
begint te komen.

Foto: REUTER
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Gevangenissen
boeten 'strenger'

I PAASAANBIEDINGEN
Dames zomerjacks
blouson + parkamodel QQ7S
Geen 109,-nu %3%Mm

Stretch jeans pantalons CQ 50
Alleen vandaag ww■

Bogart jeans pantalons 70 50
Geen 99,-nu ■ WB

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Êi \\
HENDRIKS cJ_S_É

TEXTIEL
Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124

Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

..

fkeukÜshowl

Morgen zondag 5 april
GROTE MEUBELSHOW

bij:

VEFATO MOTKE
Printhag'enstr. 3 KLEINGENHOUT Tel.: 046-373044
6191 PS Beek Open van 10 tot 18 uur.

... —



BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindepéeinl Aquarellen
van André Offermans. T/m 3/5, open
ma t/m vr 10-12, 14-17en 19-21 uur, zo
15-17uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kasteel
Hoensbroek. Expositie van de foto-
graafPierre Jean Amar. T/m 3/5, open
ma t/m vr 10-12 uur, 13.30-17uur en za
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuwse ge-
welven van Kasteel Hoensbroek.
Expositie. Raku technieken van de
keramiste Silvia O'Prinsen. Van 3/4
t/m 3/5, open dag van 10-12en 13.30-17
uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Frank Ermschel. T/m 19/4,
open vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Schilderijen van Gerda Haag-
mans en beelden van Rini Dado. T/m
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-17
uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart,' Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Ger Stallen-
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open di
t/m za van 13.30-17.30 uur. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat
6a. Expositie van Jan Tullemans en
Dick Aerts. T/m 19/4, open vr t/m ma
van 13-17.30uur. Galerie In Situ, Ayl-
valaan 10. Expositie van Frank Van
den Broeck. Van 11/4 t/m 1675, open
wo t/m za van 14-18 uur. Galerie
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Edelsmee-
dwerk van Fabiola Sormani. Van 4/4
t/m 10/5.open wo en vr van 14-18uur,
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17
uur. Galerie Henn , St. Nicolaasstraat
26c. Installatie en performance van
Walpurga Paueles. T/m 4/5, open wo
t/m za 16-20 uur. Galerie Dis, Tafel-
straat 28. Schilderijen van Doris Bec-
ke. T/m 1674,open wo t/m zo 13-18uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 84. Ten-
toonstelling 'Bedels aan Banden. T/m
18/4,open di t/m vr 11-18uur en za van
11-17 uur. Galerie Simera, Bogaar-
denstraat 40b. Expositie van Paul de
Nooijer en Paul Bartels. T/m 18/4,
open wo t/m za 13.30-18 uur. Galerie
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Exposi-
tie Luc Deleu, Osvaldo Romberg en
Ton Slits. T/m 9/5, open van di t/m za
11-17 uur. Galerie Schuwirth & van
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van
Erik Kierkels. T/m 19/4. Galerie Fan,
Brusselsestraat 80. Gouaches van Pie-
ter Defesche. Van 5/4 t/m 18/5,open do
t/m zo van 13-17 uur. Bonnefantenmu-
seum. Werk van Ray Smith. Van 12/4
t/m 6/9, open di t/m vr 10-17 uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keerder
Kunstkamer', Kerkstraat 10. Exposi-
tie van Harrie Bartels en jan van Wil-
genburg. T/m 29/4, open do t/m zo
13-17.30uur.

EYS/TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Expositie
met porselein van May An Go enKris-
tin Andreassen en glas unica van Win-
nie Teschmacher. T/m 4/5, open do
t/m zo van 14-17 uur.

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5.
Expositie van Pierre Everhartz en
Bart Huysman. T/m 26/4, open do t/m
zo 14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Schilderijen
van Marli Hommel. Van 5/4 t/m 4/5.
Open di t/m za 11-18 uur. Galerie Za-
bawa, Agricolastraat 152. Expositie
van JacBisschops. T/m 20/4. open wo
t/m vr 16-18 uur, zo 14-17 uur. Kritz-
raedthuis. Rosmolenstraat 2. Mijn-
bouw in de fotografie. T/m 10/5, open
di t/m vr 10-17 uur, zaen zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Tentoonstelling 'Alle gekheid
op een stokje. T/m 3/5, open di t/m vr
13-17 en za en zo 14-17 uur.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex-
positie van Miguel Ybanez. Van 12/4
t/m 17/5,open wo t/m za van 11-17uur
en zo van 14-17 uur. Gemeentemu-
seum, Andersonweg 4. Werk van Ma-
rinus Fuit. T/m 17/5, open di t/m vr
11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

VENLO
Museum Van Bommel - Van Dam,
Deken van Oppensingel 6. Hommage
aan Sef Moonen. T/m 3/5.

Naaktheid
De inleider van de Roermondse pre-
sentatie ervoer ook een verwant-
schap met Edward Hopper: een
schilder van menselijke eenzaam-
heid temidden van monumentale
stiltes. En ook hij meent dat de
'schilderijen' van Fuit niet minder

beogen dan het zichtbaar maken
van onze naaktheid, van een meta-
fysische discrepantie. Zijn onaan-
tastbare objecten 'die met Zaanse
rechtlijnigheid in een bijna mediter-
rane omgeving zyn geplaatst, verte-
genwoordigen daarin de ruimte, de
tijdloosheid, het eeuwige. En juist
doordat al die objecten zo perfect,
zo onaangedaan zyn, zo gevrijwaard
voor verval en aftakeling, ervaar je
je eigen ouder worden, je eigen ein-
digheid.
Hoe treurig nu dat een wat argelo-
zer beschouwing niet kan worden
aanbevolen. Ook de argeloze zou
tenslotte niet heen komen om de
constatering dat er vaak iets heel
bizars schuilt in Fuits' figuratie -
maar misschien zou het ontbreken
van menselijke gestalten hem niet
zo ernstig verontrusten: de mense-
lijkheid is immers nooit afwezig, zy
ligt aan de oorsprongvan dingen als
rood-wit geschilderde palen, een
badhok en een sportschoen. Mis-
schien zou hij zichzelf wel hier en
daar een glimlachje toestaan, de
aardse wereld is nu eenmaal vaak
absurd. Soms ook heel aards zoals
in Fuits' verbeelding van een 'hor-
denloopster tegen een grijze lucht'
die het Frans Halsmuseum heeft
verworven. Goed, die is uit 1971,
maar alleen een Haarlemse nurks
kan ontkennen dat sommigerecen-
te luchtpijpenen ballonneneen ver-
gelijkbare erotische uitstraling

hebben. Sommigen herkennen ze
zelfs in deklem van een steigerpaal.

Ze zal wel een filosofische achter-
grond hebben, de versobering, de
terughoudendheid, de vermijding
van alleanecdote - maar misschien
bestaat er ook wel een toenadering
tussen Fuits' favoriete vormen tot
Fuits' favoriete picturale techniek:
dit is tenslotte niet het oeuvre van
een schilder als Co Westerik, hoe-
zeer die ook Fuits' bewondering
heeft gaande gemaakt, maar van
een graficus-van-huis-uit. Er was al
sprake van 'Zaanse rechtlijnigheid'
en het is in onze strekenbekend dat
affiniteit met uitbundigheid en ba-
rokke toestanden eerder hier moet
worden gezocht dan in de kop van
Noord-Holland. Fuit heeft zijn colo-
riet ook beperkt tot een vast gamma
van primaire kleuren: rood, wit en
blauw, zoals de Hollander past,
naast wit, zwart en geel.
Hij is bovendieneen graficus uit het
ambachtelijke vak, vertrouwd met
rechte regels en precisie. Wie was
de minister die de informatie voor
de Kamerleden beschikbaar had op
de achterkant van een sigarendoos-
je? Van Fuit wordt hetzelfde be-
weerd: de ontwerpen voor zyn
werken ontstaan in een autonoom
creatief proces - het doel staat vast
als het papier wordt opgespannen
en de eerste lyn, al of niet langs de
lineaal, wordt getrokken. De rest is
invulling. Een bezigheid die weken-
lang met geduld,verbluffende geoe-
fendheid en stellig ook met grote
satisfactie wordt bedreven: hij doet
het zo al jaren. Het zou ook terecht
zyn als de waardering voor zyn
'schilderijen' voor een deel op de
vaststelling van die toewyding en
geoefendheid was terug te voeren.
Zeker is dat Marinus - man van de
zee - Fuit een standvastig en onver-
gelijkbaarfenomeen is in de actuele
Nederlandse kunstwereld. De Hol-
landse kunstwereld met name en
dat wordt in deze barokkeregio niet
neergeschreven zonder waardering
voor realisme, helderheid, precisie,
ruimte, hoge blauwe luchten en de
trein naar Zandvoort.
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kunst

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen,.Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5.
Expositie van fotografe Dominique
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en zo
14-17uur.

Hollandse helderheid in Gemeentemuseum Roermond

Fuit of de erotiek
van de steigerklem
DOOR PIETER DEFESCHE

ROERMOND - Het is niet de
eerste keer dat Marinus Fuit,
wiens bekende realistische, of
surrealistische verbeeldingen
voortkomen uit een altijd zon-
nige wereld aan strand en zee,
zich met zijn oeuvre naar het
binnenland heeft begeven,
stroomopwaarts langs de
Maas.

Al bijna tot aan het balkon van Eu-
ropa gevorderd, vond hy zyn eerste
aanlegplaats in Venlo, waar hy door
Alberigs werd ontvangen in 1982,
omtrent de tyd van diens afscheid
daar als directeur van het Cultureel
Centrum. Hy wordt ervoor gepre-
zen in het tijdschrift Kunstbeeld,
dat 'zyn hand herkent in de geluk-
kige geste voor het eerst een echte
retrospectieve aan te bieden aan de
in Zaandam geboren, maar al vroeg
in Haarlem belande tekenaar-schil-
der Marinus Fuit'. Had hy toen
'Abraham (nog) niet aanschouwd',
hy loopt nu tegen de zestig en zijn
tentoonstelling nu - nog ietsverder
stroomopwaarts in het museum van
Roermond - toont in rond twintig
werken van formaat, dat zyn leven
en zyn kunstenaarschap de stabili-
satie vertonen die by de leeftijd
hoort: wij treffen Fuit aan zoals wij
hem kennen en datvinden wy' best.

De ontwikkelingen in zijn oeuvre,
datbijna dertig jaar oud is, liggen in
een eerdere fase. Het was een gelei-
delijke ontwikkeling, van de weer-
gave van een door mensen, meest
spelendekinderen, bevolkte en aan
de dagelijksheid beantwoordende
wereld, naar een die meer afstande-
lijkheid vertoont, 'algemeenheid'
zoals hy zelf zou zeggen, een wereld
zonder incidenten, verhalen of ge-
moedstoestanden.
Er is over de vermoedelijke drijfve-
ren van de kunstenaar by het na-
streven van die algemeenheid intus-
sen al heel wat geschreven en
nagedacht en het verbaast niet dat
in dekunstfilosofie bedreven schrij-
vers een gevoel van onbehagen, dat
Fuits' algemeenheid oproept, trach-
ten te bezweren met het gebruik,
meestal al in de eerste alinea's, van
het woord 'metafysisch.

De verbeelding van een schutting,
een scheepswand, een schoen, een
luchtpijp of een strandbal leidt ken-
nelijk al gauw tot associaties met
De Chirico en diensrechtstreeks uit
het onderbewustzijn voortkomende
en hallucinerende taferelen. Het
verbaast in dit verband dat de ge-
signaleerde 'oneindige leegte' nog
niet geleid heeft tot vermoedens
van oosterse denkwijzen en - wat
de kunstenaar betreft - lichte ver-
denking van Zen-boeddhisme en
het bezit van meditatie-kussentjes.

#Object in interieur aan water (1991), gemengde techniek van Marinus Fuit.

verder...
... is er in het Bestuurscentrum,
Beekstraat 51 in Meerssen tot en
met 8 mei een tentoonstelling te
zien met schilderyen van Goswin
Thijssen. De expositie is op werkda-
gen geopend van 9-12.30 uur en van
14-16.30 uur, zondag 5 april ook ge-
opend van 14-16 uur.... toont Bep Scheeren in de Burger-
zaal van het Raadhuis van Land-
graaf tot en'met 24 april werken op
papier. Openingstijden van het
Raadhuis zijn maandag tot en met
vrijdag 9-12 uur, maandag en don-
derdag 14-16 uur en donderdag
17-19 uur.

Witte bonen 'Chili'
DOOR HUUB MEIJER

Deze variant met witte bonen in
tomatensaus op chili eon carne
wordt op smaak gebracht met sam-
bal, enkele druppels tabasco,
snufje chilipeper of chilisaus.

Benodigdheden voor 4 personen: 1
ui, 2 tenen knoflook, olie ofmarga-
rine, 500 g rundergehakt, 2 groene
paprika's, 1 blik tomaten op sap, 2
grote blikken witte bonen in toma-
tensaus, 1 tl sambal.

Pel ui en knoflook en hak ui fijn.
Halveer paprika's, verwijder zaad
en zaadlijsten en snijd vruchtvlees
in repen. Fruit uisnippers en knijp
knoflook hierboven uit. Fruit ge-
heel nog 2 minuten en neem uit de
pan. Voeg nog wat extra boter of
olietoe en bak gehakt al omschep-
pend rul en gaar. Kruid met peper
en zout. Voeg ui en knoflook op-
nieuw toe alsmede de reepjes pa-
prika. Snijd tomaten uit blik in
stukken en voeg deze samen met
sap aan de inhoud van de pan toe.
Laat geheel ongeveer 20 minuten
pruttelen. Voeg de witte bonen in
tomatensaus toe en laat door en
door warm worden. Breng op
smaak met sambal of andere ingre-
diënten als boven vermeld.

exposities
Happening Humor
in Melkfabriek
SITTARD - Ook in de kunst
valt er af en toe nog iets te la-
chen. Dit althans is de opvat-
ting van de organisatoren van
de happening Humor, die
morgen om 14.00 uur in kunst-
centrum De Melkfabriek aan
de Leyenbroekerweg 113ain
Sittard van start gaat. Naast
een expositie, waaraan zestien
kunstenaars uit Nederland en
België deelnemen, zijn er vi-
deodemonstraties en perfor-
mances.

Morgen om 14.00 uur wordt het fes-
tival door 'humorkunstenaar' Wal-
ter Joris geopend. De expositie
omvat verschillende disciplines:
schilderyen, beelden, installaties,
cartoons en keramisch werk. De
deelnemende kunstenaars zijn Ron
Bernstein, Ben Bonke, Sabine Bor-
gerhoff, Har Bosch, Ewan Cameron,
Sil Crefcoeur, Hennie van Diest,
George Francis, José Fijnaut, Maar-
ten van der Horst, Walter Joris,
Leen Kriens, Bert Lemmens, Wil
Peerboom, Maria Stams en Henk
Tummers. Studio Agora toont vi-
deofilms.

Op 26 april sluit het festival met
performances van Nicoline van de
Beek, Variety Axe en muziek-thea-
tergroep de 'Wak-zines'.

De tentoonstelling kan bezocht
worden op zaterdag 11 en zondag 12
april, zaterdag 18, maandag 20 april,
zaterdag 25 en zondag 26 april, tel-
kens tussen 14 en 18 uur.

'Mijnbouw in
de Fotografie'
SITTARD - In het kader van
het Zuiderlicht-filmfestival
wordt in het Kritzraedthuis
aan de Rosmolenstraat 2 in
Sittard vanavond om 18.30uur
de tentoonstelling 'Mijnbouw
in de Fotografie' geopend. De
expositie loopt tot en met 10
mei en is te bekijken van dins-
dag tot en met vrijdag
10.00-17.00 uur en op zaterdag
en zondag van 14.00-17.00 uur.

De aankondiging van de sluiting
van de mijnen veroorzaakte plotse-
ling het besefdat er veel, maar toch
nogal eenzijdig gefotografeerd was
in de mijnen. Nol Pepermans maak-
te als mynwerker bijvoorbeeld fo-
to's van de mijn met een blik van
binnenuit. Andere fotografen beke-
ken de mijn van buitenaf door hun
lens. De expositie 'Mijnbouw in de
Fotografie' laat verder werk zien
van Nico Jesse, Jeanloup Sieff,
Bernd en Hilla Becher, Hub Leuf-
kens en Werner Mans.

In het kader van het festival is er
ook een tentoonstelling getiteld
'Geschiedenis van de Fotografie' te
zien in Den Tempel aan deGruizen-
straat 27 in Sittard. Openingstijden
van deze tentoonstelling zijn even-
eens van dinsdag tot en met vrijdag
10.00-17.00 uur en zaterdag en zon-
dag van 14.00-17.00 uur.

" Schuilplaats voor eeni
ge, aquarel van Simon
dwijk, te zien in galerie
di.

Mummies als
inspiratiebron
LANDGRAAF - In Gafl
Gaudi aan de Hereweg $(

Landgraaf vindt morgen 1
14.30 uur de opening pla,
van een expositie van beel',
en grafiek van de kunsten^.
Joke Brugman uit Best"
olieverfschilderijen en aflP
rellen van Simon WoudY
uit Rijen. De tentoonstel*
duurt tot en met 17 mei &P
te bezichtigen van donder*1
tot en met zondag van 10
17 uur.

INa de Vrije Academie in Den »V
studeerde Joke Brugman in l!>*i
aan de Academie voor IndusOj
Vormgeving in Eindhoven, richj
autonome vormgeving beeldt\
wen. i
Zij raakte vooral geboeid doofj
mummies van Peru en 'dodet>\
pakkingen' uit andere culturen.)
zij als inspiratiebron voor haar *l
is gaan gebruiken. Haar beeldCj
grafiek verwijzen naar doden\
pakkingen, -rituelen en myn
daaromheen. Het gebruik val» j
tuurlijke materialen in de bew
en de directheid in de grafiek M
druk, kartondruk en monotyl
versterken deze associaties. :
Tijd, dood, vergankelijkheid, aaf
water en vruchtbaarheid zij»l
trefwoorden die van toepassing
op het werk van Joke Brugman-

Simon Woudwyk toont olie^schilderyen van groot formaaj
overwegend geelachtige tinten,*na laag aangebracht. Daarnaast
poseert hy aquarellen, waarin.'
Oostindische inkt krachtige ÜJ'
zijn toevoegd.

Volgens Woudwyk vormen mei
en menselijkheid het thema!
uitgangspunt van zyn werk. In
schildertaal is de menselyke fil
teruggebracht tot een langgeï
getekende contour, zonder spe<
ke gelaatsuitdrukking of an
individuele kenmerken. Een
dat regelmatig opduikt in het
van Woudwijk is dat van de 1
ter, een trage bewaker.

cryptogram

Horizontaal: 3. Dierlijk lichaamsdeel als
gereedschap; 8. Een jongen, een meisje?
Neen, toch een jongen; 9. Drank zoek je
uit bij een klein kind; 11. Doet rust altijd;
12. Het paard is te zwaar bespannen, daar
ben ik zeker van; 16. Tegenover het
knoopsgat is de aansluiting; 17. Een dub-
bele oorlog? Het een of het ander; 19. Die
zal wel eens barsten in 't water; 21. Een
hoed om op te zitten? 22. Als jij 'es wat
lekkers ging halen? 23. Een geneesmiddel
voor hen die ons bevalen stil te staan?
Maar dan we! op het voetbalveld.

d
Verticaal: 1. Stationsarbeia? 2. Hij d'ej.
de vorige klaar is, telt niet meer mee^De mare doet de ronde dat hij zijn han^moet houden; 5. Die zitten voor het kasjjj
6. Teniet gedaan is de kleur als E weg9*^
7. Dit is de ontwikkelingslijn van 5,,
Drent; 10. Lessen krijgen in broek aant'
ken? 13. Legerplaatsen! 14. GeesteW
gezondheid! 15. Is dit een ruiker me' L
rens? Jij moet je ook overal mee
moeien; 17. Ondanks de hoogmoed is j

indrukwekkend; 18. Dat is afval, P. %
ga je dood van; 20. Is om de vogel v
kunststof?

Oplossing van gisteren

. (ADVERTENTIE)

Voorbeelden:
Kortlopende deposito's vanaf DM 10.000 ofzonder
koersrisico in Hfl. tegen maximale rente.
Alle geldbeleggingen worden zeer discreet behandeld.
Onze wisselkoers op 3-4-1992: ’ 112,75 = DM 100,-

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

Jeltsin ontslaat
pijn vice-premier
Bent u ~De Russische presi-
!^rst« ls Jeltsin heeft gisteren
■Jboel! Vlce-Premier Gennadi Boer-
bUreau°TtSlagen- Volgens het pers-
Verzn^i, gebeurde dit op eigen
'b"enoemH an Boerb°elis. Donderdag
■nister Jeltsin al een nieuwe mi-
vice r.r

Van Financiën in plaats van
bliifti^emier Gïydar. Boerboelis
f functie als lid van de Staats-

raad, een adviescollege van Jeltsin
Gajdar behield zijn post als vice
premier.

Beide besluiten worden in rege-
ringskringen in Moskou becom-
mentarieerd als manoeuvres Van
Jeltsin om het Russische parle-
ment, dat volgende week voltallig
bijeenkomt, dewind uit dezeilen te
nemen. Het Volkscongres zal naar"
verwachting hevige kritiek leveren
op het economische programma
van de regering en met eisen tot
ontslag komen.
Een aanwijzing hiervoor is dat
Boerboelis als lid van de Staatsraad
een uitbreiding van zijn bevoegdhe-
den kreeg toegewezen. Jeltsin be-
lastte hem met de coördinatie van
binnen- en buitenlandse politiek,
personeelspolitiek en relaties met
politieke partijen. Boerboelis had
als presidentieel adviseur al de ver-
antwoordelijkheid voor de veilig-
heidsdiensten. De Staatsraad is
formeel geen verantwoording ver-
schuldigd aan het parlement.
Er wordt in Moskou nog hevig ge-
speculeerd over een mogelijk aftre-
den van Jeltsin als premier.

Veel verlopen
Paspoorten
Op Sehiphnl

"" De Koninklijke
de af^, Ussee °P Schiphol heeft
vol eeh °,?en dagen haar handen
met«!n aan luchtreizigers die

ivliegtuig ïn °p n̂ PasP°ort het
'noggeénH Wilden staPPen- 1"
bijna e dagen üJd werden

5 noodPasPoorten
veel 1*??"1 was het mogelyk om
ken rn»t

Pese landen te bezoe-
"iaal vi,Veen pasPoort dat maxi-
ingana , Jaa,r verlopen was. Met
!een L„an dle datum kan dat ai-
rpoort rw" ,met een geldig
bliciteit«; ndanks een grotepu-n»enstr^Cafnpagne z»n nog veelregef s n undig van de nieuwe
daarom e marechaussee heeftPooS ,ïfe,nd 6Xtra noodPas-
cUm

"e" lngeslagen. Deze reisdo-zijrfsleo^ dle 54 gulden kosten,Slechts voor één reis geldig.

Inflatie blijft
volgend jaar
3,5 procent

DEN HAAG - Premier Lubbers wil
de begroting voor volgend jaar zo
inrichten, dat de inflatie niet hoger
wordt dan 3,5 procent, net als dit
jaar. De ministerraad hield gisteren
een eerste gespreksronde over de
zogeheten kaderbrief, waarin de
hoofdlijnen van de begroting voor
volgend jaarworden geschetst. Vol-
gende week wordt die discussie af-
gerond.

„Het gaat niet alleen om de afzon-
derlijke begrotingen", aldus Lub-
bers. Ook de kosten voor de sociale
zekerheid en de volksgezondheid
zijn daarbij van belang. „Als we dat
allemaal behoorlijk in de hand kun-
nen houden, mag van de werk-
gevers en werknemers ook ver-
wacht worden, dat zij hun bijdrage
leveren aan de matiging van de lo-
nen."
Lubbers noemde dat ook in het be-
lang van de sociale partners zelf.
„Grotere loonstijging kost arbeids-
plaatsen", aldus Lubbers. Daarom
wil hy het beleid voor 1993 erop
richten de inflatie niet verder te la-
ten oplopen dan dit jaar. Misschien
dat dan de loonkosten beperkt kun-
nen blijven, zo hoopt de premier.

Conservatieve communisten moeten beleid aanpassen

Hervormers in China
aan winnende hand

ifl *cm r "^
_

**e*Par^ement m China heeft de conservatieve
h* iet v

l6r enë gedwongen tot een wezenlijke aanpassing van
,jj|_ ol.t.c"?rgeriomen beleid voor dit jaar.De koers van de Chinese
ef riin ■ *nu meer m n me* de opvattingen van de hervor-
Jre "=sgezinden die de strijd hebben aangebonden met de ex-
«> " c°nservatieve communisten in Peking.

tr_. .
kte j>„ gens waarnemers de eer
J^olkfr6r S!nds de stichting van de§KeïonP,Übliek in 1949 dat een pre
J&oet* ue manier het hoofd heefl
"Sat m ,ulSen voor een parlement
Ï50 -Z Ja-knik'-functie heeft. Dé

in ü nngen in de tekst var
kou u"t Nederland de 'Troonrede

fpiorrni " Detekenen voor Li eer"te ond
gezicntsverlies en een verde-

Van 2Un g6Zag al£

IPartifltl^- eens te meer omdat de
'Se d.TAülIlg zich niet verzet tegen
% "pJSgm6en- Daarmee wekker
j*achtS machthebbers op zijn
Vr^r,; gezegd de indruk dat in de■£oori^onkeliJke versie te weinig
"*Dens v- van de zogenaamde
iïLr, ë

u .Xlaoping'-lijn: bestrijding
I"naoï«f ,conservatisme ofwel de
bp raisch.e invloeden, en nadruk
""ningen e economiscne hervor-

Premier Li Peng heeft tijdens de
jaarlijkse zitting van het Volkscon-
gres, het Chinese parlement, die
gisteren beëindigd is, ongezouten
kritiek te slikken gekregen. Veel
parlementsleden maakten gebruik
van de door de 87-jarige Deng Xiao-
ping geschapen sfeer van 'touming-
du', de Chinese glasnost. Zij gaven
openlijk gehoor aan de oproep om
'de hoofdzetel van verkalkt denken
te bombarderen.

De man die verantwoordelijk ge-
acht moet worden voor de jongste
ontwikkelingen in Peking, Deng
Xiaoping, had de tv ingeschakeld
om zijn boodschap direct tot het
Chinese volk te brengen. Hij bleek
machtig genoeg om het conservatie-
ve hoofd van de propaganda-afde-
ling en de media-bonzen te passe-
ren en publikatie te verordonneren.

binnen/buitenland

'Chinese leiders bejaarde spieetogen'

Kamerlid op matje
na wilde uitspraken

h'F^HAAG - Het CDA-Kamer-ua Mateman moet bij zijn frac-tievoorzitter Brinkman op hetmatje komen, omdat hij de Chi-nese communistische leiders
rna u.belediêd. Tijdens een
v-J-»A-byeenkomst in Staphorstnuciden maart, zo werd gisterenwekend, verkondigde hij dat pre-
h u Lubbers „meer waardenecnt aan een akkoord met eenPaar bejaarde spieetogen in eenaictatonaal geregeerd land, danaan het recht op zelfverdediging
ll^a e,en redeliJk democratisch«nd als Taiwan".Mateman doelde met zijn uitla-ung op het Nederlandse besluit"tn geen exportvergunning aan

RDM te verlenen voor de leve-
ring van onderzeeërs aan Tai-
wan.

Het CDA zit in de maag met de
uitspraken van het Kamerlid:
„Een zeer ongelukkige uit-
spraak, die geheel voor eigen

rekening van Mateman komt en
waarvan wij ons geheel distan-
tiëren", aldus de woordvoerder
van Brinkman. Hij benadrukte
dat de zaak zeer hoog wordt op-
genomen.
Mateman had in Staphorst nog
meer pijlen op zijn boog. Over

het minderhedenbeleid wist hij:
„Wij zijn niet meer de baas over
wie wel en wie niet wordt toege-
laten. Wij hebben geen behoefte
aan buitenlanders, waar ze ook
vandaan komen, die in ons reeds
overvolle land een nieuw be-
staan willen opbouwen. Laat ze
meehelpen hun eigen land op te
bouwen."
Verder sprak Mateman zich uit
over de noodzaak tot een legiti-
matieplicht en het herstel van de
grensbewaking voor personen-
verkeer. „Omdat er anders geen
enkele controle is op de horden
Afrikanen, de drugs en de wa-
pens, dieover onze zuid- en oost-
grens ons landje binnenkomen."

Commandant verwacht geen moeilijkheden

Nederlandse soldaten
in Zagreb aangekomen
ZAGREB - Het Iste (NL) VN-ver-
bindingsbatayon is gisteren, met
enige vertraging in de Kroatische
hoofdstad Zagreb aangekomen. De
ruim 250 Nederlandse Blauwe Ba-
retten hebben daar de nacht door-
gebracht in barakken op het vlieg-
veld die sinds de terugtrekking van
de Joegoslavische troepen leeg
staan. Vandaag vertrekken ze naar
hun definitieve bestemmingen in
Kroatië en de zuidelijke buurrepu-
bliek Bosnië-Hercegovina.
De Nederlandse eenheid is het eer-
ste complete bataljon van de Ver-
enigde Naties dat in het verdeelde
Joegoslavië arriveerde. Wel zijn ver-
kenningsgroepen van de 31 betrok-
ken landen, waaronder een 49-kop-
pig Nederlands team, al enkele
weken werkzaam in het gebied.
Twaalfhonderd Franse militairen
zullen vandaag aankomen.
Commandant luitenant-kolonel H.
Vermaas verwacht geen moeilijk-
heden, omdat alle partijen hebben
ingestemd met de komst van de
VN-vredesmacht.

Maar de Nederlanders arriveren op
een moment dat de burgeroorlog
naar Bosnië-Hercegovina dreigt
over te slaan en er nog steeds wordt
gevochten in Oost-Kroatië.
In het noordoosten van Bosnië
werd gisteren ondanks een bestand
voor de vierde achtereenvolgende
dag strijd geleverd. Bij de gevech-
ten vielen volgens de pers in Saraje-
vo tussen de 50 en 150 doden. Ook
in Banja Luka in het noordwesten
van Bosnië, waar Nederlanders een
logistiek centrum van de VN gaan
bemannen, werd gevochten.

Voor de manschappen zal met na-
me het enorme aantal mijnen dat
het federale leger heeft gelegd een
probleem vormen. De Canadezen
zijn al rond Pakrav, één van de
meest verwoeste steden in de bur-
geroorlog, met speciale mijnveeg-
machines bezig om deze op te rui-
men. In sommige plaatsen, zoals
Darovar waar ook Nederlanders
worden gestationeerd, is geen elek-
triciteit, water en gas.

Lubbers: 'Minister kan gewoonfunctioneren '

Kok verontwaardigd na
CDA-aanval op Pronk

DEN HAAG - Vice-premier Kok is
verontwaardigd op de CDA-fractie
in de Tweede Kamer vanwege de
kritiek op rhinister Pronk (Ontwik-
kelingssamenwerking). „De hou-
dingvan het CDA en de Kamer was
niet alleen fel en hard, maar ook
van een toon die me niet beviel", al-
dusKok.

Premier Lubbers vindt op zijn
beurt dat Pronk gewoon door kan
functioneren, ondanks de felle kri-
tiek die hij donderdag van CDA en
WD te verduren kreeg. „Het debat
is afgerond en Pronk heeft het ver-
trouwen van de Kamer gekregen",
aldus Lubbers gisteren na afloop
van de ministerraad.

Vice-premier en minister van Fi-
nanciën Kok meent dat de kritiek
van het CDA op Pronk ook niet
past binnen een coalitie van twee
partijen die met elkaar moeten sa-
menwerken. Hij is vooral boos op
CDA-woordvoerder De Hoop
Scheffer die donderdagavond fel
uithaalde naar de minister van Ont-
wikkelingssamenwerking vanwege
zijn uitspraken over de relatie met
Indonesië. „Zijn toon en presentatie

zou wel eens beter kunnen", aldus
Kok die eraan toevoegt dat Pronk
niet onder curatele staat en allever-
trouwen verdient van de hele coali-
tie.

Minister-president Lubbers had er
gisteren duidelijk geen zin in het
conflict tussen Pronk en met name
de CDA-fractie nog verder te laten
escaleren. „Ik heb in de minister-
raad gezegd: laten we nu een dagje
niet over Indonesië praten. Ik had
er gisteren goed genoeg van", aldus
Lubbers.

Hij vond dat hij als premier geen
oordeel moest vellen over de opstel-
ling van de CDA-fractie in de Twee-
de Kamer. CDAer De Hoop Schef-
fer waarschuwde minister Pronk
geen uitspraken over Indonesië
meer te doen die de Indonesische
regering zouden kunnen irriteren.
Hij dreigde Pronk anders naar huis
te sturen.

Zie ookpagina 7

" CDA zocht en vond stok
om Pronk mee te slaan

Albanezen willen Sali Berisha als premier

President Ramiz
Alia afgetreden

DOOR FRITS SCHILS

TIRANA - De laatste communisti-
sche president van de republiek
Albanië, Ramiz Alia, is afgetreden.
Alia maakte zyn besluit gistermid-
dag bekend in een rede voor radio
en televisie. Voor de opvolging van
Alia worden de namen van twee
kandidaten genoemd: die van de
huidige leider van de Democrati-
sche Partij (DPA), Sali Berisha en
van Alexander Mecsi, vice-presi-
dent van het parlement. De publie-
ke opinie in Albanië ziet Berisha
liever als premier van een krachtige
regering dan als president, omdat
de DPA-leider als regeringsleider
met aanzienlijk meer macht is be-
kleed dan in het hoofdzakelijke ce-
remoniële ambt van staatshoofd.

De DPA heeft verheugend op het
besluit van Alia geregeerd. De De-
mocraten die twee weken geleden
de ex-communisten een verplette-
rende verkiezingsnederlaag toe-
brachten, noemen het heengaan
van Alia 'het enige juiste' wat de
presidept onder de huidige omstan-

digheden nog kon doen.
Alia kwam in april 1985 aan het be-
wind na de dood van de stalinist
Enver Hodzja, die Albanië vanaf
1944 met ijzeren hand had gere-
geerd. Aanvankelijk continueerde
Alia het beleid van zijn voorganger.
Nog in januari 1990 verkondigde hij
in een rede tot de arbeiders van een
machine- en tractorenfabriek in Ti-
rana 'dat er in Albanië niets bijzon-
ders aan de hand was en dat de
partij vastbesloten was voort te
gaan op de wegvan het socialisme.
Tien maanden later bezweek Aha
voor de politieke en economische
realiteiten en voerde hij op aan-
drang van de oppositie het meerpar-
tijensysteem in. Vanaf dat moment
raakten de gebeurtenissen in een
stroomversnelling.

Bij de aankondiging van zijn ver-
trek zei Alia dat hy een jaar geleden
het presidentschap aanvaardde om
het land bijeen te houden, verdere
onrust te voorkomen en Albanië in
de richting van een democratische
staatsvorm te loodsen. „Om dezelf-
de redenen", aldus Alia, „bied ik nu
mijn ontslag aan."

punt uit
Overdracht

Bijdragen van het rijk voor ge-
handicaptenvoorzieningen
worden overgedragen aan de
gemeenten. Het kabinet is hier-
mee gisteren akkoord gegaan.
De overheveling vindt een jaar
later plaats dan de bedoeling
was, in 1994. Het gaat om geld
voor vervoer en voorzieningen
aan woningen. Met de overhe-
veling is een bedrag ge-
moeid van 750 miljoen in 1994,
oplopend tot ruim 1,1 miljard
gulden vanaf 1996.

Bekentenis
Als de verdachte van een mis-
drijf schuld bekent, hoeft er
verder geen bewijs te worden
geleverd. De rechters kunnen
dan overgaan tot het bepalen
van de hoogte van de straf. Dit
nieuwe plan wordt besproken
in de commissie-Moons, die de
regering adviseert over het effi-
ciënter en goedkoper functio-
neren van de Nederlandse
rechtspraak.

Woonoorden
ANC-leider Nelson Mandela
wil dat er een 'internationaal
team van waarnemers' naar
Zuid-Afrika wordt gestuurd
om zich op de hoogte te stellen
van het geweld in de zwarte
woonoorden. Mandela bezocht
gisteren het door geweld ge-
teisterde zwarte woonoord
Alexandra, in Johannesburg.
Daar zijn sinds dinsdag min-
stens 15 mensen om het leven
gekomen bij gevechten tussen
aanhangers van het ANC en dé
Zulu-beweging Inkatha.

Libië
Libië heeft gisteren opnieuw
de landen die zich achter de
aankomende VN-sancties te-
gen Tripoli scharen gewaar-
schuwd voor de 'negatieve
gevolgen' die hun houding kan
hebben. In de Libische hoofd-
stad bleef het gisteren rustig
nadat de avond daarvoor de
Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties in felle bewoog
dingen de gewelddadige de-
monstraties tegen buitenlandse
ambassades had veroordeeld.

Schulden
Het kabinet wil het mensen die
in de schulden terecht zijn ge-
komen makkelijker maken
weer met een schone lei te be-
ginnen. De Faillissenmentswet
zal daartoe worden aangevuld
met een regeling voor sanering
van de schulden van natuurlij-
ke personen. Wie schulden
heeft gemaakt en daardoor in
een financieel problematische
toestand terecht is gekomen
kan een beroep doen op de re-
geling, die voor ten hosgste vijf
jaar duurt. De omvang van de
schulden en de vraag waardoor
ze zijn ontstaan zijn niet van
belang.

Polen
Na weken van moeizaam on-
derhandelingen zijn tien van de
achttien partijen in het Poolse
parlement in principe de vor-
ming van een grote coalitie
overeengekomen. De breed opr
gezette regering moet het min-
derheidskabinet van premier
Olszewski vervangen, daj
slechts drie maanden na zijn
aantreden volkomen is vastge-
lopen.

Noodhulp
Nederland geeft voor zes mil-
joen gulden medische nood-
hulp aan Estland, Letland en_
Litouwen. Het kabinet heeft dit
gisteren besloten. Vanwege dé"
slechte economische situatie_
daar, is de geneesmiddelen-
voorziening in moeilijkheden-''
gekomen. De Baltische landen
hebben de Nederlandse rege-

tring al verschillende malen ont-'
een bijdrage gevraagd.

"i

Uilen in verkiezingsstrijd

(ADVERTENTIE)

Het nieuwe
nummer

voor inlichtingen
binnenland.

Voor inlichtingen over telefoonnummers, telefoonverkeer en
gesprekstarieven belt u voortaan 06-8008. FTTHHfJiBW
Het tarief is 15 cent per oproep.

Tot uw dienst, PTT Telecom.

" De Britse premier John Major speelt met twee witte
uilen tijdens een verkiezingsbezoek ergens in Kent. Alle
politici op het eiland houden zich dezer dagen met acti-
viteiten bezig die vooral ten doel hebben zo voordelig
mogelijk in krant ofbeter nog op televisie te komen. Don-
derdag moeten de Britten namelijk de gang naar destembus maken om een nieuwe regering te kiezen. On-
danks de vaak liefelijke plaatjes is de verkiezingsstrijd
ongemeenfel. Ongetwijfeld ook omdat de twee grote par-
tijen, de- Conservatieven en Labour, elkaar in de vele
opiniepeilingen bijna niets ontlopen. Steeds meer waar-
nemers gaan ervan uit dat noch de Conservatieven noch
Labour een absolute meerderheid zal weten te halen. En
dan is de grote dag van de liberaal-democraten van
Paddy Ashdown aangebroken. Deze veel kleinere, maar
snel groeiende partij is dan nodig om een regerings-
meerderheid te vormen. Foto: epa

—
(ADVERTENTIE) ï

r —\ a
! Slecht ter been? r
l De Arola brengt u \ ■

overal heen. \ -\ Door weer en wind, binnen en { _
! buiten de bebouwde kom Op * 2

volle tank 120 km! Max fj snelheid 40 km/uur. Ook lever- { \\baar als rolstoel-inrij wagen. t JVraag documentatie over
deze fantastische twee-zitter. 'f"j (Uitsluitend voor gehandicapten.) \ jjj
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Scheiding
EG vindt dat de banden tussen

overhoorwegmaatschappijen en de
hierV n losser moeten. Op grond
vo»i-.an heeft de commissie ver-
EonVraagstukken van de Sociaal
temb°miSche Raad (SER) in scp"
seerd

er 1990 de minister geadvi-
ti4S<!„ een scheiding aan te brengen

! andern7 ~Hne!?ijds de exploitatie en
i houri de aanleg en het onder-a van het spoorwegnet.

Pe n^"lerciële - dus zichzelf bedrui-
nenlon edriJven zouden de trei-
nemen KOOTX OOT nun rekening moeten
kom eni~e rails moeten in beheer
derhn Ji de overheid, die het on-
bestoH °5. contractbasis gaat uit-
ruet m?' en advies dat bepaald
«e spTrwS." is ontvangen door

Kort na het advies installeerde mi-
nister Maij-Weggen de commissie
Wijffels (genoemd naar de Rabo-
topman) die met concrete plannen
moet komen voor de verzelfstandi-
ging van de NS. Eind deze maand
worden de conclusies verwacht. De
voorstellen van de spoorwegdirec-
tie om de dienst onderhoud (Infra)
te reorganiseren door middel van
het invoeren van flexibeler werktij-
den, geven aan dat zij de hete adem
van de commissie Wijffels in de nek
voelt. De directie lijkt bezig met een
ultieme poging om deze dienst effi-
ciënter te maken en zo te behoeden
voor afsplitsing van het concern.

Trappelen
Dreigend roepen de managers dat
buitenlandse bedrijven inmiddels
staan te trappelen om het onder-
houdswerk van de NS over te ne-
men en dat dus veel banen verloren
zullen gaan als nu niet wordt over-
gegaan op een efficiëntere werkwij-
ze. De bonden krijgen de zwarte
piet toegeschoven. Door op te roe-
pen tot het dwarsbomen van de
NS-plannen brengen zij volgens de
directie de werkgelegenheid in ge-
vaar.
Die redenering maakt de bondsbe-
stuurders extra kwaad. Immers, zij
hebben de NS-directie keer op keer
laten weten dat ook zij ervan door-
drongen zijn dat bij de spoorwegen
veel moet veranderen. Sterker nog,
ze willen best meewerken aan reor-

ganisaties, maar dan moeten die wel
een duidelijk doel nastreven dat
ook door het personeel wordt ge-
dragen.

En dat is precies waar het volgens
CNV-bestuurder Van derKamp aan
schort. „Hoofddoel van de directie
lijkt de laatste jarente laten zien dat
alles verandert.
Het is een soort nieuwe ideologie of
religie. Daarmee maak je het bedrijf
helemaal dol. Wij als bonden mogen
vervolgens als EHBO'ers optreden,
maar daar passen we voor."

Goede beurt
De bonden sluiten niet uit dat ook
de commissie Wijffels kritiek heeft
geuit op de manier van leiderschap
bij de NS en dat het de directie om
te doen is geweest een goede beurt
te maken bij de minister. Opmerke-
lijk is dat het advies van de com-
missie, waarin behalve de RABO-
topman ook bestuursdeskundige
prof. In 't Veld en oud-KLM-top-
man De Soet zitting hebben, eigen-
lijk eind vorig jaar bij de minister
had moeten liggen. Naar verluidt
konden NS'ers rondom de commis-
sie niet instemmen met de conclu-
sies.
Over de oorzaak van de vertraging
wordt geheimzinnig gedaan. Wijf-
fels wil niet eens aan de telefoon
komen en laat via zijn secretaresse
weten dat hij er niets over kwijt wil.
De Soet wil wel iets zeggen. „We

zijn wat vertraagd omdat we een
realistisch plan willen presenteren.
Het moet goed worden voorgekookt
en draagvlak hebben, zodat we het
direct kunnen uitvoeren." *

Hoe dan ook, de bonden vinden dat
het management van de NS faalt
zolang het bij reorganisaties het

personeel buitenspel zet. „Als dat
bij Philips zou gebeuren, zouden de
aandeelhouders onmiddellijk ingrij-
pen. Dat moet bij de NS nu ook
gebeuren. De minister, de regering
en het parlement moeten in actie
komen", zegt CNV-bestuurder Van
der Kamp. Zijn verzoek ligt inmid-
dels bij de bewindsvrouw.

binnen/buitenland

Directie riskeert ene arbeidsconflict na andere

NS werkt aan soepeler
en dynamischer imago

DOOR RON KRAGTEN ENPIETER COUWENBERGH

■utrecht/woerdenm~ De Nederlandse Spoor-wegen proberen met het■juidige arbeidsconflict
P^^t hun personeel eeniicultuurschok teweeg te

Dat is volgens■bestuurder Jaap van der
jr^-arnp van de doorgaans

K^atigde Vervoersbond
P--NV de reden waarom
Fe sPoorwegdirectie de
■^o-onderhandelingen■stuk heeft laten lopen.■>>De NS-directie is bezig
gijn eigen huis af te bran-
den om op de as vervol-»gens een geheel nieuw

roedrjjf neer te zetten."

'Vakif verbeten woorden van een
r *Dondsbestuurder die al enige ja-
de N 1? lede °gen m°et toezien hoe
gen rlandse Spoorwegen pogin-
and ondernemen hun imago te ver-
haaT611-' Van een uiterst ambtelijke,
soa mihtaire onderneming tot een
cien Werkende organisatie. Effi-
Verw

en Punctualiteit zijn de to-
reór °ot"den waarmee managers
hor gan*satie op reorganisatie pro-ven door te voeren.
Vo j veranderingen die de directie
een aaP van der Kamp vanuit
te ieregentenmentaliteit probeert op
per ggen> want aan inbreng van het
no f

oneel is nog steeds weinig be-

niet vn der KamP gehjk heeft of
Sd ' net rommelt al drie jaarbij de
niet rw,egen- Het ene arbeidscon-
rjg.

, v°lgt het andere op. Nog nooit
staa iide treinen zo vaak stilge-
Vole *'S onmiskenbaar het ge-
g

g Van de drang van de spoorwe-
voe °m veranderingen door te
De N"5
len m°et wel reorganiseren wil-
Ye Ze. °P tijd klaar zijn voor het
r,ati gd Europa. Straks raken alle
Va °f

nale spoorwegmaatschappijen
lic de.EG-lidstaten hun monopo-
d\vo tic kwi Jt en worden zij ge-
D Q

ngen concurrerend te werken.
«sio Ze dat niet- dan loPen ze het
te,, ,een gedeelte van hun markt"* verhezen.

" Een vertrouwd
beeld bij het
hoofdkantoor van
deNS in Utrecht.
Boze NS-werknemers
voeren er actie.

Foto: ANP

Jamil Sharafvan de Vereniging Mensenrechten Koerdistan:

'Dialoog is oplossing
Koerdisch probleem'

DOOR BERT HESSELINK
MAASTRICHT - Als het aan Jamil
Sharaf, de voorzitter van de Vereni-
ging Mensenrechten Koerdistan
(VMK), ligt stuurt de Tweede Ka-
mer minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken naar huis.
„Van den Broek moet aftreden
want hij staat toe dat het Turkse le
ger met het geweld tegen de Koer
den bij voortduring de mensenrech
ten schendt."

Hoog weggestopt in een oud pand
in de Maastrichtse Cortenstraat
huist het 'hoofdkantoor' van de Ver-
eniging Mensenrechten Koerdistan.
Vanuit een klein kamertje komt
voorzitter Jamil Sharaf (57) op voor
Koerden, die in Turkije, Irak, Iran
en Syrië strijden voor een mens-
waardig bestaan. Het zijn nu druk-
ke dagen voor Sharaf. Samen met
een aantal bestuursleden bestookt
hij Nederlandse politici met brieven
en telefoontjes, in de hoop zo de op-
stelling van de Nederlandse rege-
ring over de acties van het Turkse
leger tegen deKoerden in Oost-Tur-
kije te veranderen.

Minister Van den Broek van Bui-
tenlandse Zaken heeft gezegd dat
hij zich weliswaar zorgen maakt
over het geweld dat Turkije de laat-
ste weken gebruikt tegen de Koer-
dische nederzettingen, maar dat hij
de acties van de Turken niet wil
veroordelen. Die veroordeling
kwam er alleen van de Duitse mi-
nister van Buitenlandse Zaken
Genscher. De Duitse regering stop-
te de levering van militair materieel
aan Ankara naar aanleiding van het
Turkse optreden tegen opstandige
Koerden. De minister van Defensie
Stoltenberg moest zelfs het veld rui-
men toen aan het licht kwam dat er
ondanks het verbod toch wapens en
pantservoertuigen aan Turkije wa-
ren geleverd. Duitsland staat bin-
nen de Europese Gemeenschap
alleen in zijn opvatting dat de Tur-
ken moeten boeten voor de acties.

In Nederland is er onenigheid tus-
sen de politieke partijen over de
vraag of er een wapenembargo te-
gen Turkije moet worden ingesteld.
PvdA, ,D66 en Groen Links willen
zon boycot, maar een Kamermeer-

derheid van CDA, VVD en klein
rechts voelt daar niets voor. Sharaf
vindt ook dat er een verbod moet
komen op het leveren van wapens
aan Turkije. „Die wapens, ook Ne-
derlandse, worden door het Turkse
leger ingezet tegen de Koerden. Ik
ben Nederlander en betaal hier be-
lasting, waarmee de wapens wor-
den betaald. Mijn eigen volk wordt
vernietigd met mijn geld."

" Jamil Sharaf: ,Min^sicr Van den Broek moet eigenlijk af-
treden." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Strijd
De Koerden strijden al sinds het
eind van de Eerste Wereldoorlog
voor een eigen land. Na het Verdrag
van Versailles besloten de grote
westerse landen dat er bij de verde-
ling van het grote Ottomaanse rijk

geen plaats was voor een eigen land
voor de Koerden. Koerdistan werd
verdeeld over vijf landen: Turkije,
Sovjetunie, Iran, Irak en Syrië.
„Voor de 30 miljoenKoerden is het
nog altijd een droom om een vrij
Koerdistan te realiseren", aldus
Sharaf. „Maar er is wel degelijk het
besef dat dat niet te realiseren is.
Slechts een hele kleine nationalisti-
sche minderheid tracht die droom
te verwezenlijken. Anderen zijn al
tevreden als ze veilig kunnen leven
op de plaats waar ze nu zijn. Koer-
den zijn jarenlang onderdrukt door
martelingen, gevangenschappen en
massaprocessen. In Turkije bestaan
er officieel zelfs geen Koerden,
want in de grondwet staat dat het
verboden is Koerd te zijn. De Turk-
se regering staat het mensen met

een eigen taal, een eigen gebied en
een eigen cultuur niet toe een ge-
woon leven te leiden. Dat is toch
belachelijk."

Hoog spel
De leider van de Libische re-
volutie, kolonel Moammar
Gaddafi, begint de Iraakse
dictator Saddam Hoessein
in brutaliteit te evenaren.
Buitenlanders dieLibië willen
verlaten, ondervinden moei-
lijkheden bij de afhandeling
van de benodigde formali-
teiten en vervolgens onder-
nemen horden demonstran-

ten een stormloop op ambassades van landen, die in de Veilig-
heidsraad vóór het tegen Tripoli gerichte sanctiebesluif hebben
gestemd. De ambassade van Venezuela dat het voorzitterschap
van de V-raad bekleedt, besfaat zelfs nief meer. Die is leeggeplun-
derd en platgebrand. Er kan geen twijfel over bestaan dat de
massa op last van de Libische regering in beweging is gekomen.
Spontane betogingen komen immers in geen enkel totalitair gere-
geerd land voor.

Gadaffi speelt hoog spel en hij riskeert daarbij grote gevaren. De
leider van het land dat allang bekend staat als thuishaven van en
opleidingsoord voor terroristen, weigert hardnekkig in te stemmen
met de uitlevering van twee leden van deLibische geheime dienst,
die internationaal in hoge mate verantwoordeljk worden geacht
voor de bomaanslag op een Amerikaans passagiersvliegtuig, die
boven het Schotse Lockerbie in een ramp uitmondde, en een soort-
gelijke catastrofe boven Niger. Door zijn hardnekkig 'nee' laadt
Gadaffi de verdenking op zich medeplichtig te zijn geweest aan
de aanslagen.

Het is geen domme zet geweest van de Libische leider om de
kwestie van de uitlevering aan de Arabische Liga en het Internatio-
nale Hof in Den Haag voor te leggen. Blijkbaar wil de dictatortijd
winnen en probeert hij verdeeldheid te zaaien in het buitenlandse
kamp. De zitting van de Veiligheidsraad heeft aangetoond dat de
internationale statengemenschap niet in unanimiteit bereid is mas-
sief tegen Gadaffi in het geweer te komen. Vijf landen, waaronder
China, onthielden zich van stemming en hebben te kennen gege-
ven dat zij eventuele verdere, aangescherpte resoluties niet zonder
meer zullen ondersteunen. Peking heeft tegelijkertijd duidelijk ge-
maakt niet akkoord te zullen gaan met een hernieuwde veroorde-
ling van Irak. Bovendien heeft Marokko laten doorschemeren dat
bijna alle Arabische landen die in de Golfoorlog onvoorwaardelijk
achter de VS en de VN-resoluties stonden, thans principiële be-
zwaren hebben tegen de Amerikaanse confrontatiestrategie.

De vraag dringtzich opwat de Verenigde Staten en Groot-Brittan-
nië zullen ondernemen, als straks blijkt dat de tegen Libië afgekon-
digde sancties hun beoogde uitwerking missen. In dat geval lijkt
een herhaling van de gebeurtenissen in 1986 niet uitgesloten. Toen
sloeg de luchtmachtvan de VS boven Libië vernietigend toe. Direc-
te aanleiding voor dat optreden' was de bomaanslag op een
Westberlijnse discotheek, waarbij enkele Amerikaanse militairen
om het leven kwamen en veel gewonden vielen. Ook deze aan-
slag werd door Libische terroristen gepleegd.

Amerika heeft er reeds op overtuigende wijze blijk van gegeven
dat het niet met zich laat sollen. 'Lockerbie' en de gewisheid dat
Gaddafi de kampioen van het terrorisme, Abu Nidal,"al vijf jaren
onderdak verleent, zitten Washington bijzonder hoog. Door in dit
toch al explosieve stadium van het conflict de zaak door ambassa-
debestormingen en het chicaneren van buitenlanders nog meer op
de spits te drijven, riskeert hij een versnelde afstraffing.

F.S.

Toeval
Sharaf, een Iraakse Koerd, ont-
vluchtte in 1975 definitief Iraaks
Koerdistan en kwam bij toeval in
Nederland terecht. „Ik wilde eigen-
lijk naar Zweden, omdat ik hoopte
dat ik daar met behulp van de En-
gelsetaal snel een baan zou vinden.
In Teheran ontmoette ik een Neder-
landse journaliste, die mij vertelde
dat ik met Engels ook in Nederland
terecht kon. Zij heeft voor mij con-
tacten gelegd met de Nederlandse
ambassade in Teheran. De ambas-
sadeur heeft mij toen uitstekend
geholpen. Maar het duurde toch erg
lang voordat ik een visum voor Ne-
derland kreeg. Na drie maanden
besloten we met een paar vrienden
niet langer op een visum te wach-
ten, want de situatie werd voor ons
steeds gevaarlijker. Er werd door
Iraanse en Iraakse autoriteiten jacht
gemaakt opKoerden die in het ver-
zet hadden gezeten. We zijn toen
zonder visum op het vliegtuig naar
Amsterdam gestapt."

Al vrij snel kreeg Sharaf politiek
asiel en een baan bij een adviesbu-
reau in Rotterdam. Hij trouwde met
een Limburgse vrouw en verhuisde
in 1980 naar Maastricht. Na de gif-
aanval van Saddam Hoessein op de
Koerden tijdens de Golfoorlog
richtte Sharaf de Vereniging Men-
senrechten Koerdistan op. „De
Koerden hebben recht op een men-
selijk bestaan zonder onderdruk-
king."

Terreur
Hij wil het geweld van de guerilla-
strijders van PKK, de Arbeiderspar-
tij Koerdistan, niet goed praten,
maar kan er wel begrip voor op-
brengen. „Als je al zo lang bent
onderdrukt en moet leven in gevan-
genschap, ga je op zoek naar allerlei
middelen om daar onderuit te ko-
men. Het nationalisme en het ge-
weld tegen de Turken zijn de spie-
gel van de Turkse terreurdaden."

Met de VMK wil Sharaf bijdragen
aan een oplossing door de schen-
dingen van de mensenrechten in
Turkije onder de aandacht te bren-
gen. Hij hoopt dat er in het Westen
een omslag komt in de houding te-
genover de Koerden in Turkije.
„Om de problematiek van de Koer-
den op te lossen moet er eigenlijk
een conferentie komen, zoals die er
nu ook is voor het Midden-Oosten.
Het Westen kan de betrokken lan-
den toch makkelijk dwingen om
aan de onderhandelingstafel te ko-
men. Die dialoog moet er komen,
dat vinden alle Koerden, ook het
PKK. En daarvoor hebben we het
Westen nodig."

Zaterdag 4 april 19925
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; Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,

" niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

" HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Ceouco SummoScanner) D79

fe
Vermist/Gevonden

Gezocht, weggevlogen,
Perzikkop DWERGPAPE-
GAAI, geringd nr. 3 SCXH
NIBB6, tel. 045-215554

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

7
Personeel aangeboden

't
Vrouw 34 jr B-VERPLEEG-
rtUNDIGE/therapeute met
Ned. en Belg. diploma (vol-
ledige bevoegdheid) 14 jr.
praktische ervaring zoekt
Bassend werk. Info tel. 045-
-718544.
ANTIEKRESTAURATEUR
Jt Weyden. Tel. 045-351405
Óienstpl. soldaat zoekt met
Spoed BAANTJE op zater-
dag Reacties aan: Postbus
97, 6400 AB Heerlen.

Ervaren BOEKHOUDER
zoekt part-time baan, plusm
24-28 uur pw. Br.o.nr. B-
-1224, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
THUISWERK gevraagd
administratief of oppaswerk.
Tel. 046-753523.
Ervaren KINDERVER-
ZORGSTER, plm. 40 jr.
zoekt werk als kinderoppas.
Tijden in overleg. Graag in
een net gezin. 045-710645.-

Personeel gevraagd
i =■

Bouwvak personeel

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

Duits verzekerd.
; Tel. 046-332424

Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
dle in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Ejuro Bouw vraagt VAK-
BEKWAME Uitvoerder.
metselaars. ijzervlechters
timmerlui, 043-639710, tij-
dbns kantooruren.
Qevr. IJZERVLECHTERS
vpor Duitsland. Duits verze-
kerd. Inl. na 18.00 uur: tel.
045-254058.
—<
Bouwbedrijf Para vraagt
OPPERLIEDEN. Melden
045-422524 na 19.00 uur
267880/325622.
Für Dauereinstellung ge-
sticht Maurer, Emschaler
und Klinkenmauer. Auch
Cblonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
BJ3O-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmeriie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. ervaren METSE-- LAARS voor nieuwbouw in

1Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.

' BEKISTINGSTIMMERLIE-
DEN gevr. Aannemersbe-
drijf M. Hendrikx, Stem. Be-
kisting en betonwerk. Tel.- 046-333730.
Aannemersbedrijf Belo

' vraagt voor Duitsland erva-: ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.- Tel. 045-250238.

' Constructiebedrijf vraagt U-
■ ZERVLECHTERS en stei-

" gerbouwers. Hoog loon. Tel.. 045-726600 ma. t/m vr. van
I 8-17 uur.
i Fa. Romeco vraagt voor di-■ rekt BANKWERKERS,

monteurs en grondwerkers.
Baanstr. 128, Landgraaf.. Tijd, kant.uren 045-312620.

i Gevraagd ervaren MACHI-
i NIST voor mob. graafmachi-
i ne en chauffeur voor kraan-

" auto, met ervaring. Brouns,
Elsloo, 046-378200.

Chauffeurs

Chauffeur op vrachtauto
met laadkraan.

\
\

Zonder ervaring onnodig
zich te melden.

Frits Nollgen BV, Locht 42 B, 6466 GW, Kerkrade.
©045-41 10 63.

_«,
Op korte termijn gevraagd:

Chauffeur
met ADR-diploma

Voor Int. tanktransporten (weekend thuis).

Weltens BV Int. Transporten
De Koumen 74-76, 6433 XE, Hoensbroek.J Tel. 045 - 22 63 00

CHAUFFEUR gevraagd Met een PICCOLO in het
voor internationaal contai- Limburgs Dagblad raakt u
narvervoer, leeftijd plusm. uw oude spulletjes 't snelst
23 jaar, ervaring gewenst, kwijt. Piccolo's doen vaak
In» tussen 9.00-17.00 uur. wonderen... Probeer maar!
TfJ. 045-444510. Tel. 045-719966.—— ——

Horeca personeel

Hotel-restaurant Mergelland

" te HolsetVaals vraagt voor spoedige indiensttreding
'. A. zelfstandig werkend kok "m/V 38 uren per week.

B. poetsvrouw/kamermeisje, 3 ochtenden per week.
C. kelner/serveerster, 3 avonden per week.

geïnteresseerden gelieve telefonisch contact op te nemen. met: Dhr. Van Molken, tel. 04454-1459.
BARDAMES gevraagd St. Gevraagd jonge gedipt
Trapez bar, Putstr. 40, Sit- KELNER, fulltime. Steak-
tard. Intern mog. Tel. 046- house Eldorado, Heerten.
5t5828 na 21.00u. 517402. Tel 045-741360. -

Gustaaf Scandinavian Restaurant
Een snelgroeiende organisatie met restaurants langs de
snelweg en catermgservice, zoekt wegens toenemende

drukte voor haar wegrestaurant in Bocholtz met een capa-
citeit van 600 zitplaatsen:

zelfstandig werkende kok
die de uitdaging aandurft om behalve luxe a la carte te

koken ook vele gasten binnen een kort tijdsbestek van eten
te voorzien. Wij vragen:

* ervaring in soortgelijke functie
Wij bieden:

* een full-time contract
* goed salaris

* geen gebroken diensten
* prima werksfeer

Tevens hebben wij plaats voor een
leerling-kok

die naast a la cartekoken ervaring op wil doen in de grote
keuken. Voor informatie of voor het maken van een af-

spraak kunt u bellen met Dhr. Pouwer. Tel. 045-443711.
Rest. in Valkenburg vraagt
MEDEWERKSTERS m/v
voor de bediening zowel
part-time voor weekenden
en vakanties als full-time.
Bellen tussen 17-19 uur:
04406-13107.
Hotel-restaurant Vijlerhof te
Vijlen vraagt voor spoedige
indiensttreding: HULPKOK/
keukenhulp m/v, 38 uren per
week. gïntereseerden gelie-
ve tel. contact op te nemen,
met Dhr. Alberti jr. Tel.
04454-1710.
Gevraagd ervaren FRITU-
RE-HULP. Tel. 046-741844
Full-time HORECAMEDE-
WERKER(STER) gevraagd
voor The Golf te Brunssum,
leeft. 18-20 jr., enige hore-
ca-ervaring is een pre, bent
u geïnteresseerd bel 045-
-271892 voor het maken van
een afspraak.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Hotel de L'Empereur in Val-
kenburg vrgt. LEERLING-
KOK, serveerster of kelner,
plusm. 20 jr. kamerwerk-
meisje, schoonmaakster
voor de ochtenduren. Heb je
interesse bel ons dan.
Tel. 04406-13439.
Hotel Dupuis vraagt per di-
rect HORECAMEDEWER-
KER(ster) voor de vroege
avonduren, 38 uren, fftd. tot
21 jr. Tel. 04406-15181.

Cafetaria in Brunssum zoekt
nette FRITUREHULP voor
enkele dagen p.wk. Ervaring
niet noodzakelijk, werktijden
van 17.00-20.00 uur. Tel.
045-253997.
Part-time SCHOLIEREN/
studenten gevr. voor Horeca
Te bevr. Lucas BBC 045-
-274337 b.g.g. 045-324800

Huish.pers./Oppas
Serieuze KINDEROPPAS
gevraagd voor baby, 5 halve
dagen p.w. Tel. 045-712696
Gevraagd STUDENT of jon-
ge man voor lichte huishou-
delijke werkzaamheden
voor 1 dag p.w. 5 uren, o.a.
omgang met mongooltje te
Haanrade/Kerkrade, andere
hulp aanwezig. Loon naai
leeftijd, wit. Br.o.nr. B-1229,
L.D. Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 4 uur per week. Tel.
045-713194 na 18.00 uur.
Lieve OPPAS gevr. voor
dochter van 8 jaar, 2 a 3
keer per week van 15.00-
-18.00 uur. Tel. 045-416604.
HULP en afwashulp gevr.
voor kamers te poetsen, al-
lebei voor 3 a 4 avonden i.d.
week; tev. keukenhulp gevr.
Bln, na 18 uur 04406-12095
HULP in de huishouding
gevr. in Heerlen voor 2x2
uur p/week. Inf. 045-422330

KEIEN GEVRAAGD
-;_^A __■

Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor:

MEDISCH PERSONEEL
Voor diverse instellingen in Maastricht, Sittard, Heuvelland,
Geleen, Heerlen en Brunssum zoeken wij met spoed
gediplomeerdebejaarden-/ziekenverzorgenden en
verpleegkundigen.Het gaat om zowel full- als part-time
banen. De opdrachten kunnen langeretijd duren. Informatie:
Chris Godfroy, Maastricht of Monique van Swam, Heerlen.

VERKOPERS
Voor diverserelaties in Maastricht zoeken wij zeer
gemotiveerde verkopers. Ervaring is nietnodig. Het betreft
hier zowel part-time alsfull-time functies die langere tijd gaan
duren. Informatie: Jacqueline van Loon, Maastricht.

ADMINISTRATIEF/
CATERING MEDEWERKSTER
Voor een combinatiefunctie bij een cateringbedrijf met
locaties in de Oostelijke Mijnstreek en Maastricht zoeken wij
een vaste invalkrachtvoor minimaal 13 uurper week.
Functie-eisen: mavo/havo-niveau en mobiel. Deze baan
biedt toekomstmogelijkheden. Informatie: MoiraKruijtzer,
Heerlen of Jacquelinevan Loon, Maastricht.

OFFSET DRUKKER
gevraagd voor een bedrijf in Landgraaf. Vereist iseen
opleidingop grafisch gebied. Ervaring is een pre maar niet
vereist.Deze baan biedt toekomstmogelijkheden. Informatie:
Monique van Swam, Heerlen.

VERKOOPMEDEWERKER
Voor een relatie in Nuth zoeken wij een stress-bestendige
verkoopmedewerker op heao-CE niveau met een
commerciële instelling. Goedekennis van de Duitse en
Engelse taal is vereist. Baan met goedetoekomstmogelijk-
heden. Informatie: Monique van Swam, Heerlen.

Allefuncties m/v. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderstaandefilialen.

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

Technisch personeel

IMONSTOP
uitzendburo

25 Electromonteurs gevraagd
Voor een treinenproject in Aken zoeken wij i.s.m. Labora-
detach 15 MTS-, LTS^ers elektra voor enkele jaren. Mooi
werk, goede verdiensten en onkostenvergoedingen. In-
dien geen vervoer, dan word je thuis opgehaald. Wel in
bezit van auto dan ’0,43 per km. Op 9 april a.s. zullen
voorlichtingsgesprekken plaatsvinden in Geleen en Heer-
len met projectleider. Bel dus snel.

10 electromonteurs voor projecten in Heerlen, Maastricht
en Geleen. Zowel utiliteit als renovatie. Ook hier gelden
goede arbeidsvoorwaarden en eventueel vaste baan.

Nonstop uitzendburo, Hertogstr. 117, 6511 RX Nijmegen.
Tel. 080-600567.

Van Daal-Dieteren Groep
vraagt op korte termijn
Iste Pijpfitters

Lassers argon en electrisch
i.b.v. geldige certificaten.

1 Week in pension moet geen probleem zijn.
Interessant loon.

Bellen tijdens kantooruren: Van Daal-Dieteren Groep
Oud-Roosteren 33. 6116 AB Roosteren. Tel. 04499-3182.

ECM Heerlen b.v.
is werkzaam op het gebied van electro-, meet- en regel-

techniek in de industriële sector. Wij zoeken:
meet- en regeltechnici

Opleiding BEMETEL I en II of gelijkwaardig.
Soll. schrift, te richten aan van Grunsvenplein 10,

6411 AT Heerlen. Tel. 045-718877.

©TECHNOWMEDE UITZENDGROEP VOOR TECHNISCHPERSONEEL

Techno Time
zoekt technici

Techno Time is de gespecialiseerde technische uitzend-
groep met 15 vestigingen in Nederland en België. Wij be-
middelen uitsluitend voor technisch personeel, van uitvoe-
rende vakmensen tot midden en hoger kader.

Techno Time heeft onmiddelijk plaats voor:
hoofd laboratorium

MBO-nivo. Minimaal 4 jaar ervaring als laborant(e). Werk-
zaamh: onderzoek bouwmaterialen, zetfst. proj.leiden.

Regio Sittard.
MTS-er weg- en waterbouw/

bouwkunde
Proeven op het gebied van betoneigenschappen. Ervaring
i niet noodzakelijk. Regio Sittard.

MTS-er weg- en waterbouw- voor diverse projecten in Limburg. Met en zonder ervaring.
MTS-er bouwkundig tekenaar

1 Ervaring met CAD-CAM en werkvoorbereiding» HTS-er electrotechniek
Ervaring in de Basic Eng. en calculatie.

' Detailkennis noodzakelijk. Regio Geleen.
Calculator/werkvoorbereider

MTS bouwkunde. Min. 2 jaar ervaring en kennis van PC
Regio Heerlen.

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
! M0^Ur? 9Tb lie,St "!? ECM Heerien *>»■ *<**erv. VW Diese.Pres. aanm. ELECTROMONTEURS enHompertsweg 12, Landgraaf instrumentfitters. Burg. v.

Wat VERKOPEN? Adver- Grunsvenpl. 10, 6411 AT
teer via: 045-719966. Heerlen. Tel. 045-718877.

Kantoorpersoneel
Euro Business Center verhuur gemeubileerde kantoorruim-
ten en verleent daarnaast om. secretariaatsdiensten.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij - per
direct - op zoek naar een representatieve

Secretaresse
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal en WordPerfect 5.0 en 5.1, een gerichte opleiding en
een servicegerichte instelling zijn een vereiste. Ervaring
min. 2 jaar.

Ervaring met de bediening van een telefooncentrale en
enige boekhoudkundige kennis strekt tot aanbeveling.

Geboden wordt een afwisselende functie, waarbij men als
secretaresse voor diverse bedrijven werkt en de volledige
correspondentie verzorgt.

Telefonische of schriftelijke reacties binnen 1 week aan:
Euro Business Center, t.a.v. Mevr. N. Graff, Postbus 1637,
6201 BP Maastricht. Tel. 043-821500.
Rabobank Heerlen vraagt Een PICCOLO in het Lim-
een gemotiveerde MEDE- burgs Dagblad helpt u op
WERKER m/v voor de post- weg naar snel succes. Bel:
afdeling, leeftijd tot 24 jaar. 045-719966.
Opleiding V.W.0.-niveau. Als u ons voor 12 uur
Soll. schriftelijk richten aan 's morgens belt, staat uw
Rabobank Heerlen, Postbus PICCOLO de volgende dag
286, 6400 AG Heerlen, ta.v. al in het Limburgs Dagblad.
Dhr. H. Eggen. Tel. 045-719966.

Medisch personeel

Physiotherapeut / in
für Praxis in

Köln
zum 1-5-1992, zu besten Bedingungen, flexibele Arbeits-
zeit, auch in freier Mitarbeit gesucht. 09-49.221.372305.

Gevraagd
Fysiotherapeut M/V in Duren (D)

parttime baan uitgroeiend tot fulltime.
Tel. 045-754154.

Uitzendbureaus

Tempo Team Uitzendburo
zoekt

Produktie-medewerker m/v
voor een fabrikant van verwarmingen in Nuth. De werk-
zaamheden vinden plaats in 3-ploegendienst en gaan
langere tijd duren. De verdiensten zijn goed. Om een goed
beeld te krijgen van deze relatie kunt u een bedrijfsfilm
komen bekijken op ons kantoor. Hebt u interesse?

Bel of kom langs.
Produktie-medewerker m/v

voor een rubber- en kunststof fabriek in Nuth. U kunt op
verschillende afdelingen ingezet worden. Variërend van de
rubber- en kunststof afdeling, slijperij of afwerking. Afhan-
kelijk van de afdeling zullen de werkzaamheden van
verschillende aard zijn. Meer informatie kunt u lezen in de

informatie-brochure over het bedrijf.- Informatie: 045 -71 83 66, Mariëlle Muijlkens of Germaine
Petit. Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Verkoopmedewerker m/v
voor een relatie in Vaals. U bent bekend met de verkoop
van gordijnstoffen of textiel. U bent full-time beschikbaar,

i representatief en kunt zelfstandig werken. Deze functie is

' voor langere tijd.
Informatie: 045-46 56 66, Wilma Smaling
KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35

Tempo-Team Uitzendbureau
| zoekt:

i Bakkerij-medewerker m/v
1 voor een brood- en banketbakkerij in Kerkrade. U verricht

inpak- en/of stapelwerkzaamheden. Het werk is in dag-
en/of ploegendienst. Zoekt u werk voor 1 of meerdere we-
ken, neem dan contact met ons op.
1 Informatie: 045-46 56 66, Wilma Smaling

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Vakantie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in de regio Kerkrade. Wij hebben
werk voor gemotiveerde kandidaten in de schoonmaak-,
produktie-, horeca-, administratieve- en technische sector.

Geïnteresseerd? Kom dan langs op onze speciale in-
schrijfmiddagen om je in te schrijven of om over de vele

mogelijkheden voor de paasvakantie te praten.
Informatie: 045 - 46 56 66, Vera Heijenrath

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Inpakkers m/v
voor een shampoo- en wasmiddelenfabrikant in Hoens-
broek. De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst van
7.30-16.30 uur of in avonddienst van 17.00-22.00 uur. De-
ze baan is voor langere tijd. Hebt u interesse? Neem dan
contact met ons op.

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Landgraaf. U werkt in 2- of 3-ploegen-
dienst. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het op-
hangen van metalen netten, het zagen van blokken en het
repareren daarvan. Er wordt geen speciale vooropleiding
vereist, wel een gemotiveerde instelling. Hebt u interesse
voor deze baan met toekomstmogelijkheden? Neem dan
snel contact met ons op.

Informatie
045-718366, Germaine Petit of Mariëlle Muijlkens

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT
Adia Keser uitzendburo heeft per direkt werk voor, m/v

Magazijnmedewerker
Voor een metaalverwerkend bedrijf op het industriegebied
"De Beitel" in Heerlen. De werkzaamheden bestaan uit
laden en lossen, inruimen en afgifte van aluminium profie-
len. Wij zijn op zoek naar kandidaten met een LTS-Metaal/
Mechanische Technieken diploma. Deze baan is van lange
duur en kan eventueel leiden tot een vast dienstverband.

Interesse? Neem dan maandag a.s. direct contact op met
Desirée Sporer of Lynda Lemmens van onze vestiging in

Heerlen of bel met een van de andere vestigingen.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, tel. 045-713120

Hoofdstraat 39, Kerkrade, tel. 045-463700
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, tel. 045-231680.

Streeperstraat 48, Landgraaf, tel. 045-326595

ADIAKESER
UITZENDBURO

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Serveerders m/v
voor een ijssalon in Kerkrade. Het werk bestaat uit het
klaarmaken en serveren van ijscoupes en enkele schoon-
maakwerkzaamheden. U bent full-time beschikbaar en be-
reid om ook 's avonds en in het weekeinde te werken. U
hebt serveer-ervaring en een gastvrij karakter. Geïnteres-
seerd? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 46 56 66, Tineke Tullemans
KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35

Unique Uitzendbureau zoekt
arts m/v

Voor de duur van 1 jaar. Ingangsdatum zo snel mogelijk.
Plaats Heerlen.

HEAO-er BA m/v
eventueel nog aangevuld met SPD. De mogelijkheidvan
een vast dienstverband is aanwezig. Plaats Maastricht.

Unique Uitzendbureau, Emmaplein 2 Heerlen 045-718170.
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Winkelpersoneel

Bloemenverkoper M/V parttime
in een druk bezochte bloemenzaak te Kerkrade-West.

Taak:
U zal in hoofdzaak ingezet worden bij de verkoop van
bloemen en planten. Daarnaast in teamverband alle
andere voorkomende werkzaamheden zoals: verzorging
van bloemen en planten, boeketten vakkundig binden,
poetswerkzaamheden etc.Functie-eisen:- Leeftijd vanaf 16 jaar, studerend op deAgrarische school

en aangemeld voor de vakschool bloemschikken.- of ouder persoon met aantoonbare verkoopervaring in
bloemen- of andere branche.- Kennis van bloemen en planten of de bereidheid dit te

leren.- Goede omgang met klanten.- Vrolijk en sterk karakter en dus stressbestendig.- Collegiaal zijn daar U binnen team zult werken.- Gezond en krachtig i.v.m. enig sjouwwerk en veel staand
werk.- Flexibel inzetbaar.

Wij bieden een gezellige werksfeer, openheid en goede
arbeidsvoorwaarden. Eerlijke en uitgebreide sollicitatie

richten aan: Limburgs Dagblad Br.o.nr. B-1242,
Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Ijlta.. wwmmu
vraagt voor haar filiaal te Oirsbeek:

kassière
voor 40 uur per week. Leeftijd plusm. 18 jaar.

Inlichtingen telefonisch te verkrijgen bij onze bedrijfsleider
Dhr. R. Hoeppe, tel. 04492-1406.s

Specialiteiten
Slagerij Scheeren

in het hartje van Weiten, Heerlen
zoekt voor ca. 4 dagen per week een vlotte

verkoopster M/V
liefst met ervaring in een slagerij (afd). De klant staat bij jou
voorop! Je bent een opgewekt type en graag creatief bezig.
Je zoekt een boeiende baan, bel dan Sonja vóór 17.00 uur.

Tel. 045-717483.

Leerling verkoopster
niet ouder als 18 jaar. Aanmelden tussen 17.00-18.00 uur:

De Zwaluw, Qautzenbergstr. 29-31, Heerlen.
Damesmode Severens vraagt: ervaren

Naaister/verkoopster
Leeftijd vanaf 30 jaar, full-time.

Schriftelijke sollcitaties gaarne echten aan:
Damesmode Severens, Markt 11, 6461 EB Kerkrade.

«iSS^ CPrcrficiat!
Mam van harte Gefeliciteerd

met je
50e verjaardag

?*> 1
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Mirelle en Leon.

Dr Lei
weet 60

Van Johanna, Bianca,
Salvatore en Albert

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.

Freed en Marita

John, Annet, Manfred, 01
Leo, Petra, Frans, JMagareth, Frans, MyOT

Paul en Anita. \
Kleine Thijs
wordt nu 65 jaar.

. Kinderen en kleinkindejy

Mam
Hartelijk Gefeliciteerd
met je 43e verjaardag}

Esther en Roy,
Natasja en Marco__4

Wegens uitbreiding van filialen vragen wij: energieke
Baliemedewerksters

Soll. SCHRIFTELIJK richten aan: Videotheek The ChaK1
Ganzeweide 155, 6413 GD Heerlen. J

Vakantie- en zaterdaghulp
gevraagd. Keurslagerij
KEULEN, Hulsberg. Tel.
04405-1324.
Nette part-time HULP ge-
vraagd voor Banket-Baki<e-
rij. Tel. 045-321805.
Gevr. part-time WINKEL-
JUFFROUW. Slagerij Arts,
Dorpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
Er komt een vacature vrij,
gevraagd wordt een VER-
KOPER/STER voor mode-
speciaaizaak in Kerkrade.
Bln. ma. van 13-18 uur 045-
-456817.

Gamma Kerkrade vjjj
een full-time VERKCa!,
MEDEWERKER (m/v), _\
tot MDS-niveau. Uj
schrift, reacties naar: &l
Meerssen-Maastricht
ta.v. Mevr. A. Pieron rj. soneelszaken, Postbus '6230 AB Meerssen. _^

Gevr. parttime VERKCtf
STER liefst met enw■ voor slagerij in Heerlen-'
bevragen tussen 9.00 uuf'
12.00 uur of na 19.00 uur'
046-334317. J
Wat VERKOPEN? AdV«
teer via: 045-719966. __^

Diversen personeel \

FLEISCHEREI BECK
Moderner Fleischereibetrieb in Aachen sucht Fachkraft6

- LADENMETZGER
- FLEISCHEREI-

FACHVERKAUFERINNEN
Sind Sic zuverlassig und haben Freude am Urngang "'Menschen, darm sind Sic bei uns richtig.

Wir suchenzur Verstarkung unseres Verkaufstearns
freundliche Unterstützung. ,

Wir bieten eine Dauerstellung bei bester Bezahlung uno
selbstandiges Arbeiten.

Arbeitszeiten nach Vereinbarung.

Informieren Sic sich bei unserer Personalabteilungsleite''
Frau Claudia Schmitz

Tel. 09-49 241 501275. _>
Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

bezorgen van huis aan huis
reclame op zaterdag

Goede bijverdienste!!
Euro Flyer drukwerkverspreiding, tel. 046-743055_^/

Pretpark de Valkenier
vraagt voor het seizoen 1992 (vanaf 18 april) MEDEWÉ.
KERS/STERS voor bemanning kassa's, buffette, keukf/*
winkels, attrakties, restaurant en algemene func^Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk ,
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische
spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 ujjfy

DDM b.v. zoekt

Rayonleider Limburg
met gevoel voor ondernemen

DE ORGANISATIE
DDM b.v. is een jong en dynamisch bedrijf, dat zich b^houdt met sloopwerken, milieutechniek, het verwijd^
van asbest en demontagewerkzaamheden in binnen-
buiteniand.

DDM b.v. is gevestigd in Montfoort.
DE FUNCTIE .*

In deze functie bent u verantwoordelijk voor: de acquis'Jj
contacten met opdrachtgevers, begeleiding van dive^projecten, verslaggeving naar directie, maken "^
begrotingen.

UW PROFIEL
MTS of HTS niveau, ervaring in soortgelijke branche

Van u wordt verwacht dat u zeer zelfstandig werkt.
Behalve dat u nauwgezet en punctueel bent, heeft u h*

vermogen om flexibel en ondernemend te zijn.

Sollicitatie en informatie
U kunt uw schriftelijke sollicitaties richten aan: j

De directie van DDM b.v., Postbus 139, 3417 ZJ Montfo01

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen 03484-1234.
Vragen naar Theo Velis.

Als U tussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van a^o^telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis w
leiding tot:

Vertegenwoordiger/ster .
waarbij U tijdens de opleidingreeds een inkomen ontva^en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt
men. Ervaring is niet vereist. Uw brief, met genoten oplol'

ding etc. wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Avesta Nederland B.V. Postbus 107, 6000 AC Weetje

Verkeersschool Roger Keybeck zoekt
Instructeur "

parttime/fulltime cat. B. Liefst ook cat. ACE.
Reacties Molenveldweg IA, Susteren. Tel. 04499-4j_>sx

Sunshine cleaning
zoekt part-time schoonmakers m/v voor Valkenburg

Kerkrade en omgeving Sittard.
Werktijden in avond- morgenuren. Voor info na 12.00 u

046-335898. Vragen naar Mevr. Hudales. _^y\

*Hostesses*
Continental Executive Services .^rvraagt voor zakenwereld representatieve dames tot 35 \"

voor hostessfunktie op NIVEAU. Hoge salariëring gega-
randeerd. Bel 045-716650 of schrijf C.E.S. Postbus 6**'

6400 AP in Heerlen. s
VoorPiccolo's zie verder pagina 8
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opinie

CDA zocht en vond stok
om Pronk mee te slaan

DOOR HENRI KRUITHOF

politiek objectief

DEN HAAG - Het was goed zoeken, maar het CDA vonduiteindelijk in een hoekje de stok om de hond te slaan. Het
noekje was pagina drie van het Algemeen Dagblad; de
stok een opmerking van minister Pronk dat hij niet ver-
wachtte dat de hulp met deze generatie Indonesische poli-
tici zou kunnen worden hersteld.

CDA-woordvoerder De Hoopacneffer was buitengewoon fel
rnA ? bew°ordingen, om de in
ni7* ng niet erS geliefde mi-nster Pronk te kapittelen. „Wen?ü nie4 uit °P het hoofd van mi-
hl?« Pronk > maar hij moet zijnnoofd zelf Van het hakblok ha-
rw.' Zei een CDA-woordvoerder«i de wandelgangen. Met anderewoorden: Pronk moet diep in
«t= * ""

bviSen, want anders"iaat zjjn positie op het spel.

sül ge toon eiste De Hooptnile er dat Pronk zich in de
"e
rK„ mst zal onthouden van uit-maken die de irritaties in Indo-'je verder zal opvoeren, want

a «"- In elk geval is vanaf nugeen CDA-minister Van denrock verantwoordelijk voor de
rn';»!fï?rechten- Pronk moet zÜnm°nd houden

Kaart
ka=L>Was een duidelijke 'gele
CnA voor pronk, die door
SIT^-scheidsrechter De Hoop
eeuf werd uitgereikt. „Een
tw« a,arschuwd minister telt voor"cc , zei hij. „Als de minister
hii H°o twee bliJkt te tellen- zal
„pn

ae CDA-fractie opnieuw te-eenover zich vinden." Hij wilde
lipt "i0g net niet zeggen. maar hij
v„„ zuidelijk blijken dat Pronk
worrtt CDA onacceptabel
die h

als h^ doorgaat op de weg
Wan^iJde afgelopen dagen be-wandeld heeft.

bpHlu bungelt nu politiek, ver-
Vvn aar met de positie die
da,R"cminister van Aardenne na
het orVenquête had- Toen was
de Bert

vries die de minister een

'voorwaardelijk groen licht' gaf.
Van Aardenne heeft daarna poli-
tiek niet meer kunnen functione-
ren. Zover zal het met Pronk
misschien niet komen, maar het
heeft zijn positie wel danig ver-
zwakt.

De CDA-fractie gaat hiermee erg
ver. Tè ver misschien wel. Want
om de politieke positie van één
van de belangrijkste PvdA-
ministers op het spel te zetten,
om één misschien niet zon ge-
lukkige uitspraak in een krante-
interview, daar moet meer achter
zitten.
En dat is dan ook zo. Om te be-
ginnen vindt een groot deel van
de CDA-fractie dat ze zich te
lang te veel heeft moeten inhou-
den tegen de PvdA. Gedurende
bijna een jaarheeft het CDA, om
het de in moeilijkheden verke-
rende coalitiegenoot niet nog
moeilijker te maken, zich vrijwel
onthouden van kritiek op de
PvdA. Vooral de rechtervleugel
van de CDA-fractie kreeg daar
steeds meer moeite mee.

Vervolgens is het CDA nog altijd
niet vergeten dat de in eigen
kring zo gewaardeerde minister
Braks om de visserijkwestie het
veld moest ruimen. Het was de
PvdA die aan de wieg stond van
dat besluit. In CDA-kring is
daarover altijd volgehouden dat
de PvdA daarvoor eens de reke-
ning moest betalen.
Welnu, de deurwaarder stond
donderdagnacht voor de deur.
Er moest nu betaald worden.
Pronk moest en zou voor het
CDA buigen. Hrj maakte echter
niet meer dan een knikje rich-
ting De Hoop Scheffer. Hij zei
dat ook hij de effecten van zijn

uitspraak in het Algemeen Dag-
blad betreurde, maar nam ze
geenszins terug. Hij noemde de
politieke waarschuwing van het
CDA 'niet terecht.

Toen kon De Hoop Scheffer, na
alles wat hrj de afgelopen dagen
over minister Pronk had gezegd,
niet meer terug. Hij waarschuw-
de de minister helemaal aan het
slot van het debat, dat wanneer
de minister niet zou leren van
het gebeurde, hij binnenkort
weer het CDA tegenover zich
zou vinden. En dan is het 'einde
Pronk.

Aanval
De vergelijking dringt zich ook

op met de felle aanval van CDA
en premier Lubbers op vice-pre-
mier De Korte (WD) in het vori-
ge kabinet. De Korte had zich
voortijdig uitgelaten over de on-
wenselijkheid van een bezoek
van de koningin aan Japan.Lub-
bers noemde die uitlating toen
'eens maar nooit weer. Alge-
meen wordt dat achteraf als de
inleiding op de kabinetscrisis
van 1989 beschouwd.

Het derde kabinet-Lubbers ver-
keert sinds donderdagnacht in
de gevarenzone. De venijnige
sfeer waarin het debat zich vol-
trok zal zeker effecten hebben
op de toekomstige samenwer-
king tussen CDA en PvdA. De
woedende reacties van de so-

ciaal-democraten tijdens en na
het debatzijn evenzovele voorte-
kenen van een naderend einde.
Of dat ook werkelijk zal gebeu-
ren zal in belangrijke mate af-
hangen van het politiek leider-
schap van mensen als Lubbers,
Brinkman, Kok en Wöltgens.

Aan hen nu de taak om de scher-
ven bijeen te vegen en te kijken
of er nog iets te lijmen valt.
PvdA-woordvoerder Van Gijzel
zei tijdens het debat dat hij na de
eerste uitsrpaken van De Hoop
Scheffer eerder deze week het
gevoel gekregen had dat het
Zwarte Pieten was begonnen.
Aan de WD kan hij gaanvragen
hoe goed het CDA dat spel be-
heerst.

Paniek in Duitsland: hoe
redden we onze welvaart?

DOOR HANS HOOGENDIJK

vart k "^ ~ dichte paniek over het behoud van de wel-
st t

e^nt zien meester te maken van de Duitsers. De
( j^' ŝ?c*huld bereikt volgens Lothar Muller, president van
ia /Texerse Landesbank, over driejaar de tweeduizend-mil-
da renS:-2000000000000 mark' Alleen aan rente moet
b aryoor jaarlijks meer dan 170 miljard worden opge-

stott
on°mische motor begint te

en vw6n' Giganten als Mercedes
nen c

w, wdlen tienduizenden ba-
sta»n Ppen- in de elektronica
eureert de ontwikkeling, de
m«unfa\ zware tijden tege-
Se 2} e" de kosten voor de Duit-
hand Fld lopen gierend uit de
Ma,.', moet worden gespaard.
Oud l.

°e* waar en door wie?C^selier Helmut Schmidt
viW donderdag in een inter-
m_,if

a udlg uit de hoek: „Hei-
zelf "M (mkomen 5,5 ton - red.)
geve^M1 het goede voorbeeld
middelH a !n. zijn ministers (ge-móptf 45 ton " red.) zoudenkoml^ Zeggen: wiJ zien voor dePro^!n,de Jaren af van 15 tot 32pr°cent van ons inkomen."

Ook parlementariërs en captains
of industry moeten volgens
Schmidt inleveren. „Pas daarna
kan men van de vakbeweging
matiging verlangen", stelt de so-
ciaal-democraat Schmidt, wiens
voorstel in eigen kring welwil-
lend is ontvangen.De regerings-
partijen vinden het maar een
goedkoop idee: het is altijd po-
pulair van de rijken en machti-
gen offers te verlangen.

achtergrond

Broekriem
Overigens lijken de Duitsers ge-
zien de financiële horrormeldin-
gen best bereid de broekriem
aan te halen. Uit een representa-
tief onderzoekblijkt dat bijna de

helft wil inleveren om de ex-
DDR op te bouwen en het 'Indu-
striestandort' Duitsland te be-
houden. Onder de beter betaal-
den bedraagt het percentage
zelfs 69 procent. Extra belastin-
gen op luxe-artikelen vinden de
Duitsers het minst pijnlijk. Lan-
ger werken om de staatskas te
vullen willen ze per se niet.

Uit het onderzoek wordt verder
heel duidelijk dat de Duitsers er
al lang achter zijn dat de eenheid
veel meer gaat kosten dan de re-
geringspolitici hen steeds heb-
ben voorgehouden en dat ze aan
de beurt zijn. Wat dat betreft, be-
schikken ze over heel wat meer
realiteitszin dan de door hen ge-
kozen politici, Helmut Kohl
voorop, denken.
Kohl draaide bij de opening van
de Hannover Messe weer het ou-
de verhaal af: 1992 is geen jaar
waarin eisen kunnen worden ge-
steld, maar een jaar waarin het
behoud van dewerkgelegenheid,
de groei en de opbouw van de
ex-DDR centraal staan. Maar dat
laatste, zo werkgeversvoorzitter
Heinrich Weisse, is niet te beta-
len zonder dat de Westduitsers
een deel van hun welstand inle-
veren.
Voor Kohl is de oplossing sim-
pel: de vakbonden moeten een

paar jaarpas op de plaats maken
en dan komt alles op zijn pootjes
terecht. Zo simpel is het niet. De
centrale Bundesbank waarr
schuwt dat de inflatie uit de
hand loopt en verlangt behalve
matiging van de sociale partners
ook een rigoureuze spaarpolitiek
van de regering. Maar daar
wordt rustig verder met miljar-
denbedragen gegoocheld alsof
de schatkist nog overloopt. Dat
brengt Helmut Schmidt tot de
conclusie: Kohl heeft de zaak
niet meer onder controle.
In een interview met het week-
blad Stern stelt hij niet alleen
een slechte economische, maar
vooral geestelijke en morele lei-
ding vast. „Gevreesd moet wor-
den dat de kloof tussen de men-
sen in de ex-DDRen degenen in
de oude Bondsrepubliek nog
veel dieper zullen worden, het-
geen tot ernstige sociale span-
ningen kan leiden", waarschuwt
Schmidt. Hij herinnert eraan dat
de gemiddelde werkloosheid in
1932, toen de nazi's aan hun op-
mars begonnen, lager was dan
de huidige in het oosten. Daar
bedraagt het reële ww-percenta-
ge volgens hem al 40 procent.

Op de vraag waar Kohl nu con-
creet gefaald heeft, is Schmidt
duidelijk: de kanselier had op 3

oktober 1990, de dag van de een-
wording, offers van alle Duitsers
moeten vragen. Verder vindt hij
het absoluut fout datKohl heilig
heeft vertrouwd op het particu-
lier initiatief. Er had een gigan-
tisch investeringsprogramma
gestart moeten worden. Het is
immers niet zo dat er in de nieu-
we deelstaten geen werk te doen
is of dat de mensen die dat wil-
len uitvoeren ontbreken, stelt de
oud-kanselier.
De grootste blunder vindt hij dat
de Bonner coalitie een wet heeft
aangenomen, waarin teruggave
van eens in de DDR onteigend
bezit voorrang heeft boven scha-
deloosstelling. „Daar komen
toch mensen die sinds 1950 in
het Westen wonen en die nu in-
vesteringen blokkeren, doordat
ze zeggen: dat huis of dat stuk
grond was eens van mijn oom en
ik wil het terughebben." Het ver-
weer van minister van Justitie
Klaus Kinkel dat een andere re-
geling in strijd met de grondwet
is, veegt hij boos van tafel: „Dan
.moet er voor dit speciale geval
een tijdelijk begrensde grond-
wetswijziging komen."

Nog is het niet te laat voor een
ommekeer, meent Helmut
Schmidt, „maar dan moet de
kanselier zijn broek laten zakken
en zeggen: ik ben naakt en diten
dit stel ik jullie voor." Wat het
volk van Kohl mag verlangen is
leiding en daaraan ontbreekt het
op dit moment, constateert de
'macher' uit Hamburg.
De boulevardkrant Bild, geze-
gend met een prima neus voor
wat er onder het volk leeft, is al-
vast begonnen met het kneden
van de Duitse ziel. Onder de titel
'Hoe ziek is ons land? Diagnose
Duitsland' is het blad donderdag
een serie begonnen.

Bérégovoy, de goeroe
DOOR HANS GERTSEN

rutSr «? ?e nieuweFranse mi-
vov r,;PïfSldent Pierre Bérégo-E" mi

T
nstens drie politiekefcü- .n. de Franse persS.fhiJ, adelend 'MijnheerSrfi"!' Vader van de Bezui-gènS SP.'Pmay van links'|Inoemd- Drie bijnamen die dejarige Bérégovoy de afgelo-pen jaren heeft 'verdiend' alsvan Financiën.De eerste twee bijnamen spre-

van T°ï Zlch" De b«naam 'PinayF?anL VerW«st naar een injankryk spreekwoordelijk ge-morden minister van Financiën,
saneerde in het begin van

de jaren zestig het door een op
hol geslagen inflatie aangetaste
Franse geldstelsel.
Maar Pierre Bérégovoy is voor
alles de man die de Franse socia-
listen met de markteconomie
heeft weten te verzoenen en die
de Franse economie grondig
heeft gemoderniseerd. Het is
voor een belangrijk deel aan
hem te danken dat de Franse
economie anno 1992 in monetair
opzicht buitengewoon gezond te
noemen is. De inflatie is lager
dan in vrijwel alle andere landen
van de Europese gemeenschap.
In dat opzicht is Frankrijk zelfs
Duitsland voorbij gestreefd. En
het Franse begrotingstekort kan
de vergelijking met de meeste

EG-lidstaten eveneens ruim-
schoots doorstaan.

De politieke carrière van Pierre
Bérégovoy is in veel opzichten
uniek te noemen. Als een van de
weinige Franse politici is hij van
bescheiden komaf en heeft hij
niet het geijkte opleidingspa-
troon gevolgd. Terwijl vrijwel
alle toonaangevende politici in
Frankrijk, ook de socialisten,
een van de beroemde 'Grandes
Ecoles' hebben gevolgd, is Béré-
govoy een volslagen autodidact.
Van origine bankwerker wist hij
zich via avondstudieen tomeloze
inzet op te werken tot een lei-
dinggevende functie bij het ge-
nationaliseeerde Franse gasbe-

drijf Gaz de France. Tegelijker-
tijd werkte hij aan zijn politieke
carrière als vakbondsman en be-
stuurslid van diverse socialisti-
sche organisaties.
De beloning volgde in 1981. De
vers gekozen president Francois
Mitterrand benoemde Bérégo-
voy tot secretaris-generaal van
zijn kabinet. Een jaar later werd
'Beré' minister van Sociale Za-
ken onder premier Pierre Mau-
roy.
Toen Pierre Bérégovoy in 1984
minister van Economie en. Fi-
nanciën werd, werd hij met ge-
mengde gevoelens ontvangen op
dat sleuteldepartement. Maar
Bérégovoy wist alle twijfel om-
trent zijn capaciteiten en kennis

snel uit de wereld te helpen.
Toen hij in 1988, na een gedwon-
gen onderbreking van twee jaar
omdat de socialisten in de oppo-
sitie hadden gezeten, hetzelfde
ministerie weer in handen kreeg,
werd hy met gejuich ontvangen
door zowel de ambtelijke top als
in beurskringen.

Vorig jaar, toen Edith Cresson
hetroer overnam van Michel Ro-
card, werd Bérégovoy tot 'super-
minister' gepromoveerd. Naast
economie en financiën kreeg hij
ook de verantwoordelijkheid
over het technologiebeleid in
zyn portefeuille. Een troostprijs,
aangezien de ambitieuze minis-
ter het eigenlijk op Hotel Matig-
non, de ambtswoning van de
Franse premier, had voorzien.
Maar amper tien maanden later
is het hem dan toch gelukt. De
voormalige bankwerker zit sinds
donderdag in het op een na
meest begeerde kasteel van
Frankrijk.

lezers schrijven

Koerden (1)
Naar aanleiding van het artikel
'Wapenleveranties aan Turkije'
en het commentaar in het Lim-
burgs Dagblad van 30 maart jl.
het volgende. Ik heb op 29 maart
nog een reportage gezien op de
Duitse televisie. In een Koerdi-
sche stad in het zuidoosten van
Turkije mocht voor het eerst
weer een Koerdische feestdag
worden gevierd. Voor één dag
mochten de Koerden hun eigen
liederen zingen en dansen uit-
voeren. "
Het leger stond echter al paraat
met helikopters en pantserwa-
gens en een vreedzame demon-
stratie werd meteen door hen
aangegrepen om een bloedbad
aan te richten onder de ongewa-
pende Koerden. Men schoot op
iedereen die zich op straat durf-
de te laten zien. Zelfs de ambu-
lances om de slachtoffers af te
voeren werden overvallen. Tien-
tallen doden en nog meer ge-
wonden waren het resultaat.
„Nee, Turkije is een belangrijke
NAVO-bondgenoot, en kyk, ze
zijn al wetten aan het maken om
leger en politie te beteugelen. En
natuurlijk moeten ze zich tegen
Koerdische terroristen kunnen
verdedigen!" Zo hielden PvdA
en CDA en ook het Limburgs
Dagblad me vanochtend voor.
Toevallig nog een tv-reportage
gezien. Een paar jaar geleden
kwam in Guatemala ook een
nieuwe regering aan de macht,
die de mond vol had van demo-
cratie en mensenrechten: anno
1992 worden de Indianen daar
nog steeds systematisch uitge-
moord. Natuurlijk heeft ook hier
de regering het alleen op de 'ter-
roristen' gemunt-
Wat valt hier nog aan toe te voe-
gen? Eén ding misschien: verzet,
of je het nu terrorisme of vrij-
heidsstrijd noemt, ontstaat niet
zomaar. Het wordt gekweekt: ge-
kweekt door regeringen die wei-
geren om armen een menswaar-
dig bestaan te geven; om andere
volkeren in hun land hun eigen
kuituur en levenswijze te laten
behouden.
SITTARD Wouter Brassé

Koerden (2)
Al jarenlangworden de Koerden
onderdrukt doorTurkse, Iraakse
en Iraanse regeringen. Die Koer-
den strijden voor een soeverein
Koerdistan. Bij alle conflicten ih
het Midden-Oosten zijn zij steeds
de speelbal van hun onderduk-
kers. Het resultaat is een ware
massamoord in Koerdistan.
Het Westen weigert consequent
sancties uit te vaardigen tegen
de onderdrukkers van het Koer-
dische volk. Alleen daaruit
spreekt al de enorme schijnhei-
ligheid als men het heeft over de
vervolging van de Koerden in
Irak door Saddam Hoessein, ter-
wijl de Turkse regering deKoer-
den óók al jarenlangvervolgt. De
Nederlandse regering heeft het
alleen over de schending van de
mensenrechten als het in haar
belang is.
HEERLEN Ben Tarici

Kalk
De directie van de Watermaat-
schappij Limburg noemt het
hoge kalkgehalte van het Zuid-
limburgse drinkwater een 'luxe-
probleem. Daarbij gaat zij wel
volledig voorbij aan alle milieu-
onvriendelijke maatregelen
waartoe je als afnemer (en beta-
ler voor) hard water gedwongen
wordt om je wasmachine, koffie-
zetapparaat, boiler etc. langer
dan een half jaar in bedrijf te
kunnen houden. Aan de grote
hoeveelheid ontkalkingsmidde-
len, die je als gemiddelde Sittar-
denaar per jaar in het milieu
brengt, komt nu gelukkig een
einde.
SITTARD P.E. Froehling,

Meetpoint
Eaters

Het seizoen 1991-1992 zit er voor
Meetpoint Eaters op. De voorbe-
reidingen voor het nieuwe sei-
zoen zijn reeds in volle gang. We
mogen terugkijken op, sportief
gezien, een zeer succesvol sei-
zoen. Het uitgangspunt van be-
stuur en manager was het beha-
len van een plaats bij de laatste
vier. Dat Meetpoint Eaters hierin
meer dan geslaagd is, moge dui-
delijk zijn.
Dit is niet alleen de verdienste
van het bestuur of de manager.
Tientallen vrijwilligers hebben
zich met het ijshockeyen in Ge-
leen beziggehouden. Onze trou-
we supporters lieten alle wed-
strijden van zich horen.
Velen droegen hun steentje bij
door als sponsor op te treden. De
belangen van Glanerbrook voor
het voortbestaan van de Meet-
point Eaters zijn groot.
Elk seizoen staat het bestuur
voor het grote probleem om de
financiering rond te krijgen. Op
de keper beschouwd is, ondanks
alle medewerking, ijshockey in
Geleen feitelijk financieel niet
haalbaar.
Het professionele ijshockey in
Geleen wordt door vrijwilligers
gerund en deze vrijwilligers
moeten een budget van enkele
tonnen door het benaderen van
sponsors zien te vergaren en te
beheren. Doordat alleen met vrij-
willigers wordt gewerkt is het

benaderen van sponsors een
moeilijke zaak.
Vrijwilligers zijn veelal in de
avonduren actief, terwijl de
sponsors alleen overdag bereik-
baar zijn. Ondanks de weten-
schap dat het nieuwe seizoen
weer de nodige financiële zorgen
zal geven, gaat het bestuur door.
Zeker omdat in het nieuwe sei-
zoen de Eaters 25 jaarbestaan.
GELEEN Govert J.A.M.

van der Vaart.
Voorzitter Meetpoint Eaters.

(Door de redactie ingekort).

Striptease(l)
Met verbazing las ik in mijn ge-
liefde ochtendkrantje (Limburgs
Dagblad): 'Van Zeil verbiedt
striptease-shows'. Misschien wil
Van Zeil nog wat publiciteitvoor
hij weggaat. Alsof hij nog niet
genoegin de belangstelling heeft
gestaan. Denk maar aan de gok-
hal die hij opende in Hoens-
broek.
Deze man heeft zoveel blunders
gemaakt in zijn loopbaan, dat
iedere werkgever hem had ont-
slagen, maar doorzoveel connec-
ties büjft zon man gehandhaafd.
Driekwart van de burgers ziet
hem graag vertrekken, op een
paar na. Hij is niet de persoon
geweest die werkelijk iets bete-
kend heeft voor de burger, hij zat
er maar en streek het geld op!
Als laatste klap op de vuurpijl
doet hij nog wat onbenulligs, een
striptease-show voor vrouwen
verbieden. De zedenmeester Van
Zeil zocht publiciteit en kreeg
hem.
Het uitgaansleven in Heerlen
heeft Van Zeil ook al de nek om-
gedraaid. Heerlen is dood, zowel
overdag als 's nachts, dankzij
Van Zeil en zijn trawanten.
HOENSBROEK Jan Struver

Striptease (2)
Eindelijk iemand die durft in te
grijpen wanneer een bepaald op-
treden (van de London Knights)
de ethische normen overschrijdt.
Wanneer we niet meer in staat
zijn die grenzen zelf te bepalen,
is het goed, dat een burgervad-
er de commercie-jongens een
halt durft toe te roepen. Goed zo,
Piet! Konden ze in Hilversum en
bij bepaalde kranten ook gebrui-
ken.
HEERLEN H. Smeets

Striptease (3)
Het wordt nu ook te gek. Het
aanbod van vleselijke genoegens
ter openbare zelfbevrediging van
mannen is nog te verteren, maar
nu ook de vrouwen aan publieke
lustbeleving gaan doen, wordt
het onze burgervader te gortig.
Aan deze zedeloze praktijken
komt nu een einde. Alles wat tot
zelfbevrediging kan leiden wordt
aan banden gelegd. Maar wat wil
de burgemeester verder nog
gaan doen, zult u zich afvragen.
Ik ben heel blij u hier het een en
ander over te kunnen schrijven.
Ik kan u namelijk zeggen dat on-
ze burgervader plannen heeft
een stoorzender aan te schaffen
om erotische tv-programma's te
storen. Daarnaast is de gemeente
met de PTT-Telecom in onder-
handeling om het bellen van
06-sexlijnen vanuit Heerlen on-
mogelijk te maken.
Verder denkt de heerVan Zeil er
over de huur van sex-video's af-
hankelijk te stellen van het bezit
van een zogenaamde ZIN-pas.
Met zon pas en bijbehorende
ZIN-code kan de uitleen van de-
ze video's worden gecontroleerd.
Het saldo van de bijbehorende
rekening is afhankelijk van leef-
tijd, geslacht en gezinssamen-
stelling van de rekeninghoud-
(st)er.
In zijn ijver de zelfbevredigings-
plaag die Heerlen teistert te be-
strijden, dreigt de burgemeester
echter een belangrijke uitwas
van deze kwelling te vergeten.
Het gaat om de zogenaamde po-
litieke macht-masturbatie.
Alhoewel deze vorm van publie-
ke zelfbevrediging in Nederland
over het hoogtepunt heen leek te
zijn, steekt zij de laatste tijd weer
vaker de kop op. Zolang Van
Zeils maatregelen niet ook op
deze politieke vorm van ego-
satisfactie zijn gericht, stelt hij
zijn burgers niet tevreden.
De zelfbevredigingsfrequentie
neemt dan nog meer toe. Hier-
door komen de politiek en daar-
mee de samenleving in zijn ge-
heel met lege handen te staan.
Een dergelijk toekomstbeeld is
onbevredigend.
HEERLEN J.M. Put
t (Door de redactie ingekort).

Zaterdag 4 april 19927
Limburgs dagblad



Zaterdag 4 april 19928Limburgs Dagblad

...--... i ■;"""""" "" ..♦.. " \
~.■"""""""""""""""""»""""""".""""""""""""""""""""■"".. ...... i

£:#£: mmmmmmmmmmmW DAMEN- UND KINDER-MODE mmmWÊmmmmmmW ''}yM....... ...♦."]....... ..♦...';
X\vXv Marken-Qualitat in Ihrem SINN \\v.Vj;"""""["" ...... 4
" ""..;..

,^^^^^__tm. wK^^^^^^m^m^m^m^mm " - ~"—^————.— "♦""""!
" " """["" Damen-Jeans .*.*.*.*.*. j
" """":»" r^""% *«m% _" § verschiedene Modelle, z.T. mit V/f. 80 ""♦""" 1

*"*»*«*"*.'*"*" Il fm Wm mk* /*% „JüP- » _)i_r_r Gürtel, in stone, gebleached, f%*J OV . . . « "«I....... mw\ 1 VUIw "IMJJÉ|fc|É«i k»M ÉM S J?£&r iB black odcr in modischen Pastellfarben \jJ" *"*#*"*"*"* »1
I*,*. Kinder-Basic-T-Shirts n ik ' Damen-Hosen *.*.".*.*♦ »]
i .... > reine Baumwolle Sfe^m \ r\n * * * * * *....... in acht aktuellen Unifarben Viskose und Leinen-Qualilaten PIf\ 80 * * * * *"'««"."«.. "fl _^ aufwendige Verarbeitung mit /\J "" *****.

" """":"" ,~ n 0 ,->A 1_ ■ Jfl Gürtel, von bekannten Marken / J " ~,...«"Or. lzö-l/o _jjl r*x . " ""»"»

\\\\\\\ Kinder Marken-Sweat-Shirts I Damen-Hosen V.V.V.]
.*"*"*"*"*!.*"* reine Baumwolle, Blockringel mit modischer, schlanker Schnitt ...... f

" ""■»!.. kleiner Stickerei, in den Farben blau, mit Reißverschlüssen oder nO "*«""*.*.*"■....... rot, grün und pink _ _ OZ\ abnehmbarem Steg, MX ra " " " « ""■" "*"*** IU OV I^l Viskosemischung mit Lycra S\J* """"«" I
V.. . . . . Gr. 128-176 Dj " 1^ ,

& A\\\\\\__^^ Damen
.V.V.'.V Markenfabrikate Kinder- "^f *k^ Jeans-Röcke 0/. V.V.V.]

" ' * V.V Jeans-Hosen jrw OA W^ , „ , .Cft 80 1....... Bas.c-Form. in den Farben rot, 10 0\) WmM^ aktuelle Kurzform m.t Gürtel OV . I
". ♦ blaeundblack S " P^ M Ife^ '" '"O'J'SChCn Farben * " V.V.ir»....*.. ———————^"^■—-■^—^^~~ * 4
V.\V.V, Für Madehen und Jungen J^H| Sportive V.V. .«I
W.V.V. Jeans-Jacken Ifefc, Damen-Popeline-Jacken V.V.V.]....... Basic-Form, in den Farben rot, im Parkastil m.t Tunnelzug 1....... blueundblack ~~ "~ ■ 1 Z*J ■ .*.*.*.*.*" I* ..... . OQ f Pi Gr-36-48 M~MJ* ......V.V.V.V Gr. 128-176 Oj *m " """""'....... —-—i Modische . " " ♦ " »

(

"V.V.'.V. Damen-Shirts Damen-Kurzmantel *"*"*"*"*"'"....... mit Blumendruck . ............. in verschiedenen Formen ._ _-. Q/\ in aktueller Swinger-Optik """"*.'.w.v.v. 39. m,Kapuze 108 X\\\\i*,*,*,*.*.*.*. — . Gr. 36-44 A>^o»" ♦ " " » " *,

'//////.' jiJh- mmmmmmmmmmmmmmm. Aktuelle
\',',*,*,*»',* Damen-Kostüme .*.*.*.*.*" \"!\W.#.* Dame

hn:T-Sh
p
irtS

0/v ! einreih,ggeknöpf,mi, .".*."."/.'*......, '" versch.edenen Formen -g £Q Damen- Damen-PullOVer Aktuelle Damen- Dameil-Blusen Rundhals oder Revers

" "".... _^V- o A -f r. ■■ bedruckt, lange Form , „„.■„_„„ reine Seide, sporthche Modelle /%arr/\ ....."'
Gr. 38-44. ab *>' " Streifen-Pullover 50% Baumwo

g
l|e Longblusen mlt vielen Details, brei.e Gr 36 11Q . /,

' lange Form mit Schlitzen 50% Acryl „^ ÖA hl'^'l^ Vrskose Farbpalette —A Qf\ °r A/7 " " V.V.V»........ La(|v.pu||over reine Baumwolle yg\ Cfl #11 OU modisch bedruckt, chic /\È °^ .«'....... J iVIJ OU IJ* kombiniert zu Rocken ’ y É ___^_| «\ * **"*. "....... kurze Form 14 Arm 11^ ' -^ " ~, 0/\ * «K m ......
m VAU hn 70 80 69. »/»''

i 1 .^1 iT VéJiSV.V.W. Aachen, Großkölnstrafie, Am Markt Q ALTIJD, ook op alle zaterdagen ê\:";":":":":":" Heute langer Samstag bis 16 Uhr geöffnet. |Lr~] \
Personeel gevraagd——— i. i — ■

Div. personeel
START een import/export
agentschap. Geen kapitaal
nodig, geen risico's. Geves-
tigd sinds 1946 met cliënten
m 120 landen. Goede be-
heersing Engelse taal nood-
zaak. Gratis informatie pak-
<et. NMO, afd. LD-7, Ant-
woordnr. 19392, 1000 WD
Amsterdam, fax-line 020-
5655349; info-line 01650-
-51694.
3evr. zelfst. werkende
Brood/BANKETBAKKER.
Brood- en banketbakkerij.
Henrotte, Marschierstr. 12,
Wijlre. Tel. 04450-1465.
bevraagd op korte termijn
METAALBEWERKER of
aankwerker die in onze za-
jerij het slijpen van band en
;irkelzaag wil leren en na-
jerhand zelfstandig kan
unktioneren. Daemen's
-loutwarenfabriek, Mingers-
xwgerweg 7, Übachsberg.
rel. 045-751253.
.eeriing en aankomend
<AP(ST)PER gevr. S. Bo-
«xi, Emmastr. 6a, 6373 HM
-andgraaf. 045-312667.
3eauty Escort zoekt leuk
spontaan MEISJE of vrouw
kxx escortservice, leuke
ongen ook welkom. Info
M5-227930.
eindelijk ochtendblad zoekt
3EZORGER voor Brunssum
Treebeek). Aanm. telef.
M5-230637 of 257974. Tij-
tens kanturen 040-121775.
\EROBIC lerares gevr. voor
iet exploiteren van een Ae-
obic-Centrum in Beek. Inl.
-it Form 046-510287.
Bevraagd ervaren part-time
/ERKCOPSTER. Slagenj
Vmerica, St. Pieterstr. 44,
<ert<rade. Liefst tel. afpr.
M5-456435.
Snekjr. adviesb. zkt op korte
ermijn enkele DEMON-
3TRATRICES, Ift. plm. 25 jr.
3rettige werksfeer en door-
jr. mog. Schr. reakties en
:.v. t.a.v. Dhr. Bos, Postbus
368, 6430 AJ, Hoensbroek
n .

STANDWERKERS! 30 juli
jaarmarkt te Heerlen. Zeer
goedlopend artikel, direct
van fabrik. 02208-96237.
Gevr. Iste KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per wk. Tel. 04493-3738.
Gevr. zelfst. weekend KAP-
STER voor vrijd. en zaterd.,
in vaste dienst. 045-413583.
MEISJES gevr. voor privé
en escort. Intern mog. Tel.
046-580624, na 18.00 uur.
JONGEMAN gevr. voor mee
te reizen met kermis auto-
scooter. Tel. 045-413647 of
tel. 06-52983459.

Woningruil -
Aangeb. huis, 4 kamers,
tuin, grote zolder, bij grens
in VAALS. Huur ’374,-.
Gevr. rustige woning in
Heerlen. Br.o.nr. B-1222
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Te ruil HUURHUIS Bruns-
sum tegen woonruimte, 2-
pers. Sittard, 045-271830

Kamers

STUDENTENKAMER te
huur in centrum Heerlen. Inl.
045-725143.
Te h. te HEERLERHEIDE
zitslaapk. in bungalow, met
gebr. van keuk., douche en
eig. opgang, ’llO,- of

’ 125,- p. wk., info tuss
21-22 uur 045-223482
Te h. in BOCHOLTZ ge-
meub. kamer, keuken en
badkamer. Tel. 045-441119
Studente 19 jr., zoekt kamer
omg. MAASTRICHT. Tel.
01195-5607.
Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor oudere heer of
dame. 04406-12875.
Kamer te huur bij station
HEERLEN. 046-527114.
Te huur ruime kamer te
HOENSBROEK, ’ 375,-.
Tel. 045-751438.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
viieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
joede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
abrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
;orting Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
tureau's v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
iok schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
langmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
'ekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’ 595,-; magazijn of
irchiefstelling v.a. ’ 75,-; brandvrije kasten, brandkasten
net extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
loge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
akentafels van ’ 675,-; verder groot assortiment rol-
itokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
joormachines 16mm snelkop ’ 445,- B.T. palletwagens
!000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
r"erder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
000 m2 showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
averbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
)pen maand. - vrijd. 9.00-18.30 i>ur. Zat. 10.00-16.00 uur.

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

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

Piet van Heugten
Speciaalzaak in

tapijttegels
(Voorraad 10.000m2)
Ook voor projecten.

Pr. Bernhardstraat 34a,
Roermond.

04750-15188
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Palief-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te k. KANTOORUNIT, 10x3
mtr. met w.e. douche, keu-
ken, ’ 3.500,-. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.
FINANCIERINGEN voor
kleine zelfstandige. Wij be-
middelen voor u, op basis
van No Cure No Pay. Info;
Tel. 04749-3835/fax 04749-
-3855.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu

’ 295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’ 795,- voor ’ 425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Reparaties

TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektra, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).

■ ■ !■■■■-■

Bedrijven/Transacties
Ter overname te Spaubeek

Kapsalon
8r.0.nr.: B-1199, LD., postbus 2610, 6401 DC Heerlen

Horeca-inrichtingen
Frituurovens - vaatwassers
Speeltafels - heteluchtovens

Ijsmachines - koelvitrines
Horeca meubels

Plafondventilatoren
Glaswerk - porcelein enz.

KEPU - HORECA - GROOTHANDEL
Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-210606.

Te_koop of te huur
Eetcafé restaurant bistro

Vrij van brouwerij, ligging Valkenburg, Rijksweg-Maastricht
Vr.pr. pand mcl. invent. ’ 269.000,-k.k. Tel. 04406-16173.

Te huur KOELRUIMTE in
Heerlen, plm. 90 m2,

’ 750,- p.mnd. excl. electra.
045-212146.
Ter overname aangeb. da-
mes-heren KAPSALON in
Maastricht. Tel. 043-476065
Te k. oud model GEBAKS-
VITRINE i.z.g.st, vaste pr.
’600,-. Tel. 045-713063.
Industrie DRAAIBANK Me-
caniques 60 cm, TDC i.g.st.,

’ 2.500,-. Gemert, 04923-
-61953.
Te koop BLOEMENZAAK te
Geleen, 90 m2, goede om-
zet. Tel. 043-640365, na
18.00 uur.
Te k. aangeb. WINKEL-
PAND op top A 1lokatie te
Kerkrade, 180m2 met bo-
yenwoning. Reacties richten
o.nr. B-1237, LD. Postbus
2610, 6401 DP Heerlen.

STANDWERKERS! 30 juli
jaarmarkt te Heerlen. Zeer
goedlopend artikel, direct
van fabrik. 02208-96237.
Te koop KOELCEL demon-
tabel, afm. 2.00x2.00 m,
mcl. motoren. Tel. 045-
-317516 of 320862.
Te koop KAPSALON-
INTERIEUR. Tel. 04754-
-87861. na 18.00 uur.

Landbouw
Te koop KERSTDENPLAN-
TEN. Tel. 04951-34409.
TRACTOR MF 185, kiepkar,
tweeschaarploeg, vier-
schaar stoppelploeg, aard-
appelzeefband. 046-745563
Te k. RECREATIE-PAARD,
ruin, 7 jaar, tel. 04756-1374.
Te huur gevraagd IV2 ha
BOS met weiland. Tel. 045
244385.

Zitmaaiers
plm. 25 types op voorraad.

Nieuw
Ingersoll maaitraktor 14 PK
2 cylinder, electrisehe start,
verlichting, 4 wielbesturing

(zeer kleine draaicirkel),
maaibreedte 110 cm. van

’ 7.330,- voor ’ 4.990,-.
Bezoek onze showroom ook

voor gebruikte machines.
Lozeman Tuinmachines

8.V., Markt 14, Lottum. Tel.
04763-2341.

Te koop jonge HENNEN le-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Mogen wij even U aandacht,
nu speciale prijzen voor: l-
en 2 rijige aardappelvoor-
raadrooiers. Lely kunst-
meststrooiers en rotorkop-
eggen. Weidesiepen 4/5/6
m. ook met banden. gegal-
vaniseerd en hydr. opklap-
baar of palletten. Div. mo-
dellen mestschuiven en
vaste tand cultivatoren.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as. Ge-
galvaniseerde weidehekken
3 t/m 5 m. Gebruikte machi-
nes 0.a.: Amazone, Lely en
Vicon Penton kunstmest-
strooiers. Grondfrees 1.40
m. Twee rijige aardappelpo-
ters. Mestkraan op wielen in
zeer goede staat. Douven

'veldspuit 800 Itr. als nieuw,
spec. prijs. Bel vrijblijvend
Jean SPONS, Eijsden Tel.
04409-3500.
Te koop goed RIJPAARD
met pap., L 1en 4 winstptn.,
bruine ruin, plm. 1.66 mtr.
Tel. 08851-14629.
Te k. 1e kwal. KERST-
BOOMPLANTEN, P.Abies
en P.Omorika, spec. pr. 2 jr.
P.Abies. Rompelberg Bunde
Tel. 043-645365.
Te koop 375 ASPERGES-
PLANTEN Boomlin. Tel.
04499-1297, na 18.00 uur.

Te k. SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Speciale aanbieding: nieu-
we KARCHER warmwater-
reiniger, 150 atm. Advies-
prijs ’5.450,-, Collé prijs
’3.250,- excl. BTW. Ver-
koop en service van het
complete Karcher pro-
gramma, Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980
Te koop PONYWAGEN,
prijs ’250,-. Tel. 045-
-457942.
Te koop: Cebuco veldspuit
21 mtr. electr./hydr.; Amazo-
ne schudegg RE-Vario 301;
3- en 4-scnaar wentelploeg;
Rau-kombi zaadbadcombi-
natie 3.30 mtr.; Evers culti-
vator; Gramegna spitmachi-
ne; div. aardappel-aanaar-
ders; 5 mtr. transporteur;
Rumptstad rijenfrees; Rabe-
werk verkruimelrol. Mecha-
nisatiebedrijf FRISSEN BV,
Vroenhof 92, 6301 KJ Val-
kenburg/Houthem. Tel.
04406-40338. Tel. verte-
genwoordiger 04406-13233
Te koop: 6-rijige Fahse bie-
tenplanter; 4-rijige Fahse
maisplanter; Vicon pendel-
strooier; Lely kunstmest-
strooiers (2-schijfs); Weiger
kleinpakkenpers AP-61;
Weiger 3500 Itr. mengmest-
ton; Holares kuilverdeler;
Krone cyclomaaier CM-165;
Vicon getrokken maaier
2.40 mtr. Mechanisatiebe-
drijf FRISSEN BV, Vroenhof
92, 6301 KJ Valkenburg-
Houthem. Tel. 04406-40338
Tel. vertegenwoordiger
04406-13233.
Te koop HOOI en stro. Tel.
04450-1148.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop Mengele OPRAAP-
SNIJWAGEN type 330, i.g.
st. Provaas Schimmert,
04404-1758.

Autoverhuur

Avis Autoverhuur
* Speciale vakantietarieven mcl. km's

* Meer dan 1200 steunpunten in Europa
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559

Maastricht, Spporweglaan 18. Tel. 043-252377

Liever huren
bij

Autorent
Bastiaans

va. ’ 39,- per dag mcl. BTW
en 100 km vrij.

Spcorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)
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.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
Te koop AANHANGWAGEN
met deksel, afm. 1.50x1.00
mtr. zelfbouw met bladve-
ring, slechts 3x gebruikt, vr.

| pr. ’ 800,-. 04498-57587.

Te koop AANHANGWAGEN
2.15x1.20x0.40 mtr. met op-
looprem i.nw.st.o4s-251304
AANHANGER 2.50x1.35m.
bwj.'9o m. oploopr. i.pr.st.

’ 1.350,-04492-4534
Te koop auto AMBULANCE,
enkel as. Prijs ’750,-. Tel.
045-258080.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

AUDI 100 L 5, bwj. '79, APK
3-93, ruilmotor, goede ban-
den, uitlaat, sunroof, vr.pr.

’ 2.300,-. Tel. 045-257782.
AUDI 100 CC 2.3i, 12-'B5,
beigemet., 110.000 km.,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te koop AUDI 100 5S bwj.
'80, vr.pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-353685.
Te koop AUDI 90 wit, bwj. 9-
86, 136 pk, 5 cyl., inj.,
143.000 km, perf. onderh.
(boekjes), garagegestald,
veel ace., pr. ’12.900,-.
Tel. 043-257694.
AUDI 200 turbo, 87, autom.,
tempomaat, ABS, airco.,
alarm, nw.st. 046-529307. i
AUDI 80 1.8, bwj. aug. '87,
donkerblauw, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317516.
Te k. AUDI 100 CD, autom.,
airco, electr. schuif/kanteld.,
veel extra's, bwj. '86, pr.n.o.
t.k. Tel. ,04405-2703
AUDI 100 CD 2.3 E, LPG,
bwj. 8-'B5, duurste uitvoe-
ring, mr. mog. 045-228469.
Te k. AUDI 100, bwj. '86,
LPG, Lz.g.st., pr.n.o.tk.
045-273236.

Alfa
ALFA 75 1.8 kat. groen/grijs
bwj. '88, 41.000 km.

’ 19.500,-. 045-459596.
Te koop ALFA Guilietta 2.0,
vele extra's, bwj. '83, kl. zil-
vergrijsmetallic, t.e.a.b. Tel.
046-337810.
Te k. 7x15 Ronal VELGEN
t.e.a.b. Tel. 046-376639.
ALFA 33 type 1500 bwj. '83,
5-drs., kl. bauw, 5-gang,
sportvlgn., elec. ruiten, 1e
lak, Lz.g.st., APK 4-93, pr.

’ 4.250,-. Tel. 046-740382.
ALFA 33 1.3, '91, extra's,
15.500 km., pr. ’28.000,-
-voor ’ 20.500.- 045-324713

Bedford
Te k. BEDFORD, tel. 06-
-52169310

AUDI 100, 5-cylinder serret,
5-'B9, blauwmet., 98.000 km

’ 23.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. AUDI 80 bwj. 10-89,
kl. rood, 42.000 km, onderh.
boekje aanw. vr.pr.

’ 26.500,-. Tel. 045-752215

i^mm\
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AUTOMARKT
LANDGRAAF

Keuze uit ca. 160
occasions welke met
volledige garantie
worden afgeleverd.

AUTOMOBIELBEDRIJVEN
MENGELERS b.v.
Baanstraat 129 Schaesberg
(bij Draf- en Renbaan)
Tel. 045-318888

r nrst Sfxiïiil IkwM.
Wy. Clavs lluw - Cmm /_

BMW
Te k. BMW 320iE, bwj. '90,
diamantzwart, schuif/kantel-
dak, acht. hoofdsteunen, 15
inch vlgn., verlaagd. Tel.
045-229054.
BMW 320 6 cyl., '79, nw.
band., geh. uitgeb., alle ex-
tra's, ’ 2.250,-. 046-518054

BMW 320, bwj. 79, vr.pr.
’1.150,-. Jerichostr. 60,
Heerlen.
BMW 323 i '84, autom., an-
traciet, 15 inch, verl. w.w. gl.
electr. sch./kantel.dak en ra-
men, v. o-h a. spoiler, board-
comp. Tilburgstr. 43 Heerlen

Te k. BMW 316 1800 cc, bwj
87, km.st. 80.000, verf. Im-
vkjn. kl. rood, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-272998
Te k. BMW 518i, apart mooi,
bwj. '87, speciale prijs

’ 11.750,-. 046-529076.
BMW 316, type 79, APK 3-
93, verlaagd etc., zeer mooi
zien is kopen! Vr.pr.

’ 1.750,-.Tel. 045-728919.
BMW 315, bwj. '82; 316 bwj.
'86, 4-drs. veel extra's. Inr.
mog. Tel. 04702-3040.
Te k. BMW 1502 bwj. 75,
APK aug. '92, sportwielen,
’750,-. fel. 04454-2167.
BMW 730i, nw. model, t. '88,
in abs. nw. st., vele extra's,
kl. d.blauw, pr. ’36.500,-.
Evt. mr. mog. 04498-55824
BMW 320 I bwj. '84 ver!.,
sportv., alle extra's,

’ 9.950,-, 046-525489.
Te koop BMW 316 M bwj.
'86, kl. alpine-wit, Im-velgen
verlaagd, alarm, zeer mooi,

’ 14.000,-. Tel. 045-245842
Te koop BMW 525 i met
ATS-sportvelgen, i.g.st.,
'82, ’ 6.250,-. 045-314901.
Te koop BMW 315 1.6, bwj.
'83, i.z.g.st., ’3.950,-. Tel.
043-616776.

BMW 325 iTouring, H'!
zeer veel extra's, als j
met onderh. boekje, t.e*
Tel. 04754-81212. J
Mooie BMW 316, bwj-J
groenmet., i.z.g.st, extj*
pr.n.o.t.k. Tel. 045-4273f>
BMW 315, bwj. '82, i-ffcj
APK '93, kl. groen, ’ 2.5JJ
Tel. 045-454532 of 42759?
Te k. BMW 525, bwj. \APK 5-93, trekh, schuj
stuurbekr. 5-bak, gerev. "j

’ 2.500,-. 04493-4929. >
Te k. BMW 320i, bwi-Jnw. model met veel ext^0.a.: verf., uitgeb., sJJj
alarm, radio met comp. "j
vr.pr. ’11.500,-. Moet/zien worden. 045-22935jt/
Te k. BMW 733iauton^,
als nieuw., kl. diamant^alle accessoires, ’4"
Tel. 045-719132. /

Cabriolet _j
VW KEVER Cabrio SP$
star, bwj. 1974, in perf. s^rood, vr.pr. ’ 12.500,-- Ibewr. Eindstr. 28, JaJbeg>

Chevrolet
Te k. GMC PICK-UP, fjt
motor en nw. versnelllij
bak, ’ 7.000,-. 046-5255^/

Citroen _^

Citroen BK 19 D
bwj. '86, APK 23-3-93, vr.pr. ’ 6.500,-. Tel. 046-5803^;

" . . —.. _ 71 7. ~~Z\ fc*
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
CITROEN ID/DS en SM on-
derdelen, gebruikt en nieuw.
Tevens in- en verkoop. Fa.
Bagnole 04746-6285
Citroen VISA GT 80, APK 3-
93, bwj. 10-'B3, pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-413716.
Te k. CITROEN GSA, bwj.
'84, i.z.g.st., ’1.850,-.
Unescoplantsoen 9, Vrie-
heide-Heerlen.
2CV6 Club, bwj. '85, APK
11-92, nwe. banden en uit-
laat, i.z.g.st., t.e.a.b. Tel.
045-428001.
CITROEN BK 1.4 E, 5-bak,
kl. zwart, bwj. '88, APK 3-93
in nieuw staat, ’ 10.750,-.
Tel. 04498-52956.
Te koop CITROEN BK 16
TRS bwj. '83, ’ 5.000,-. Tel.
045-323014.
Te koop mooie CITROEN
BK TRi bwj. 6-'B6, pr.

’ 10.000,-. 046-339524.
Te k. weg omstandigh. Lelij-
ke Eend, '82, mot. 100%,
iets werk. Gar. rapp. ter inz.
’395,-. Tel. 045-740481.
Te k. Citroen DYANE, punt-
gaaf, bwj. 74, en onderde-
len van Dyane en 2 CV 6.
Tel. 04455-2541.
Te k. CITROEN AX TRE,
1100 inj. 3-drs., m. '88, kl.
ferrarirood, in. st. v. hagel-
nieuw, ’9.750,-, pas ge-
keurd. Tel. 043-254462.

CITROEN Cl5diesel, 'mei '89, km.st. 32.500, *1
a.nw. Tel. 045-242043^ <CITROEN AX TE I.li \
4-'9O, 5-drs., 28.000 krr>. ,
orig. sunroof. &46-526gtg^ j
LEUKE 2 CV 6, bw)- J ]
APK 3- '93, vaste f ,
’ 1.500,-. Te1"045-520ji^ ]
Te k. CITROEN BK I_ï iTRi, bwj. '89, 1e JE i
’ 15.750,-. Tel. 045-270^ iTe k. Citroen VISA 11 U l
bwj. '84, 1100CC, 4%\

’ 3.800,-. Tel. OA3-2\f I
in weekend 08350-25j6gx; <CITROEN CX 25 GTi K 'maat 1989 zwart ’ 19"-
Tel. 04906-1387. V!. -^ii

Daihatsu 'Te koop rode DAIHA^ ,
Charade bwj. '85. Tel- ,
371125.

Fiat v|
Te k. FIAT 127D, bwj. 'S,
geel kent. APK 1°" ,

' ’2.500,-, 045-453176_^j( ]
FIAT 127 1050L, 1980, ,
zien is kopen! ’ 1.600,-- j. 045-255784. __^;
Fiar UNO 70 S i-*S_31
62.000 km, vr.pr. ’ *■**Tel. 046-376639. __-~<2. Tek. Fiat REGATTA 86,, '85, Lz.g.st. pr.n.o.t.k.
045-455423 na 18 uur__^

Voor Piccolo's ''
zie verder pagina I°. r



Philips sluit principe-akkoord over tweejarige cao

PTT'ers krijgen meer loon
', J?EN HAAG -De vakbonden en de PTT-directie zijn een sala-
i r^ Sverhoging overeengekomen van 4,5 procent. De jeugdsala-

" Sser* worden extra verhoogd met 7 tot 8 procent. Bovendien
'i pr£Yereenstemming bereikt over een winstdelingsregeling. De. . krijgen dit jaareen winstuitkeringvan 3 procent over
* ,Un salaris van vorig jaar. De nieuwe cao gaat in op 1 april en

1 hhv. een looPtiJd van een Jaar- o°k Philips en de vakbonden
> w

"en gisteren een principe-akkoord bereikt over een nieu-
' e > tweejarige cao.

i pr jtK PTT-cao zijn geen financiële
( 2ui

s opgenomen om ziektever-
" ?\en het beroep op de wao terug

'J Wrw).lngerL e huidige vut-regeling
1 \_°lat gehandhaafd en in aanvul-
\ m

g °P die regeling kan de werkne-, kj ln overleg met de werkgever
ime en voor deeltijd-vut. Werkne-

> n_ "*s Van 55 jaar en ouder kunnen
1 nar.k*meer verplicht worden tot'J ste erk of onregelmatige dien-

De PTT-cao is de grootste bedrijfs-
cao in ons land. De PTT telt 96.000
werknemers.

1

pr voor de gestegen

' Part voor ziektekosten krijgen

' ber ICUuer verzekerden in decem-
' Pc Van dit jaar eenmalig een com-
', uitb, e van 10 Procent van deetaalde bruto-tegemoetkoming.

Uitkeringen
Philips en devakbonden hebben na
lang onderhandelen gisteren een
principe-akkoord bereikt over een
nieuwe, tweejarige cao. Aanvanke-
lijk was het de bedoeling om bij
Philips een cao af te sluiten met een
looptijd van eenjaar. Philips had de
bonden op 11 maart een eindbod
gedaan dat neerkwam op onder an-
dere een structurele loonsverhoging
van 2,5 procent op 1 juli, een een-
malige uitkering van 3 procent op 1
april en de omzetting van de jaar-
lijkse, aan het dividend gekoppelde
winstuitkering in een vaste einde-
jaars uitkeringvan 6 procent.

De leden van de Industriebond
FNV en de Unie BLHP wezen dat
bod af vooral omdat ze de structure-
le loonsverhoging te mager vonden.
De leden van de Industrie- en Voe-
dingsbond CNV aanvaardden het
eindbod weliswaar met een mini-
male meerderheid, maar deze bond
achtte die basis te smal om een cao
te tekenen.

Philips en de bonden zijn nu over-
eengekomen de looptijd van het
contract met nog eens een jaar te
verlengen tot 31 maart 1994. In dat
tweede jaar krijgen de ruim 40.000
werknemers drie keer een structu-
rele loonsverhoging: op 1 april 2
procent, op 1 oktober 1,5 procent en
op 1 januari 1994 1 procent. Boven-
dien worden de bestaande bijzonde-
re uitkeringen vanaf 1993 omgezet
in een vakantie-uitkering van 8 pro-
cent in mei en een dertiende
maand, die neerkomt op 8,3 pro-
cent, in december.

Voorts worden de bestaande rege-
lingen voor hét vervroegd uittreden
van oudere werknemers verlengd
tot 1 januari 1995.
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Hoofdfondsen v.k. sk
ABN Amro 45,30 45,20
ABNAmroA.inF. 79,20 79,20
ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,70
AEGON 127,40 127,10
Ahold 86,90 86,60
Akzo 151,20 149,80
Alrenta 194,30 194,30
Amevcert. 55,10 54,50
Bols eert. 46,80 46,70
Bührm.Tet. c. 46,50 f 45.90
CSM eert. 95,30 95,20
DAF 21,40 21,10
Dordtsche Petr. 132,40 132,20
DSM 107,80 108,00
Elseviercert. 111,10 111,10
Fokker eert. 34,20 34,10
Gist-Broc. eert. 35,70 35,40
Heineken 189,30 191,20
Hoogovens nrc 51,40 51,80
Hunter Douglas 69,50 71,00
Int.Müller 60,80 61,00
Int.Ned.Gr. e 52,40 52,20
KLM 35,40 34,80
Kon.Ned.Papier 43,40 43,50
Kon. Olie 142,80 141,80
Nedlloyd 58,90 58,80
Océ-v.d.Gr. 79,70 79,10
Pakhoed eert. 46,20 45,20
Phiüps 37,00 * 36,70
Polygram 46,40 46,10
Robeco 97,10 96,30
Rodamco 50,80 50,80
Rolinco 94.80 94,00
Rorento 71,20 71,10
StorkVMF 44,20 43,90
Unilevercert. 182,60 180,80
Ver.BezitVNU 81,90 81,60
VOC nrc 42,70 42,70
Wessanencert. 93,00 93,70
Wolters-Kluwer 70,80 70,20
Avondkoersen Amsterdam
ABNAMRO Hold. 45,20 (45,20)
Akzo 149,80(149,80)
Kon.Olie 141,70-141,80(141,80)
Philips 36,70 (36,70)
Unilever 180,50(180,80)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 58,00 58,10
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,11
ABNAmroHld.div. 43,70 43,70
ACF-Holding c. 31,50 31,60
Aegon div.92
Ahrend Groepe 129,50 129,50
AsdOptionsTr. 11,70 11,90
Asd. Rubber 3,90 e 3,90 b
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 123,40 122,50
Athlon Groep 49,50 49,50
Athlon Groepnrc 47,50 47,50
AuUnd.R'dam 88,00 92,00»BAM Groep 88,70 88,50
Batenburg 137,50 137,50
Beers 125,00 126,00
Begemann Groep 120,00 119,50Belindo 304,00 306,00

Berkei'sPatent UOf 1,09
Blydenst.-Will. 39.70 40,00
Boer De, Kon. 240,00 240,00
Boer De Winkelb. 70,00 69,80
BorsumyWehry 63,50 63,00
Boskalis Westm. 25,40 25,10
Boskalis pref. 26,90 27,00
BraatBeheer 34,20 34,20
Breevast 10,40 10,20
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1163,00 1156,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 294,00 296,00
Content Beheer 23,60 23,60
CreditLBN 28,00 28,00
Crown v.G. eert. 115,00 116,00
CSM 95,60 95,00
DAFcert. 17,60 17,70
Delft Instrura. 26,20 25,90
Desseaux 41.80 41,80
Dorp-Groep 45,00 45,00
Draka Holding 23,90 23,90
Econosto 29,30 28,60
EMBA 213,00 213,00
Eriks Holding 79,00 79,70
Flexovit Int. 55,50 56,00
Frans Maas eert. 82,90 81,00
Gamma Holding 104,50 104,80
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,10 34,30
Geveke 38,50 38,50
Gevekediv'92 37,20 37,20
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 39.00 38,50 e
Grolsch 201,50 200,00
GTI-Holding 225,50 225,50
Hagemeyer 144,80 144,50
idemdiv'9l 142,80
HALTrust B 14,80 14,70
HALTrust Unit 14,70 14,70
HBG 212,00 211,00 a
HCSTechnology 0,85 0,85
HeinekenHold. 174,00 176.00
Hoek'sMach. 258,00 256,70
Holl.SeaS. ' 0,44 0,43
Holl.Kloos 453,00
HoopEff.bank 7,40 7,30
HunterD.pref. 2,70
IHCCaland 59,00 59,20
Kas-Associatie 34",70 34,70
Kempen & Co 9,40 9,30
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
Kondor Wessels 33,00 33,00
KBB 75,80 75,40
KNPdiv. 41,20 41,00
Kon. Sphinx 56.50 55,50
Koppelpoort 345,00 345,00
Krasnapolsky 250,00 250,00
Landré & Gl. 49,50 49,50
Macintosh 41.80 41,10
MaxwellPetr. 113,10 113,10
MoearaEnim 1169,00 1169,00
M.Enim08-cert. 15500,00 15400,00
Moolen Holding 43,80 43,00
Mulder Boskoop 55,00 55,00
Multihouse 5,10 f 5,00
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,00 56,00

NIB 613.00 613 00
NBM-Amstelland 9,10 9,15
NEDAP 347,00 347,00
NKFHolding 200,50 200,50
Ned.Part.Mij 56,50 56,40
Ned.Spnngst. 7200,00
Norit 20,60 20,70
Nutricia GB 152,50 153,00
Nutricia VB 161,50 161,30
NutriciaVB div92 160,00 161,00
Nijv.-TenCate 106,20 105,00
Océ vd Gr.div92 78,30 77,70,
OmniumEurope 7,60
Orco Bank eert. 70,10 70,30
OTRA 340,00 340,00
Palthe 61,00 62,00
Philips div'92 36,80 36,40
PirelliTyre 22,60 22,80
Polynorm 157,50 156,00
Porcel. Fles 135,00
Randstad 46,30 46,00
Ravast 25,60 25,80
Reesink 74,00 73,50
Samas Groep 37,00 35,80e
Sarakreek 14,60 14,60
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 48,50 48,50
Smit Intern. 42,50 43,00
St.Bankiersc. 15,10 15,20
StadRotterdam c 41,60 41,20
Telegraaf De 86,00 85,30
Textielgr.Twente 92,10 92,00
TulipComputers 24,40 24,30
Tw.Kabel Holding 125,30 125,00
Übbink 65,50 66,00
Union 75,00 74,30
Un.Dutch Group 3,00 3,00
Vereenigde Glas 523,00 522,00
Vertocert. 33,00 33,00
VolkerStevin 64,00 64,00
Volmac 28,70 28,50
Vredestein 14,90 14,90
VRG-Groep 48,60 48,50
Wegener 62,00 62,00
WestlnvestF. 15,50 15,50
Westlnv.F.wb 114,50 114,50
WoltersKluwer 274,00 274,00
Wyers 30,70 30,70
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 79,40 78,70
ABNAmro Amer.F. 69,50 68,40
ABNAmro Eur. F. 72,50 73,00
ABN AmroFarEF. 49,40 49,80
ABN AmroLiq.Gf. 162,90 162,90
ABN AmroNeth.F. 87,30 86,30
Aegon Aandelenf. 34,50 34,30d
Aegon Spaarplus 5,35 4,90d
ABN Beleg.fonds 63,80 63,20
Albefo 48,40 48,40
Aldoüar BF $ 26,40 26,30
Alg.Fondsenbez. 234,00 233,00
AHianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 69,00 68,20
Amvabel 83,60 82,70
Asian Tigers F. 64,30 63,80
Asian Select. F. 59,50 59,50
Austro Hung. F. 4,50 4,60
BemcoRentSel. 55,80 55,80

Bever Belegg. 2,90 2,90
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLNObl.Waardef. 114,30 114,30
Delta Lloyd Inv. 29,50 29,50
DPAmerica Gr.F. 35,20 343
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 126,40 125,70
EMFRentefonds 69,20 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.GrowthF. 50,20 49,20
Esmeralda part. 33,60 33,50
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 104,50 104,00
EMS IncomeFund 106,10 105,30
EMS Offsh. Fund 103,60 103,20
EOE Dutch SUF 321,00 322,00
EuroGrowthFund 49,10 49,00
Euro SpainFund 7,70
FarEastSeLF. 54,70 53,50
Gim Global 53,00 52,40
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 733 73,00
Holl. Eur.Fund 48,00 48,00
Holl. Obl.Fonds 124,50 124,50
Holl. Pac. Fund 92,00 92,00
Holl. Sel.Fonds 84,00 84,00
Innovest 65,30 65,30
Interbonds 508,00 508,00
lntereffektsoo 28,80 28,60
Intereffektwt 67,50 67,50
Investa part. 72,80 72,80
ISHimal.Funds 9,30 9,30
JadeFonds 143,60 141,80
JapanFund 16,60 16.50
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,10
Mal.CapitalF.s 8,10 7,90
MeesObl.Div.F. 117,10 116,90
Mexico Income F. 22,00
MX Int.Ventures 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1150,00 1150,00
NedufoA 110,80 110,80
Nedufoß 117,00 117,00
NMBDutch Fund 45,80 46,00
NMBGeldmarkt F. 54,66 54,67
NMBGlobalFund 45,30 453
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 102,94 102,95
NMBRentegr.F. 118,10 118,10
NMBVast Goed F. 38,10 38,10
NewAsiaFund 5,40
NomuraWarr.F. 0,48 0,49
Obam, Belegg. 251,50 250,00
OAMFRentefonds 11,55 11,60
OrangeFund 21,80 21,70
Pac.Dimensions 89,10 88,00
Pac.Prop.Sec.F. 29,60 29,60
PiersonRente 113,50 113,40
Postb.Aand.f. 503 50,30
Postb.BeleggX 56,20 56,20
Postb.Verm.gr.f. 54,20 54,20
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 151,10 151,10
Rentotaal NV 35,50 35,50
RG AmericaF. 106,50 105,30
RGDivirentF. 49,20 49,20
RG Europe F. 97,00 97,20

RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 90,70 90,20
RG SP Groen 54,70 54,50
RG SP Blauw 51,30 51,00
RG SP Geel 47,70 47,50
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,40
Schrod.lnt.Pr.F 28,90 29,00
ScuTech $ 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. „.181,80 181,80
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 176,00 173,00
Trans Eur.Fund 81,60 81,50
Transpac.F.Yen 264,00 263,00
Um-Invest 17,50 17,50
Unico lnv.Fund 77,50 77,50
UnifondsDM 31,60 31,60
Vaste Waard.Ned 65,50 65,40
Vast Ned 112,70 112,90
VIB NV 59,90 59,70
VSB MixFund 52,70 52,70
VSB Rente Fonds 110,00 110,00
WBO Intern. 67,00 66,50
Wereldhave NV 112,00 112,00
Yen Value Fund 73.50 73,20
ZOMFloridaF.s 35,00 35,50
Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,50
ABF 111,70 111,70
Berghuizer Papier 44,00 44,80
Besouw Van eert. 53,40 53,40
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 98,80 98,80
Comm.Obl.F.2 98,80 98.90
Comm.Obl.F.3 98,90 98,90
De Drie Electr. 13,80 d 13,80
Delta U.Dollarf. 65,80 663
Delta Lloyd ECU 63,90 63,90
Delta Lloyd Mix 61,00 61,10
Delta LloydRent 58,90 58,90
Delta Lloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 83,00 83,00
DOCdata 5,90 5,80
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLM Kleding 39,60 39 60
E&LBelegg.l 70,70 70,90
E&LBelegg.2 74,60 74,70
E&LBelegg.3 106,40 106,50E&LBelegg.4 77,50 77,50
E&LKap.RenteF. 105,20 105,20
FreeRecord Shop 32,50 32,40
Gaia Hedge 1 103,00
Geld. Papier c. 71,60 71,10
German City Est. 38,00 37.50
Gouda Vuurvast 75,50 a 72,00 aGroenendijk 45,70 45,70
Grontmij 54,10 54,00
HCA Holding 46,50 46,70
Heivoet Holding 39.00 39.00
HesBeheer 463 463
Homburg eert. 0,90f 0,70
lnter-View Eur. 3,90 3,90
Kühne+HeiU 45,50 45,30
LCI Comput.Gr. 4,50 4,30
Melle,van nrc 43,90 43,90
Nedcon Groep 52,50 52,50
Nedschroef 82,00 82,00
Neways Elec. 6,60 6,60

New Eur.HtlsDM . 18,50 a 18.00a
NewtronHold 1,80 1.80
Pan Pac. Winkel 10,60 10,70
PieMedical 5,80 5,80
Simac Techniek 13,00 13,00
Sligro Beheer 55,20 55,20
SuezGr.Fund 52,60 52.30
VHS Onr. Goed 1,40 1,50
Vilenzolnt. 38,20 38,50
Welna 285,50 285,00
Wereldhave 4,20 4,20
Weweler 40,50 40,50
Wall Street
allied signal 51% 51%
amer.brands 45/4 45%
amer.tel.tel 40% 42
amoco corp 42lh 43%
asarco mc. 26% 26/2
bethl. steel Wk 14
boeingco 45W 45V<
can.pacific 13% 13%
chevron 63% 66V2
chiquita 28' A 28%
chrysler 17' A 17' A
citicorp IW4 15V8
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 52V* 52%
dupont nemours 46% 46V8
eastman kodak 40V 4 40
exxon corp 54% 55%
ford motor 39% 39%
gen. electric 75% 74%
gen. motors 36/2 36' A
goodyear 66% 67%
hewlett-pack. 81 80
int bus.mach. 82V4 81%
mttel.tel. 64% 64'/i
kim airlines 18% 19
mcdonnell 59% 59%
merckco. 147V« 147%
mobil oil 58 60%
penn central 22% 22'/s
phüips 20 20
primerica 38% 38Vi
royal dutch 76% 78%
searsroebuck 46/* 45' A
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 56% 59
unitedtechn. 52% 52'/s
westinghouse 18% IBV4
whitman corp 14% 14%
woolworth 29' A 29%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,780 1,900
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,480 1,600
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,06 3,31
finse mark(100) 39,50 42,00
franse frank (100) 31,55 34,30
gneksedr.(lOO) 0.85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 133.50 139,50
joeg.din.t'm 100

Noorsekroon (100) 27,15 29.50
oostschill.(lOO) 15,75 163
port.escudoüOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turkse pond(100) 0,0255 0,0375
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 120,50 125,00
Wisselmarkt
amenk.dollar 1,83995-1.84245
antül.gulden 1,0135-1,0435
austr.dollar 1,4063-1,4163
belg.frank(loo) 5,4685-5,4735
canad.dollar 1.54475-1,54725
deensekroon (100) 28,975-29,025
duitse mark (100) 112.5650-112,6150
engelse pond 3,1990-3,2040
franse frank (100) 33,210-33,260
grieksedr.ÜOO) 0,9150-1,0150
hongk.dollar(100) 23,6750-23.9250
iersepond 2,9870-2,9970
itatlire(10.000) 14,885-14.935
jap.yen(10.000) 137,590-137.690
nwzeel.doUar(lOO) 1,0031-1,0131
noorsekroon (100) 28,620-28,670
oostenr.sch.(lOO) 15,9930-16,0030
port. escudos(100) 1,2840-1,3240
spaanse pes. (100) 1,7675-1,7775
surin.gulden 1,0125-1,0525
zweedse kr. (100) 30,960-31,010
zwits.frank(loo) 123,215-123.265
e.e.u. 2,2995-2,3035

Index Amsterdam
CBS-koersindex( 1983=100)
algemeen 204.90 203,80
idexcl.kon.olie 202.50 201,60
internationals 204.50 203,00
lokale ondemem. 207,20 206.60
idfinancieel 146,10 145,60
ïdniet-financ. 266,30 265,60
CBS-herbeleggingsmdex 11983=100
algemeen 291,80 290,30
idexcl.kon.ohe 272.50 271.20
internationals 303,50 301,20
lokale ondernem. 278.20 277,40
idfinancieel 215,30 214,60
ïdniet-financ. 338,30 337,40

CBS-stemmingsuidex (1990=100)

algemeen ' 1253 124,70
internation 139,70 139,00
lokaal 122.50 122,10
fw.instell 128,20 127,60
niet-financ 121,40 121,00
industrie 131,10 130,80
transp/opsl 131,90 130,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,910-20,510, vorige
20,040-20,640, bewerkt 22,110 laten, vori-ge 22.240 laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige '205-275, bewerkt 320 laten,vorige 320 la-
ten.

Dow Jones

Industrie 3249,11
+ 14,99

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sJj,"

daf papr 25,00 158 3.60 3.70,. j
d'fl c mrt 200,00 652 6,50 6,00- -
dsm capr 110,00 276 0,50 0,70-.3
dsm papr 110,00 137 7.50 7,00, n.
eoe c apr 300,00 426 5,80 b 4.40- „,
coc c apr 305,00 266 2,50 1,80 r:
coc capr 310,00 521 0,70 0,50' 'coc cmei 305,00 196 3,10 2,40 ï
coc c mei 310,00 395 1,50 13 J
coc c jun 300.00 150 B,ooa 7,00. u
coc cjun 310.00 125 3,30 2,7? 'f
coc papr 280,00 300 0,10 O.ICT ','
coc papr 300,00 657 1,10
coc papr 305,00 274 2,60 3,30"«
coc pjun 300,00 150 5,30 a
fokker c apr 35,00 250 1,00
fokker cjul 35.00 116 2,90
hein cokt 180,00 493 17,50a 19,00' "_}
hein c okt 200,00 534 5,70 b 6,50
hoog cjul 55.00 119 1.80
hoog pokt 50,00 153 2,90 2,70 -T,
mg capr 50,00 223 2,50 2,30 ";
ing cjul 55.00 127 0,70 0,5»"^
mg CJ94 47,80 127 7,30 7.1(1'x kim c apr 35,00 172 0,90 0,70" O
kim capr 37,50 145 0,40 a 0,20 "
kim cjul 35.00 169 23
kim cjul 45,00 127 03 03 '~'
kim papr 37,50 163 2,20 26ü"<2
kim pjul 35,00 714 1,40 1,50 'T
kim pokt 35,00 243 2,00 2,00 »kim p 096 40,00 133 6,50 a 6,50 , _,
plul c apr 37,50 315 0.30 0,30, - ~phil cjul 35,00 121 3,20 3,00"*
phil cjul 37,50 205 1,50 1,40
phil cjul 40,00 122 0,60 0,60
phil c okf 40,00 164 1.30 1.10 "phil c 093 30,00 207 9,80 9,40
phil c 096 35,00 188 9,30 9,20 .phil pokt 37,50 114 1,80 1,80 '^olie c apr 135,00 1027 83 7,40a'"3
olie c apr 140,00 1154 3,90 3,10a-'^l
olie papr 155,0» 125 13,00 a 13,00
tops cmei 580,00 142 5,80 4,50 .rj
unil c apr 175,00 170 8,60 6,70 -unil c apr 180,00 190 4,20 2.50 --j
umi papr 180,00 249 0,90 1,30.' Tunil pjul 180,00 333 4,00 4,80b;'
vnu c mei 85,00 400 0,70 0,70 "6
wes c okt 95,00 556 3,00 3,4»'-",

a laten g bieden - eidiv.
b bieden h lateni ei-div.
c ei-claim k gedaan-h
d ei-di«idend l gedaan - g
e gedaan " bieden wk slotkoers vorige dag -.
f gedaan " laten sk slotkoers gisteren .]"

economie

Ex-DDR verzot op
gebruikte auto's
uit Nederland

SCHEVENINGEN - De Neder-landse uitvoer van tweedehands
auto's naar Duitsland, ons be-'angrijkste exportland, heeft vo-
rig jaar een flinke sprong ge-
maakt. De hereniging van datland heeft ertoe geleid dat devoormalige DDR veel gebruikte
voertuigen wil hebben. Vorig
jaar werd voor ruim 2,6 miljardgulden aan Nederlandse tweede-hands a'uto's over de oostgrens
gebracht, 47,2 procent meer dan
in 1990.

Toch betekent dit niet dat Ne-derland door de vervanging vande Trabantjes een belangrijk
auto-exportland wordt. Ondanksdeze forse stijging komt er - ingeld uitgedrukt - nog altijd veelmeer gemotoriseerd blik vanBMW, Mercedes en Volkswagen

ons land in: in 1991 voor 5,22 mil-
jard gulden, 3,1 procent meer
dan in het jaar ervoor.

De uitvoer van Nederland naar
Duitsland steeg vorig jaar met
twaalf procent. Die extra omzet
werd vooral bereikt in de voor-
malige DDR. In totaal zette het
Nederlandse bedrijfsleven voor

70 miljard gulden in Duitsland
af. Nederland is daarmee na
Frankrijk en Italië de derde in de
rij. Duitsland blijft wel de be-
langrijkste handelspartner voor
ons land: dertig procent van de
Nederlandse produktie ver-
dwijnt over de oostgrens.

Ter vergelijking: Duitsland zette

omgekeerd voor bijna 63 miljard
af in Nederland. Op de 'bilatera-
le' handelsbalans heeft ons land
daarmee een overschot van ze-
ven miljard. De import vanuit
het verenigde Duitsland lag vier
procent hoger dan in 1990. Die
stijging is hoofdzakelijk het ge-
volg van de weer oplopendever-
koop van Duitse auto's, die in
Nederland een marktaandeel
hebben van 28,5 procent.

Nederland blijft sterk afhanke-
lijk van traditionele exportkra-
kers als groente, fruit, kaas en
andere zuivel (17,4 miljard gul-
den). De afzet van gas, aardolie
en aardolieprodukten in Duits-
land steeg sterk, 22 procent ver-
geleken bij 1990, naar 12,5 mil-
jard gulden.

Prikkels
De werkgeversonderhandelaars
hoeven niet naar de onderhande-
lingstafel terug tekeren wanneer zij
aan de (negatieve) 'arbeidsvoor-
waardelijke prikkels' vast houden.
Voor devakbeweging is er dan geen
grond voor een verder gesprek. Uit
de raadpleging van haar leden is de
Unie BLHP trouwens gebleken dat
de individuele werkgevers in de
metaalnijverheid dergelijke prik-
kels helemaal niet zo belangrijk vin-
den.

De vakbonden eisen een loonsver-
hoging van 4,5 tot 4,75 procent in
geval de cao voor één jaar wordt
aangegaan. Zou ze twee jaar moeten
gelden, dan worden daar looneisen
van minstens 9 procent aan verbon-
den. De werkgevers bieden voor

een tweejarige cao in totaal 6,75 pro
cent.

De cao-metaalnijverheid geldt vooi
werknemers in metaalbewerkings
bedrijven, garages, carrosserie- er
elektrotechnische installatiebedrij
ven, goud- en zilversmeden, lood
gieters en fitters, personeel var
centrale-verwarmingsbedrijven,
(brom)fietsherstellers en isolatiebe
drijven.

Drie klanten voor nieuwe Fokker 70
SCHIPHOL - Fokker heeft met
drie luchtvaartmaatschappijen in
principe overeenstemming bereikt
over de aanschafvan de Fokker 70.
De Franse luchtvaartmaatschappij
TAT wil tien vliegtuigen kopen en
het Amerikaanse Mesaba is in de
markt voor twintig toestellen.
Het Scandinavische SAS schaft zo-
wel de Fokker 70 als Fokker 100
aan. Over de precieze aantallen is in
Stockholm nog geen besluit geno-
men.

Met Deutsche Aerospace (DASA),
die een meerderheidsbelang in Fok-
ker wil, is inmiddels een akkoord
over het technische concept van de
F-70. Fokker wil nu geen commen-
taar geven op orders en op het tijd-
stip van lancering van het nieuwe
toestel. Eerst wil het bedrijf defini-
tief met DASA tot overeenstem-
ming komen. Daarop is de introduc-
tie van de Fokker 70 en worden ook
de nieuweklanten gemeld.
De vliegtuigbouwer heeft orders

voor 35 toestellen nodigom de Fok-
ker 70 winstgevend te produceren.
De aflevering van het eerste toestel
is eind 1994.

De F-70 is een verkorte versie van
de Fokker 100.Fokker besloot vorig
jaarvoorrang te geven aan de bouw
van dit vliegtuig boven de verleng-
de Fokker 130. Bij de luchtvaart-
maatschappijen was meer belang-
stelling voor een vliegtuig met 80
stoelen.

Vakbonden stellen werkgevers ultimatum

Unie BLHP stemt in met
staking metaalindustrie

HOUTEN - De werkgeversonder-
handelaars in de metaalnijverheid
moeten uiterlijk woensdagmiddag
om 12 uur met betere voorstellen
komen voor de nieuwe cao voor de
300.000 werknemers in de bedrijfs-
tak. De vakbonden zullen anders tot
(stakings)acties overgaan. Gister-
ochtend heeft de Unie BLHP, de
kleinste en doorgaans meest gema-
tigde onder de vakorganisaties, zich
ook daartoe uitgesproken.

De onderhandelingen werden twee
weken geleden afgebroken. De vak-
bonden vonden de loonsverhoging
die de werkgevers boden, te mager.
Bovendien wijzen ze in alle toonaar-
den de pogingen van de onderne-
mers af om in de cao 'arbeidsvoor-
waardelijke prikkels' vast te leggen

als middel om het ziekteverzuim te
verminderen. Die prikkels zouden
moeten bestaan uit minder loon en
inleveren van vrije dagen bij ziekte,
alsmede de betaling van een bonus
van twee dagen loon aan degenen
die een jaar lang niet wegens ziekte
afwezig zijn geweest.

Campina sluit
vier bedrijven
DEN BOSCH - Zuivelcoöperatie
Campina' Melkunie heeft met d«
vakbonden en de centrale onderne
mingsraad overeenstemming be
reikt over sluiting van vier bedrij
ven. Daarmee gaan 153 arbeids
plaatsen verloren. In totaal wi
Campina tien vestigingen sluiten
hetgeen tot een verlies van bijna 80(
arbeidsplaatsen leidt. De vier vesti
gingen die dit jaarworden gesloter
staan in Bodegraven, Boekei, Gou
da en Middelburg.

FNV meldt intimidatie bij supermarkten

'Werkgevers leiden
stakers om de tuin'

UTRECHT - De Dienstenbond
FNV heeft een aantal supermarkten
om opheldering gevraagd over hun
opstelling tijdens de estafette-actie
in de winkels. Sommige bedrijfslei-
ders liegen hun personeel voor in
een poging dewinkel open te laten
blijven, aldus de bond.

Zo zou een bedrijfsleider van een
supermarkt in Groningen hebben
gemeld dat er al een cao-akkoord
was met een loonsverhoging van 7,5
procent. De bond stelt dat de eerste
actieweek volgens plan is verlopen.
In Utrecht vindt woensdag 8 april
een landelijke manifestatie plaats.

De bond kreeg de afgelopen actie-
week de volgende meldingen:
werkgevers roepen personeel van
andere filialen op terwijl ze niet ver-
tellen dat hun vestiging is gesloten
omdat het personeel staakt; een be-
drijfsleider liegt over het recht op
een stakingsuitkering; een regioma-
nager verklaart dat bedrijfsleiders
niet mogen staken, en winkelperso-
neel wordt verboden over acties te
praten. Stakers kunnen een carrière
binnen het bedrijf wel vergeten, be-
looft tenslotte een rayon-manager.

Gisteren is actie gevoerd bij zes su-
permarkten in Groningen waarbij
de bond ruim zeventig stakers re-
gistreerde. De bonden willen met
hun acties bereiken dat de werk-
gevers met een grotere loonsverho-
gingen op de proppen komen.

Tijdens de eerste vier actiedagen

heeft de FNV-bond ongeveer 250
stakers geteld. Daarbij waren zon
twintig supermarkten betrokken.
Volgende week is het De Week van
de Winkel, een campagnevan werk-
gevers en werknemers die oor-
spronkelijk was gepland om het
imago van de detailhandel op te vij-
zelen. De Dienstenbond FNV heeft
8 april inmiddels uitgeroepentot De
Dag van het Supermarktpersoneel.
Maandag verplaatst de estafette-
actie zich naar het zuiden. In Heer-
len wordt actie gevoerd bij vier su-
permarkten.

Oost-Europa
kopzorg van
vrachtverkeer
DEN HAAG - Oost-Europa be-
zorgt vrachtwagenchauffeurs iti.
toenemende matekopzorgen. Bjj;
NOB Wegtransport stijgt het'
aantal meldingen van diefstal uitt
en van vrachtwagencombinaties?'
Soms worden chauffeurs döor':
groepen mensen tot stoppen gé-v

dwongen en moeten zij een deeï'
van de lading afgeven. Alcohol*
spijkerbroeken en sigaretten zijn/
daarbij het meest in trek. Wat.de.
chauffeurê ook veel last bezorgt;'
zijn de lange wachttijden biij
grensposten en het gebrek aan;
wc's en wegrestaurants.

'De bezem erdoor'

Zaterdag 4 april 19929

" Met een bezem veegt een lidvan de Thai-
se delegatie een miniatuur schoon van één
van de Thaise paviljoens in aanbouw op de
Floriade. In totaal zijn 19 landen vertegen-
woordigd op deze vermaarde bloemenma-

nifestatie dieop 12 april wordt geopend.De
landen die meedoen sturen hun eigen men-
sen om hun inzending zo realistisch moge-
lijk op te bouwen.

Foto: ANP
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Fiat

Fiat Inruilauto's
127/1050 wit 1983 ’ 2.750,-
Panda 45 Super wit 1985 ’ 5.900,-
Panda 34 blauw 1985 ’ 4.900,-
Panda 750LWauw 1986 ’ 5.900,-
-|PandaloooCLwit 1986 ’ 5.900,-
-|3x Panda 1000CL div.kleuren pr. va 1986 ’ 9.900,-
-!Panda 1000 superwit 1988 ’ 9.750,-
Uno 45 beige 1984 ’ 4.900,-

-|3x Uno45 div. kleuren pr. va 1987 ’ 8.900,-
-i Uno 45 super wit 1986 ’ 8.900,-
Uno 45 superdo.blauwrnet 1988 ’ 11.900,-

-! Uno 60 superwit 1987 ’ 9.750,-
-| Uno 60 super en LPG rood 1988 ’ 11.900,-
-!Ritmo6oCLblauw 1983 ’ 2.750,-
Ritmo sitver grijsmet 1987 ’ 7.900,-
-2xTipol.4pr. va 1989 ’ 16.900,-
Croma Turbo diesel blauwmet 1987 ’ 15.900,-

Directieauto
Croma 2.0 SX nw. model 1991. Alle extra's

'Datsun Cheny grijsmet 1985 ’ 8.900,-
-!Opel Kadett 1.2LS rood 1985 ’ 9.900,-
-iSkoda 105S groen 1988 ’ 4.900,-
Subaru Justy 1.2GL spec. uitv 1987 ’ 9.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie

Fiat Creusen Heerlen
Paralletweg 34. 045-742121.

De Bijna Pasen-show
Lada 1200 1987 ’ 4.950,-
Volkswagen Golf 1.3Avance 1987 ’ 14.950,-
Voivo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950,-
Fiat Panda 750 CL 1989 ’ 9.750,-
Fiat Panda 1.0L 1991 ’ 12.500,-
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950,-

-'Fiat Uno 45 Carrara 1987 ’ 8.950,-
-iFiat Uno45 Super 1988 ’ 12.500,-
-|Fiat Uno 45 Super IE kat 1989 ’ 13.750,-
-iFiatUnol.OlEkat 1990 ’ 14.950,-
Fiat Uno 60 S Silver 1987 ’ 10.950,-
Fiat Uno 75 SC IE kat 1988 ’ 13.500,-
Fiat Uno 75 SC IE kat 1990 ’ 19.950,-
Fiat Uno 60 S diesel 1986 ’ 7.950,-
FiatUnol.4lEkat 1990 ’ 16.500,-
FiatTipo 1.4 1989 ’ 17.950,-
FiatTipol.4DGTlEkat 1990 ’ 23.950,-
FiatTipol.6DGTlEkat 1991 ’ 27.950,-
Fiat Croma 2600 diesel 1987 ’ 14.950,-
Fiat Croma 2.0 SC IE kat 1990 ’ 34.950,-
Fiat Ducato 2.5 diesel 1991 ’ 28.950,-

-1 jaar 100% garantie
Persoonlijke lening, financial lease en/of WA/Casco

Verzekering vlot geregeld!
Rij nu, betaal in 1993! *)

Fiat Panda 1.0 IE Skyline, zwart
Fiat Uno 1.1 Super IE zwart

Fiat Tipo 1.4 IE wit
KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER!

’ 3.000,- extra inruilpremie *)
geldt alleen op

Fiat Tipo 1.4 SIE witgrijsmetallic
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline" zwart
*) vraag naar onze voorwaarden

Fiat Schobben, Brunssum
Tegebtraat 3, tel. 045-250675.

Fiat UNO 60 S bwj. '86,
APK, in nw.st., vr.pr.
"’5.950,-. Kleine Stegel 6,
'.Eygetehoven. 045-353598.
iFiat UNO 60S bwj. '86,
schade- en roestvrij, APK,
'J 5.500,-. 045-751387.
jFiat PANDA 750 CL, kl. wit,
ca. 23.000 km, bwj. 89,
\f 8.500,-. Tel. 045-318731.
iFiat Tipo 14 lE, sept '91,
15.000 km, ’23.500,-, ga-
rantie en inruil. Auto
jENGELBERT, 04458-2918..
|Fiat UNO Turbo rkxman uit-
igeb., zoer speciaal, bwj. '85,
fe.n.o.tk. Tel. 04499-2049.
Ne k. Fiat RITMO, bwj. '80,
far.n.o.Lk Tel. 045-463903.
HTe koop Fiat PANDA 1000
CUE, bwj. 5-9-' 89, kl. rood,
P7.000 km., pr. ’9.500,-.
D45-243314 na 10.00 tot
[16.00 uur.

Te koop FIAT 600/Zastava
750, i.g.st., bwj. 1978.
Spoorstr. 101, Geleen.
Te koop Fiat PANDA dcc.
'83, 64.000 km, i.z.g.st,

’ 3.600,-. 045-459788.
Weg. aanschaf stationcar te
k. Fiat TIPO 1.4 AGT S 7-
91, 4 mnd. gar., 12.500 km,
kt. grijsgroen, ’ 22.500,-.
046-522098.
Te koop FIAT 127 bwj. 74,
zwart met rosé, motor.
100%, APK 3-93, vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-210298.
Te koop Fiat PANDA bwj.
dcc. '86, vr.pr. ’ 4.000,-, tel.
045-460942.
Te koop Fiat PANDA 45,
APK, ’1.950,-. Tel. 045-
-310349.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'83, Dr. L Th. Wietenstr. 17,
Brunssum, 045-255304.

Ford

Ford Capri's
FordCapri 1.6 S 79

Ford Capri 2.0 GT '80
Ford Capri 2.3 S 80
Ford Capri 3.0 S '81
FordCapri 1.6L'B2

Ford Capri 2.0 GL '83.
JosKlynenlaan 711, Geleen

(bi) Shell-tankstation)
Tel. 046-743571 of 745483.

SIËRRA 1.6 EM Laser eind
'86, i.g.st., kl. blauw, 2-drs.,
trekh. 045-420518.
TAUNUS 6 cyl., autom.,
LPG, v. extra's, '81,
f 2.500,-; Rekord 2.0 S LPG
'83, ’3.200,-; Golf diesel
'81 ’3.250,-. 046-581649.
Ford SIËRRA 2.0iCL Sedan
DOHC '89, 65.500 km, zwart
Tel. 046-336044.
Te k. Ford ESCORT 1.6* bwj
6-'B7, 45.000 km, grijsmet. I.
z.g.st Tel. 046-518698.
Te koop Ford FIËSTA bwj.
83, 1 jaar APK. Dr. L Th.
Wietenstr. 17, Brunssum.
Tel. 045-255304.
Te koop Ford FIËSTA in
joede staat. APK. ’750,-.
fel. 045-223641.
Te koop Ford ESCORT XR3
82, ’5.750.-. De Gyselaar
77 Amstenrade 04492-2097
Ford TRANSIT Personen-
/ervoer, 1e eig. nw.st bwj.
80, ’3.250,- exd. Autobe-
dr. Loek Schaepkens,
Klimmen. 04405-2896.
Ford ESCOFIT 1.3, bwj. '81,
Twe. APK, sunroof, i.z.g.st.
Tel. 046-379713.
Ford ESCORT 1600 CL, 10-
-[B6, grijsmet, 78.000 km.,
tf 8.950,-. Tel. 04906-1387.
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
blauw, bwj. 1-9-88, RSr
pakket alarm, 30.000 km.,
in stv.nw. Tel. 045-451013^
ford ESCORT 1300 U zil-
vermet, automaat bwj. '80,
APK 2-93. Tel. 045-424484

Met schade: Ford ESCORT
'88, rood, mcl. spoiler en
sunroof, vr.pr. ’ 7.300,-.
Tel. 043-611171.
ESCORT XR3i, bwj. '82. Inr.
mog. Tev. terreinwagens
gevr. Tel. 04702-3040.
Sportieve Ford ESCORT 1.3
L Bravo, 5-bak, 5-drs., bwj.
'82, ’4.500,-. In nw.st. Tel.
045-724417.
Ford TAUNUS 1.6 bwj. '81,
APK, i.z.g.st., prijs ’1.250,-
Tel. 045-459545.
Ford ESCORT 1.1, bwj. '83,
APK 3-93, verbr. 1:15, bijz.
mooi. Tel. 04459-2238.

.Te k. Ford ESCORT 1600
CL, autom., 5-drs., 5-'BB,

; inruil mogelijk, Le.ab. Tel.
045-750494.
Te k. Ford ESCORT 1.6
CLX, bwj. '90, 7.500 km., kl.
rood, 1 jr. fabriekgar., pr.
’21.000,-. 045-414956.
Ford FIËSTA bwj.'Bl, i.z.g.
st., APK gek. Jerichostr. 34,
Heerlerbaan
ESCORT 1.3 GL '84, 1e lak,
schadevr., z. mooi, ANWB,
’4.950,-. 045-424128.
Ford FIËSTA XR2, nieuw
model, 1.6, '85, sunroof,
alarm, APK 3-93, i.z.g.st,
f 8.950,-. Tel. 045-313304.
Te koop Ford ESCORT Bra-
vo '83, 92.000 km, APK 2-
93. 045-313808.
Ford ESCORT 1.3 model
Bravo, '84, z. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087.
Ford TAUNUS bwj. '80, 1 vol
jr. APK, pr. ’1.000,-. Tel.
046-742359.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
CL zeer mooi, bwj. '87. Inruil
mogelijk. Dr. M.L Kinglaan
133, Hoensbroek.
Ford ESCORT bestel, bwj.
'81, gr. kent., APK 10-92,
antracietgrijs, sportv.,

’ 3.000,-. Tel. 045-270090

" Ford SIËRRA 2.0 CL, 8-'B4,
5-drs., 90.000 km.,

' ’4.950,-. Tel. 04906-1387.
Zeer mooi SIËRRA 1.6
Combi, bwj.'B3, vr.pr.
’6.500,-. Tel. 045-414601.
Te k. Ford ESCORT 1.6
Diesel, wit bwj. '85. Bekte
i.z.g.st. 045-327370
Ford SIËRRA 2.0 Itr. Combi,
'87, 78.000 km div. extra's,
in perf. st. Tel. 045-242961.
Ford FIËSTA 1.1 CU 1991
getinte ramen etc, 1 jaar
100% Bovag garantie. Inruil
-Financiering " mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404-2442.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford ESCORT 1.3 GL, 5-drs
bwj. '83, APK jan. '93, vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 046-743719.
Te koop FIËSTA 1.1, bwj.
'81, APK '93, i.z.g.st.,

’ 2.750,-. Tel. 045-221637.
Te koop Ford SIËRFIA 2.3
DL, bwj. '84, APK. Tel. 045-
-352786.
Te k. Ford FIËSTA 1.4 super
sport '87, uitst. staat tel.
04498-56796.
FORD Escort 1.3 Laser, s-
speed, bijz.mooi, bj.m'Bs,
’5.250,-, 045-727169.
Te k. Ford ESCORT 13L,
bwj. '83, APK aug. '92, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-316793.
Ford SIËRRA 2.0 GL, 1984,
blauwmet.vaste pr.’ 3.500,-
-opknapauto.o4492-5300.
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S| JURGEN HEERLEN
Nissan Bluebird 2.0 LX zilver '89 ’21.250,-
Nissan Sunny 1.3 Trend blauw '86 ’ 11.450,-
Nissan Micra 1.2 SLrood '90 ’ 16.750,-
Nissan Micra 1.2SL wit '90 ’ 16.750,-
Nissan Sunny 1.6 SLX sedan '91 ’28.750,-
Nissan Sunny 1.4 LX div. extra's '89 ’ 18.750,-
CitroënAXl.lTßEwit '88 ’ 11.850,-
Mazda 626 GLX coupé '83 ’ 6.500,-
Opel Ascona 1.8 S grijs '88 ’ 15.900,-
Renault 19 TR groen '89 ’ 16.900,-
Opel Kadett 1.6 D wit '85 ’ 7.850,-
Opel Kadett 1.3 LS, LPG '89 ’ 18.450,-
Opel Kadett 1.3 LS, 42.000 km '87 ’ 14.900,-
Ford Escort 1.4 Bravo '87 ’ 14.850,-
Peugeot 309 XRD diesel, 1e eig '88 ’ 14.850,-
Volvo 440 GLi roodmet '90 ’ 27.850,-
ToyotaCelica 1.6 ST 54.000km '86 ’ 16.650,-

-«IJURGEN KERKRADE
Nissan Bluebird 2.0 LX wit '90 ’23.500,-
Nissans Micra v.a '88,89,90 ’ 10.900,-
Nissans Sunny v.a '87,88,89,90 ’ 12.900,-
Nissan Sunny 1.4autom., zilver '89 ’ 21.000,-
NissanLaurel 2.8D autom., antraciet '89 ’ 23.500,-
Nissan Bluebird diesel, antraciet '90 ’ 23.900,-
Alfaßomeo33l.3, wit '89 ’ 17.900,-
Audi 80 1.8 S, wit 12-'BB ’ 25.900,-
BMWS2Si, d.grijsm '89 ’ 47.500,-
BMW 324 D, rood '87 ’ 19.500,-
Ford Sierra 2.0 CL, 4-drs. antraciet '88 ’ 18.900,-
Ford Escort 1.4 Bravo, wit '88 ’ 17.500,-
Mazda 323 1.6i GLX 4-drs. wit '87 ’ 14.750,-
Mitsubishi Colt 1.5GLXi d.groen ~. '89 ’ 20.750,-
OpelKadett 1.3 S 3-drs. wit '87 ’ 13.750,-
Toyota Corolla 1.3SLX, 3-drs. wit '89 ’ 18.900,-
Volvo 244 GL, blauwmet '83 ’ 9.950,-
Volvo 340 diesel 4-drs. groen '89 ’ 18.950,-
VW Jetta 1.6 4-drs. d.grijs '89 ’ 24.250,-

-3-24 maanden garantie.
Alle auto's voorzien van nationale

autopas.

4x4 en bedrijfswagens
Nissan Patrol Wagon TD '87 ’ 37.500,-
Nissan Patrol Turbo Highway, zwart '92 demo
JeepWrangier 4.2 roodmet '87 ’ 27.500,-
Toyota Landcruiser 2.4 TD zilver '86 ’ 23.500,-

SPORTWAGENS
Nissan Silvia 1.8 turbo, wit '86 ’ 18.900,-
Nissan Sunny GTI-R rood '92 demo
Nissan Sunny coupé zwart '88 ’ 20.500,-
Mazda RX 7, leer, blauwmet '88 ’ 42.500,-
Toyota Supra 3.0irood '88 ’ 42.500,-

Heerlen: Huisbergerstraat/hoek Schelsberg 045-723500 W
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein M

Dentgenbach 045-452570 maoz -M

Honda
Koopje! Honda CIVIC, bwj.
'81, APK 3-93, pr. ’1.250,-
Tel. 045-459545.
Te koop Honda CIVIC, bwj.
'87, i.z.g.st., met veel extra's
Tel. 04405-2648.
Honda CIVIC 1.5i GL wit
bwj. '90, 1e eigenaar, 1 jaar
100% Bovag garantie. Inruil
-Financiering * mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404 -2442.
Honda ACCORD 2.0 luxe
antraciet sedan '86, 1. jaar
Bovag garantie. Inruil -Fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
Automatic Honda ACCORD,
'80, APK 2-93, ’1.100,-.
Tel. 04454-4632.
Te k. Honda PRELUDE EX,
bwj. '85, kl. rood, zeer mooie
auto, APK '93, vr.pr.

’ 12.950,-. Tel. 045-317994
Van part. te koop HONDA
Civic zeer mooi, bwj. sept.
;Bjt Tel. 045-224138.

Te koop Honda PRELUDE
bwj. '81, met sportvekjen,
vr.pr. ’3.000,-. Tel. 046-
-337035 b.g.g. 373991.
HONDA aerodeck 2.0 EX,
3-'B9, LPG, 59.000 km.,
stuurbekr., ’19.950,-. Tel.
04906-1387.
Honda CIVIC 1.Si rood,
nieuw staat, bwj. 1990,

’ 19.900,-. Tel. 040-515556
Honda PRELUDE 10-'Bl,
Wauwmetal. APK ’1.950,-.
Tel. 04906-1387.
Te k. mooie Honda CIVIC
eind '78, APK febr. '93, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-222410.

Hyundai
Te koop Hyundai SONATA
2.0 i GL bwj. 6-'B9, km.st.
65.000, kl. blauwmet., get
glas, nw. banden, stuurbekr.
5-gang, 1e eig., in st.v.nw.,
mr. mog., vr.pr. ’ 15.750,-.
Tel. 046-750506.
Te k. Hyundai PONY, bwj.
'81, APK 1-93, ’975,-. Tel.
045-228361.

Jeep

Texacars 4x4
Nissan Patrol 1988, 1987

Daihatsu Rocky 1990
Suzuki 1991

Wrangier Laredo 1988
Mahindra '89 geel kenteken.

Auto's: Lada Niva 1988; Trooper 1986. Tel. 04702-3040.
Te koop SUZUKI 410 J ca- Jeep TOYOTA Landcruiser
brio, '82, ’6.500,-. Tel. diesel, 8-'BO, grijs kent.,
045-216139. ’ 10.950,-. Tel. 04906-1387

Jeep MITSUBISHI Pajero
turbo "diesel, 1987, rood,
80.000 km., ’23.950,-. Tel.
04906-1387.
Jeep TOYOTA Landcruiser
3.4 turbo diesel, 8-'BB, wit,
80.000 km., ’31.950,-. Tel.
04906-1387.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Lada
LADA, bwj. ,'B4, type 2105
GL, kl. wit, km.st. 66.000,

’ 1.650,-. 045-318112.
LADA 1200 S, '89, 29.000. km, APK 3-93, pr. ’ 5.200,-

-' Tel. 045-255784.

' CHEROKEE, bwj. '83, i.g.st.
grijs kent., pr. ’11.900,-, in-
ruil bespreekbaar. Tel. 043--, 471759.
Voor JEEP CJ 7, 6 cyl. 4.2
lm headers ’1.000,-, 4x31x
10.5-15 m. BFG op Bj-v.. chroom ’ 1.400,-, softtop

" zwart CJ-7 of wrangier
’BOO,-. Tel. 045-271998.

Lancia
iLancia THEMA Turbo diesel, SD, donkerblauwmetallic,

schuifdak, bwj. 1987,
| ’9.500,-. Tel. 040-515556.

■ Lancia DELTA bwj. '84, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-211626.

Mazda

Mazda
i Driessen

Beek
r Maastrichterlaan 26

a.s. zondag- open van 11.00 tot 17.00 uur
\ MAZDA 626 2.0 GLX coupé,

bwj. '88, kl. rood, pr.- ’17.750,-. Tel. 046-528336

' b.g.g. 06-52983485.- MAZDA 626 5-drs. 1.6 limi-, ted en stuurbekrachtiging

" '87, 50.000 km, 1 jaar 100%
Bovag garantie. Inruil -Fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
Te k. mooie MAZDA 626
coupé, bwj. '80, ATS vtg,
APK tot mrt '93, ’1.850,-.
Tel. 045-715422.

Te koop MAZDA 323 Van,
diesel, 1986, pr. ’8.600,-.
Tel. 04760-71476.
Te k. MAZDA 626 GLX 1.6,
'87, 5-drs. grijsmet. i.z.g.st.
pr. ’ 11.500,-. 045-225377.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'83, APK 4-93, vr.pr.

’ 4.000,-. 045-250098.
MAZDA 323 F zwart 11-'9O
meest luxe uitv., div. extr.,
33.500 km, vr.pr. ’22.500,-.
Inl. 045-455778.
Te k. MAZDA 323 VAN, bwj.
'84, APK, LPG, grijs kente-
ken, pr.n.o.tk. 045-441301.
MAZDA 626 1600 autom.,
bwj. '80, 4-drs., met APK, vr.
pr. ’2.250,-. 045-210072.
MAZDA 323 HB, '83, perf.
st. iedere keur. toegest.,

’ 3.250,-. Tel. 045-456756.
Te k. MAZDA 323, bwj. 78,
grijs met., i.g.st., APK 10-92
vr.pr. ’ 925,-. 045-224338

Mercedes
MERCEDES 200, bwj. sept.
'86, get gl., donk. blauw,
verlaagd, sportwielen, alarm
boekje ter inzage. Tel.
045-226809
Te k. MERCEDES 300 D
autom., 250.000 km, i.g.st.
Vr.pr. ’3.000,-. Mgr. No-
lensplein 7, Eygelshoven.
Tel. 045-460082.
MERCEDES 200 D, 11-'87,
zilver, sportw. ’ 23.000,-.
Tel. 046-529176.
MERCEDES 230 TE stati-
oncar bwj. '87, div. opties,
inruil mog. Tel. 046-528336
b.g.g. 06-52983485.
Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-228069.
MERCEDES 250, 6-cyl.
LPG, '82, in perf. cond.

’ 7.200,-. Tel. 045-216139.
Te koop MERCEDES 240 D
bwj. '81, APK 2-93, i. excell.
staat van onderhoud, vr.pr.

’ 8.950,-. Tel. 04752-4036.
MB 190 D 2.5, 8-'B7,
160.000 km., wit, ’29.950,-
Tel. 04906-1387.
MB 300 diesel automaat,
1983, perfecte staat, groen,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MERCEDES 307 die-
sel, bwj. '85, 50.000km. Tel.
045-242623.
MERCEDES 300 diesel sta-
tion 79, rev. motor, APK '93,
opties, perf.auto, ’ 7.500,-.
Tel. 045-244947
MERCEDES 300D'81, APK
'93, mooi, goed, 178.000 km

’ 6.750,-. Tel. 045-245684.
MERCEDES 200 D bwj. '83,
wit, APK '93. Touwslager 6,
Brunssum.
MERCEDES 190, bwj. '84,
div. extra's, in nw.st, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-444841.
Te k. MERCEDES 300 die-
sel 1981, in pr. st, vaste pr.
’8.000,-. 04498-52714.
Te k. MERCEDES 190 D,
div. extra's, bwj. '87, i.z.g.st.,
’26.000,- met BTW reke-
ning. Tel. 045-245749.
Te k. Mercedes BENZ Com-
bi, bwj. 79, ’6.900,-, inruil
mogelijk. Tel. 04459-2852.

Oldtimers
Volvo KATTERUG, bwj.'6l,
i.z.g.st., met schuifdak, vr.
pr. ’ 7.750,-. 04405-3091.
Te h. auto/motor STALLING
voor uw klassieker of oldti-
mer. Tel. 045-312427.

MB 300 diesel, 10-'Bl, APK,
groenmet., ’ 5.950,-. Tel.
04906-1387.
Auto-ambulance MERCE-
DES 508 D EL, lier,

’ 9.750,-. Tel. 045-319328.
MERCEDES 230 E 1987, kl.
wit, div. extra's/ Peldenstr.
57, Stem, na 19.00 uur.

Mitsubishi

spacewagon glx
te k. (7-pers.), benzine,

1850 cc, 5-bak, kl. wit, getint
glas, trekh., ’15.500,-.

046-520574.
Mitsubishi COLT GLX bwj.
'81, motor 100% opknapper,
vr.pr. ’950,-. Tel. 04451-
-1639, na 12.00 uur.
Mitsubishi COLT, bwj. '82,
1e eig., Dr. L.Th. Wietenstr.
17, Brunssum. 045-255304.
MITSUBISHI Lancer 1.2 GL,
bwj. '82, vr.pr. ’ 2.350,-. Tel
045-254823.

Morris
MINI Metro 1300 Surf 1987
kl. blauw, i.z.g.st. 04499-
-4037 na 18.00 uur.
Te koop MINI bwj. 78,
’600,-. Tel. 045-322519.

Nissan Datsun

Nissan SUNNY Coupé SGX
1987, stuurbekr., en div. ex-
tra's. Pr. ’15.800,-. Tel.
045-726073
Te koop Nissan SUNNY
coupé 1.4 GT, RDW-gek. 3-
93, 100% in orde, pr.
’2.350,-. Tel. 045-726028,
na 19.00 uur.
Te k. Datsun SUNNY, bwj.
'81, rood, i.z.g.st., pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-258439.
Nissan SUNNY SX, bwj.
9-'B9, 30.000 km, rood, Tel.
045-218803 of 04492-1720.
Te k. Nissan CHERRY, bwj.
'81, met APK, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 04405-3091.
Nissan BLUEBIRD diesel,
station, 6-'BB, wit 110.000
km, ’15.950,-. Tel. 04906-
-1387.
Te k. DATSUN 280 ZXT
Turbo, bwj. '85, i.z.g.st, pr.

’ 16.900,-. Tel. 04492-1304
Te k. Nissan BLUEBIRD 1.6
LX, bwj. '89, div. ace, in nw.
St, ’ 14.900,-. 045-273478.
Te k. NISSAN Micra bwj. okt
'85, 80.000 km, kl. rood, ak-
tiemodel, pr. ’7.500,-. Tel.
04406-41813

Opel

Grote Opelshow
Nieuw en gebruikt, boordevol aanbiedingen.

Donderdag 2 april van 10-21 uur
Vrijdag 3 april van 10 - 19 uur

Zaterdag 4 april van 10 -18 uur
kijkdag:

Zondag 5 april van 10 -17 uur
/ OPELe

MMMMziling
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Opel ASCONA 1.6 S, bwj.
'82, vr.pr. ’2.750,-. Tel.
045-461083.
Te k. Opel KADETT 1200 N,
bwj. '81. Tel. 045-216083.
Opel KADETT 1.2SHatch-
back, bwj. '83. APK 11-'92,
zeer mooi, vr.pr. ’3.900,-.
Tel. 045-231976.
Te koop Opel REKORD 2.0
S bwj. 79, ’500,-. 045-- 427158.
Te k. zeldz. mooie Opel- CORSA 1.25, bwj. '85, lm.
velgen, sunroof, radio en
sportstuur. Tel. 045-217631
Te koop stationcar KADETT
Luxe bwj. '82, i.z.g.st.,
Scheulderdorpsstr 29,
Scheukter-Margraten.. Te k. Opel KADETT Station-

" car, bwj. '83, APK 4-93,
71.000 km, vr.pr. ’3.650,-.
Tel. 045-226546.

Opel REKORD 19S, vr.pr.

’ 800,-. Jerichostraat 60,
Heerlen.
Opel SENATOR 2.5 E, s-
versn., bwj. '84, airco, ABS,
stuurbr., electr. spiegels,
luxe uitv., ’6.950,-. Tel.
045-230187.
Te koop Opel REKORD bwj.
'83, i.z.g.st. 045-426461.
ASCONA 1.6 diesel, 5-gang
5-drs. bwj. 9-'B7, km.st.
plusm. 73.000 (aantb.) wit,
roest en schadevrij, nwe.
bnd. en uitlaat, weg. overi.
vr.pr. ’9.750,-, keur. toe-
gest. Tel. 045-218922.
KADETT GSI, m '87, grafiet-
met. zeer excl. uitv. met alle
opties, schadevrij en ABS

’ 17.250,- i.nw.st. 046-
-516678.
Opel KADETT 12 N, 2-drs,
bwj.'Bl, Lz.g.st., tel. 045-
-245458.

OPEL GT voor liefhebber,
bwj. '69, ’17.500,-; kadett
coupé. Tel. 045-228901.
Te koop Opel ASCONA 19,
bwj. '79, APK, i.g.st. Tel.
045-257098.
Te k. Opel KADETT 1600i
GT, bwj.'BB, rood, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-422431
Te k. KADETT Station, bwj.
'80, APK 11-92, koppakking
def., vr.pr. ’ 1.250,-. Beuk-
str. 4, Passard Heerlen.
Te koop Opel KADETT 1200
Hb, bwj. '81, APK april '93,
vr.pr. ’ 2.450,-. 045-226546
Opel KADETT coupé, bwj.
'79, i.z.g.st., vr.pr. ’3.750,-.
Hommerterweg 29, Hoens-
broek.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'80, APK, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-742482.
Opel KADETT D, bwj. '80,
vr.pr. ’1.750,-, APK 3-93.
Tel. 045-462703.
Opel REKORD 2.0 LS sta-
tion, 10-'B4, grijsmet.,
95.000 km., ’5.950,-. Tel.
04906-1387.
Te koop Opel KADETT 13
S, M '82, 3-drs. HB,

’ 1.950,-. Tel. 045-322619.
ASCONA A, bwj.72, i.z.g.st.
pr.n.o.tk. Tel. 045-224135.
KADETT 1.3 LS, 4-drs., bwj.
8-'B7, 35.000 km, i.z.g.st,
pr.n.o.tk. Hoofdstr. 31,
Schimmert.
Te k. van 1e eig., 100% in
orde Opel REKORD Berlina
2.0 S, autom., bwj. '78, orig.
kl. bruin/zw., 1e lak, get glas
89.000 echte km's, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 043-436082.
Opel KADETT GSi, bwj.'Bs,
lichtmet.velgen, alarm, wit.
Tel. 045-220726.
Te koop Opel OMEGA 2.0i
LS stationcar 1988, met
LPG en trekh. 045-442532.
Opel Kadett 1.3 NB Sedan,
'86, i.z.g.st., pr- ’10.900,-,
3 mnd. garantie. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Te koop Opel REKORD 2.0
S 5-drs., stat.wagen, bwj.
'86, zeer mooi en gaaf,

’ 11.500,-. Tel. 045-230315
Te k. Opel KADETT coupé
1.2 S, bwj. '78, ’1.250,-.
Tel. 045-751198.
KADETT 1.3Shatchback ju-
bileum-uitv, z. mooi, ANWB
mog. ’ 4.950,-. 045-424128
Opel KADETT 2.0 GSi bwj.
1-'B9, rood, Im-velgen, ond.
boekje, 45.000 km. Tel.
04752-1355.
Opel KADETT 1.3 GT sedan
wit '86, bumpers in kleur van
auto, getint glas, 5 versn.,
sport, bekleding, 1 jaar Bo-
vag garantie. Inruil -Finan-
ciering mogelijk. Autobedrijf
Smeets Schimmert, Beker-
baan 15, Schimmert, 04404
-2442.
Opel ASCONA 1.6 L 1984
zilvermet. 1e eigenaar, 3
mnd. 100% Bovag garantie.
Inruil -Financiering mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404-2442.
Te k. Opel REKORD I.BS,
bwj. '83, i.z.g.st vr.pr.
’4.000,-. Te bevr. H. Du-
nantstr. 229, Brunssum.
Te k. KADETT 1.3 N, 4-drs,
Club met koffer, kl. antra-
cietmet., bwj.'B7. Koningstr.
50, Heerlen.
Opel KADETT 1.3 NB, 3-
drs., bwj. 02-'B9. Volvo
A. Klijn, De Koumen 7,
Heerlen. Tel. 045-220055.
CALIBRA 2.0 i '91; Kadett
1.8 LS '88; Kadett 1.3 Club
'89; Kadett I.2LSen 1.3 LS
'87; Kadett Sedan 1.3LS 86
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa
TR 1.3 '87. Automobielbe-
drijf Denneman Raadhuis-
straat 107, Hulsberg.
Te k. KADETT Station, dcc.
'76, blauw, APK gek., pr.
’550,-. Tel. 04459-1285.
Opel KADETT 1.61 GT, nw.
model '90, zwartmet., pr.

’ 16.500,-. Tel. 046-372443
Opel CORSA 1.3 S, bwj. '88,
i.z.g.st, onderh.boekje ter
inzage, ANWB keur. toe-
gest., vr.pr. ’10.950,-. Inl.
043-649968.
RECORD 2.3 diesel m. '80,
APK 3-93, zien is kopen,

’ 1.950,-. 045-255784.
Opel ASCONA 1.9, bwj.'Bo,
APK, met div. extra's,

’ 1.250,-. Tel. 045-270655
Wegens omst. heden AS-
CONA 18 LS, '87. Dr. M.L.
Kinglaan 135, Hoensbroek
Te k. Opel KADETT, bwj.'Bl
APK 4-93, vr.pr. ’2.350,-.
Tel. 045-224760.
Te k. weg. omst. van ouder
echtpaar Opel ASCONA 16
S, 4-drs., bwj. '87, 57.000
km, 1e eig., ’14.000,-. Tel.
045-752215.
Opel REKORD 2.3 diesel
stationcar, type '84, APK '93
vr.pr. ’4.250,-. Tel. 045-
-426416.
Opel KADETT 13 S, 4-'B7,
rood, 3-drs., LPG, 80.000
km., ’10.950,-. Tel. 04906-
-1387.
Opel KADETT 13 Sedan,
'86, LPG, blauw, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-422640.
Te k. de in het casino ge-
wonnen Opel CALIBRA 2.0i
voor ’12.000,- onder de
nieuwwaarde prijs. Kleur
rood, km.st. 0. Voor ml.:
04406-12000.
Te k. Opel KADETT GSi,
bwj. '86, kl. wit, sportuitlaat.

’ 16.250,-. Tel. 045-427181
Te k. Opel KADETT 1200 N,
bwj. 79, ’1.800,-. trekh.
lada combi. 045-313681.
Opel KADETT Coupé 1600
Sport bwj.7B APK 2-93 i.z.
g.st ’ 3.250,- 04492-4534
Opel KADETT Life 1.41,
1991, wit, 045-452532.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. 79, i.g.st, APK 3-92.
Büttgenbachstr. 35, Kerk-
rade na 18.00 uur.

Te k. motor en versnellings-
bak Opel OMEGA 2.0, bwj.
'88, pr. ’ 1.500,-, ook diver-
se andere onderdelen. Tel.
045-221443.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. 10-'BB, blauwmet., LPG

’ 11.500,-. Tel. 045-258080
Te k. Opel KADETT 13Sau-
tom., bwj. 7-'B4, APK tot 4-
93, i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Tel. 04454-2092.

Peugeot

Peugeot
Janssen Kerkrade

Uitgestelde betaling tot
1 september 1992

Ford Escort 1.6 '83
Ford Siërra 1.6Laser '85
Ford Siërra 2.0 CLK6'88

Lada Samara 1.3 L '88
Mazda 626 coupé 2.2iGLX

'90
Opel Corsa 1.2 STR '87
Opel Kadett Hb 1.2 S'B6
Peugeot 106KR 1.1 10/91

Peugeot 205 XE '87
Peugeot XE Accent 1.1 '89

Peugeot 205 XL 1.1 '89
Peugeot 205 XL 1.1 '85/89

Peugeot 205 KR 1.4 '89
Peugeot 205 Junior '89

Peugeot 205 1.4 XS 87/88
Peugeot 205 GT automaat

'86
Peugeot 309 GR 1.6 '86
Peugeot 309 KR 1.4 '90
Peugeot 405 GL 1.6 '88

Peugeot 405 GR 1.6 '87/90
Peugeot GR 1.9 s'dak '88
Peugeot 405 GL diesel '88
Peugeot 505 S-autom. '83

Renault 5 SL 5-drs '88
Renault 21 RX 2.0i '87
Peugeot 204 z.g.st. '69

"1 jaargarantie op
occasions jonger dan 5 jaar

"Peugeot Privé lease
'Div. goedkope inruilauto's

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade.
Tel. 045-460500.

Te koop PEUGEOT 205 GTi
1.6, bwj. '84, vr.pr. ’9.950,-
Tel. 045-326818 b.g.g. 06-
-52981666.
Te k. PEUGEOT 105 Junior,
72.000 km, bwj. '87, sport-
velgen, vr.pr. ’ 10.500,-. Tel
04754-87662.
Te koop PEUGEOT 405 SR,
10-'B7, grijsmetalic, stuur-
bekrachtiging, zeer mooi, 1e
eig. part., km. st. 80.500. Pr.

’ 18.950,-. Tel. 045-270394
PEUGEOT 405 GL 1.6, an-
tracietmet., w.w. glas, 1989,

’ 15.000,-. Tel. 040-515556
PEUGEOT 405 SR 1.9,
6-'B9 blauwmetal. 60.000
km, ’21.950,-. 04906-1387
PEUGEOT 205 GTi, veel
extra's, wit, bwj. '85, APK,

’ 10.000,-. Tel. 045-428353
PEUGEOT 309 1.3 wit 1988
perfecte staat, 1 jaar 100%
Bovag garantie. Inruil -Fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
Te koop PEUGEOT 205 XL
bwj. '86, met extra's, i.z.g.st.

’ 7.950,-. 045-453572.
Te koop PEUGEOT 205 GTi
1.6, bwj. '86, kl. wit, 78.000
km, in perf. st. Beatrixstr. 16,
Merkelbeek.
PEUGEOT 305, i.z.g.st.,
bwj. 79, APK 1-93. Tel.
045-241923.
PEUGEOT 505 GL station,
3-'B9, wit, 70.000 km.,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 505 GR familiale
automaat 7-pers 8-'B5

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Porsche

PORSCHE 924/944 show-
roomtoestand, APK 3-93,
nw. motor, lichtmet. velgen
en banden, nieuw, geh. le-
der bekleed, div. extra's, pr.
n.o.tk. Tel. 04499-5628.
PORSCHE 944-S coupé,
automaat 8-'B4, wit, 80.000
km., ’31.950,-. Tel. 04906-
-1387.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Renault

RENAULT KERRES

0
Kerkrade 045-452424 ~
Dom. Mijnstraat 25
Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie. ,

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTR,. rr/
Zeer mooie RENAULT 20
TS '84, wit, 5-versn., 5-drs.,
stuurbekr., elec. ramen,
centr. vergr., sunroof, trek-
haak., alum. velgen, 1e eig.,

’ 4.000,-. Tel. 043-650197.
RENAULT 5 TR bwj. '88,
rood, i.z.g.st, pr. ’ 12.000,-.
Tel. 045-352244.
RENAULT 18 turbo 7-'B3,
APK 12-92, nw. uitl.„ rad.,
el. ramen, cv., trekh., sport-
vlg., enkele deuken, maar
geen roest, vr.pr. ’2.750,-.
Meelovenstr. 2a, Brunssum.
045-251579/270434.
Zuinige RENAULT 5 TL bwj.
'85, nw. mod., i.z.g.st.,
’5.850,-. 045-316940.
RENAULT 25 GTX, 5-'BB,
blauwmet, 110.000 km.,
LPG, ’ 17.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. RENAULT type 18TL,
bwj. '79, APK 1-4-93, vr.pr.
’850,-. Tel. 045-410754.

Saab
Te k. turbo SAAB 900 4-drs.
zilver, M '82, i.z.g.st.
’3.750,-. Tel. 045-322619.
Te koop SAAB 900 GLS,
bwj. '80 voor onderdelen.
Tel. 045-317964.
SAAB 900 Turbo 4-drs. bwj.
02-'B7. Volvo A. Klijn, De
Koumen 7, Heerlen. Tel.
045-220055.
SAAB 900i4-drs., odoardo-
grijs, bwj. '89, 49.000 km, i.
z.g.st., vr.pr. ’31.000,-. Tel.
045-256201.

Seat
Seat MARBELLA '87, kl.
rood, 1e eig., APK 3-93.
04408-1404.

Skoda
SKODA Raped coupé, bwj.
1985, ’1.500,-. Tel. 040-
-515556.
Te k. SKODA 120 LS, bwj.
'82, kl. geel, t.e.a.b. Bel na
17 uur 045-458448

Subaru
Subaru Mini JUMBO bwj.
'83, APK 3-93, zeer mooie
auto. Tel. 045-228398.
Subaru JUSTY 12 S 9-88
met. blauw, 40.000 km,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387

Suzuki
Te k. SUZUKI Swift GA, bwj.
87, i.z.g.st. Tel. 04S
426463.
Te k. Suzuki ALTO, bwj. '87,
APK tot okt. '92. Te bevr.
Tel. 04493-1252.
Te koop Suzuki ALTO '84, i.
z.g.st., ’2.300,-. Tel. 046-
-520035 na 16.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Renault 19 CHAMADt'
5-'9l, 8.000 km!! Ko>
Interesse bel: 045-4583];
RENAULT 5 GTL, bwj,
nw. mod. 72.000 km. ï. sn. i.z.g.st. ’6.500,-. l
741069. _^

Te k. RENAULT 25 GT>
torn. goudbruin, bwj.
74.000 km. alarm, c.v. e
ramen, radio/cass. "*comp. nwe. uiU. ’ 14"
Tel. 045-413823.

_
Te k. RENAULT 9 GTL'
nue, bwj. eind '84, 5"
zonnedak, radio, 2e
banden, mistlampen, __
’5.500,-. Tel. 045-4^
na 19.00 uur. .
RENAULT 5 TL '83, Ar*
'93, ’ 2.850,-. Zien is W»
045-255784. ,

Talbot
Te koop weg. omst.
BOT Horizon, als n*
APK 10-3-93, pr.n-»
Tel. 045-273871. _

Toyota
Mooie Toyota CELICA _
pé '82, APK '93, ’3.9»Tel. 045-225913. _^

Toyota CAMRY 2.0 GIJ!
tioncar, bwj. 7-'B7. '04406-12052. J
Te koop Toyota CORÖ_
1.6 Hb, 16 V, 5-drs., g"!
met, 1988, vr.pr. ’ 16>
Tel. 04759-4598.
Toyota STARLET 1.0 ]
bwj. '88, LPG, 95.000 '

’ 11.000,-. Tel. 045-428^
Te k. Toyota CELICA, B
'81, vr.pr. ’5.500,-. Evtf
te ruil voor motor 100°
tel. 043-643749.
Toyota STARLET, '86, &
en zuinige auto, ’9-90"''
mnd. garantie. Auto Era
bert, 04458-2918. _^

Toyota CELICA 2.0 GTi'78.000 km, met.blauw.Jpk, airco., el. verst. &
spiegels, centr. vergr., ajj
i.z.g.st., mr. kl. auto "!

' (Colt/Corolla). Pr. ’20.5"
Tel. 045-259723.
Te koop Toyota CE^

! Coupé, bwj. '82, i.z-9
APK. Tel. 045-223641.^i Te k. Toyota CELICA ST', back, i.z.g.st. 79.000 \
boekje ter inzage, bwj. ]

" vaste pr. ’18.500,-. '04409-3403. J
'Te koop Toyota STARIj

Si, kleur wit, bwj. 17-6-'
Tel. 045-410971.

Triumph. Te k. TRIUMPH TR7, <A
bwj. '80, zwart met, i-9?. vrpr^ 14.500,- 045-21553
Triump SPITFIRE _"£. 1980, rood, gaaf en <rj

’ 13.000,-. Tel. 046-7513
Volkswagen

VW Golf GTi Special Oakgreen
5-'B9, dubbele diefstalbeveiliging, BBS-velgen, open <$
w.w.-groen glas, schadevrij. 04498-51207 / 043-218735

Te koop VW PERS.BUS,
bwj. '85, APK 3-93, vr.pr.

’ 9.000,-. 04750-28783.
Te k. VW GOLF GTi bwj.'Bl
zenderuith, i.g.st Vr.pr.

’ 4.200,-045-215515.
Koopje! SCIROCCO GTi,
79, APK 3-93, sportvelgen,
5-bak, i.z.g.st, vr.pr.
’2.950,-. Tel. 045-728919.
Te k. excl. VW GOLF GTD,
bwj. 10-'B5, heel veel extra's
’12.950,-. Inr. mog. Tel.
045-717081.

Te k. VW GOLF GTD, "3
'87, veel accessoires,
045-251569 J
Mooie VW GOLF Mernplf,
bwj. '88, prijs ’ 17.000,-
-045-452682. >
VW GOLF 1800i, bwj. t
veel extra's, ’ 14.250,--
-046-527945. /.
VW GOLF 1.6, bwj. \schuifdak, 5-bak, J

’ 14.950,-. Tel. 046-372jj>
VoorPiccolo's

zie verder pagina 12 i
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Prijswinnaars
Puzzel no. 16
Oplossing:
RAKKER
Je pn,s, ’ 1.000,-
-vaikenburgeenburge 206367 GV Voerendaal
2e prijs ’ 300,-CM.H. EversTrompstraat 16SC Heerlen
Je Priis ’ 150,-
-"■- Manghamue Lerodestraat 96121 HX Bom
ff Prijs ’ 100,-Jfevr. M. Blezer

JBJ"-Op de Beek 126367 AW Voerendaal
fe prijs ’ 50,-
-{-"- de Koning
Sien

c
b
BUïïerwe9 67/kamer 510w6l EB Nuth

Jeprijs ’ 50,--Lourdesstraat 226465 BM Kerkrade
Je prijs ’ 50,-P-JL. Ketteleröouwerweistraat 36462 CW Kerkrade
Je prijs ’ 50,-A AsmaMgr. Rijckersstraat 5-16134 AM Sittard
J°e prijs ’ 50,-
-" nCremers-v.d.VenneBmsfeldstraat 86371 VH Landgraaf

PUZZEL NUMMER 18

Horizontaal: 1. maand; 4. aaien; 9. luchtvaartmaatschappij; 12. vastheid van wilsbesluit;
14. eveneens; 15. dun, rond wafellje; 17. deel van het alfabet; 18. telkens weer; 19. oor
(Engels); 20. pennetje; 22. berg uit de Alpen; 23. behoeftig; 24. forum; 26. scheepstouw;
28. grafvaas; 29. opschrijven; 31. waterdoorlatend; 33. persoonlijk voornaamwoord; 34.
tijdelijke toestand in de ontwikkeling van iets; 35. bakplaats; 37. zonnegod; 38. echtge-
noot; 39. stekelig dier; 40. meetstok; 42. vervelende; 44. plezier; 45. par exemple; 46.
mannelijk schaap; 48. een handtekening zetten; 50. op grote afstand; 51. projectiel; 53.
naast; 54. vloerbedekking; 56. laagte; 58. mannelijke hond; 59. betaalplaats; 61. kleding;
63. opgewekt; 65. met teer bestrijken; 66. te zijner tijd; 68. nobele; 69. telwoord; 70. dul-
den; 71. muuropening.

Verticaal: 1. zuivelprodukt; 2. lof; 3. inwonend; 4. hemellichaam; 5. recto; 6. rode verf-
stof; 7. maanstand; 8. rekening; 9. tong van een klok; 10. deksel; 11. vruchtbaarmakende
stof; 13. deel van een boom; 16. Europeaan; 20. vleesgerecht; 21. wreed keizer; 23.
woonboot; 24. een gekunstelde houding aannemen; 25. verschaften; 27. Europeaan; 28.
ooievaar; 29. na de tijd dat; 30. telwoord; 32. beestje na een feestje; 34. vurig aanhan-
ger; 36. visgerei; 41. laboratorium; 43. eekhoorn; 44. luchtband; 45. hoofddeksel; 47.
nieuwerwets; 48. op dezelfde wijze; 49. ook; 50. periode van Aswoensdag tot Pasen; 52.
tijding; 54. korf; 55. officieel stuk; 57. soort van kabeljauw; 59. onversaagd; 60. boord-
sel; 62. watering; 64. bijbelse figuur; 65. Technische Dienst; 67. tangens.

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

'Kassa' voor Maria
en Léon Smeets

VOERENDAAL - Echtgenoot
Léon is fotograaf en samen
runnen zij een fotoshop/studio
aan de Valkenburgerwegin
Voerendaal. Hier lopen heel
wat mensen in en uit dus ver-
baast men zich niet als donder-
dagmiddag een 'bezoekster'
binnenloopt. Pas als het be-
zoek gevolgd wordt door een
fotografe, worden dewenk-
brauwen opgetrokken. Zij fo-
tograferen tenslotte, vanwaar
die concurrentie?

Er is enige uitleg nodig maar dan
begrijpt mevrouw Smeets dat het
bezoekvoor haar is. Zij is het im-
mers dieregelmatig de puzzel van
hetLimburgs Dagblad oplost en
inzendt.Dat heeft deze week gere-
sulteerdin hetbinnenhalenvan de
hoofdprijs: duizend gulden. De
prijsuitreiking moet op de gevoeli-
ge plaat worden vastgelegd, dat is
duidelijk.
Zoon Stan (11) klimt spontaan op
detoonbank en verklaart zich be-
reid dewinst in ontvangst te ne-
men. Met ogen als schoteltjes
neemt hij het ene na het andere

briefje in ontvangst, hardop mee-
tellend.De wekelijkse vraag naar
debesteding van het geld is niet zo
snelbeantwoord. De winnares is
nog steeds enigszins overrompeld
en moet lang nadenken, maar dan
horen we datMaria Smeets nog
een tweede hobby heeft: stofschil-
deren. In de aanschafvan deverf
gaat nogal wat geld zitten, devoor-
raad wordt nu aangevuld. rj aar_
naast gaanze eens lekker uit eten
en nu Stan zo actief heeft meege-
werkt aan de prijsuitreikingvalt er
misschien voor hem ook nog wel
een briefje af.

" Geflankeerd doorpa en ma, neemt Stan Smeets de tien briefjes van honderd gulden in
ontvangst. Thea Kuchnio (r) zorgt, namens de afdeling PR en Promotie van het Limburgs
Dagblad, voor deoverhandiging. christahalbesma

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

Zo kunt u
deelnemen

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

’ 3- over naar:
Puzzelactie Limburgs Dagblad Postbank: 19 75 600
Postbus 1000 6400 BA HEERLEN

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

Voorwaarden: om te kunnen meedingen naar de beschik-
baar gestelde prijzen moet per giro of bank ten minste drie
'uiden zijn overgemaakt of op de briefkaart naast het ge-
vone porto ten minste drie gulden extra aan geldige postze-
'els zijn bijgeplakt. U mag zoveel oplossingen inzenden als
t wilt. Hoe meer inzendingen, hoe meer kansen op een
'rijs. Bovendien geeft u meer steun aan de goede doelen
ran deze Puzzelactie. ledereen kan meedoen, u hoeft dus
Jeen abonnee te zijn. Medewerkers van Uitgeversmaat-
'chappij Limburgs Dagblad B.V. mogen meepuzzelen,
haar komen niet in aanmerking voor het winnen van een
)rijs. Per giro deelnemen is het voordeligst, aangezien dit
'een extra (porto)kosten met zich meebrengt. Het overge-
maakte bedrag komt geheel ten goede van de Puzzelactie,
/an de extra geplakte postzegels op de briefkaarten moet

gedeelte worden afgestaan aan de PTT. De oplossingen
;n de einduitslag zijn gedeponeerd bij notaris mr. P.M.J.A.

te Heerlen die ook de prijstrekkingen verricht.

Oplossing puzzel nr. 18

Als ude hele puzzel hebt opgelost, moet ude letters in de vakjes met de cijfers 28 -53- 18 -67- 19 - 5 achter elkaar
zetten.

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

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossingvan puzzel 18 moet vóór 16 april 1992 in ons bezit zijn

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

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

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

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene:

'Vaccin tegen Aids in
principe mogelijk'
DOOR KEES WIESE

Een Nederlands kandi-
daatvaccin tegen Aids
kan op zijn vroegst over
vier jaarop proefperso-
nen worden uitgetest en
dan nog slechts alleen
om de eventuele giftig-
heid ervan te bepalen.
Binnen tien jaarzou er
dan, als alles meezit, een
Aidsvaccin kunnen zijn
dat althans een zekere
mate van bescherming
geeft tegen een Aidsin-
fectie. Dat zei deze week
prof.drA.D.M.E.Oster-
haus van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne
(RIVM) in Bilthoven bij
de presentatie van het
jaarverslagvan het insti-
tuut.

HetRIVM werkt aan ditproject
samen methet Institituutvoor
ToegepasteRadiobiologie en
Immunologie TNO(ITRITNO),
het Academisch Medisch Cen-
trum (prof. drJaap Goudsmit),
het Centraal Laboratoriumvoor
Bloedtransfusie van het Neder-
landseRode Kruis (CLB) en de
Amsterdamse GG en GD (dr
R.A. Coutinho). Het idee is een
vaccin te maken met een tot

produktie van afweerstoffen
aanzettend eiwit uit hetvirus
HIV, dat 'geplakt' wordt op een
kunstmatig membraan. Zo
wordt een immuunstimulerend
complex (iscom) verkregen. Het
viruseiwit wordt gekweekt door
te sleutelenaan de erfelijkheid
van een bacterie (Ecoli) en ver-
oorzaaktzelf geenziekte.

Dieren
Omdat een goed diermodel
voor Aids ontbreekt (hetAids-
virusHIV vermenigvuldigt zich
slechts in demens en in de
chimpansee, dieer evenwel niet
ziekvan wordt), zijn twee nauw
verwante dierziektenbestu-
deerd: het katte-Aids, veroor-
zaakt doorhet virus FIV, en het
ape-Aids,veroorzaakt doorhet
virus SIV. Prof. Osterhaus
slaagdeer in met de iscomtech-
nologiezowel voor dekat als
voor derhesusaap een vaccin te
bouwen, dat de helft van het
aantal proefdieren bescherming
bleek te bieden tegen infectie.
Ook in Zweden wordt langsde-
ze weg gezocht naar een Aids-
vaccin.

„Een jaargeledenwerd nog ge-
zegd dat het niet mogelijkzou
zijn een Aidsvaccin te bouwen.
We hebben nu aangetoond dat
het in principe wel mogelijk is.
Dat moeten wevoorzichtig uit-
spreken. En we moeten niet de
illussie hebben dat enigvaccin
voor honderdprocent bescher-
ming tegen infectie zal geven,"
aldus prof. Osterhaus.

Ontwikkelingvan vaccins isal
«sinds 1927 in ons landeen over-
"heidstaak, die sinds 1934 door
hetRIVM wordt uitgevoerd.
HetRIVM ontwikkeldeals eer- .
ste instituut ter wereld het com-
binatievaccin difterie-kink-
hoest-tetanus-polio (DTKP).
Hieraan zal nu worden toege-
voegd een nieuwvaccin tegen
een vorm van hersenvliesont-
steking (Haemophilus influen-
zae), waartegen in ons landvan
1 januari 1993 afzal worden in-
geënt.

In het jaarverslagwaarschuwt
hetRIVM met klem tegen het
afnemen van de commerciële
belangstellingvoor vaccins te-
gen infectieziekten bij kinderen
door het dalendegeboorteover-
schot in degeïndustrialiseerde
wereld. Daardoor wordt te wei-
nig vooruitgang geboektbij de
ontwikkelingvan vaccins voor
de ontwikkelingslanden(waar
een groot geboorteoverschot
gepaard gaat meteen geringe
koopkracht) en stijgen de prij-
zen. De laatste twintig jaarzijn
nauwelijks meer nieuwevac-
cins tegen kinderziekten ont-
wikkeld.

HetRIVM groeit steeds meer
uit tot een 'planbureau' voor zo-
wel volksgezondheidals milieu-
hygiëne. Hetkreeg inmiddels
van hetkabinet tot taak een
vierjaarlijkseverkenning op het
gebied van devolksgezondheid
uitte voeren; in 1993 zal ook
een uitgebreide milieuverken-
ning worden uitgebracht.
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Volkswagen
VW GOLF 1.8 inj. miljonair,
lm. velgen, blauwmet, vele
opties, bwj. 1990, ’ 19.000,-
Tel. 040-515556.
VW GOLF diesel groenmet.,
5-bak bwj. 1990, ’16.500,-
Tel. 040-515556.
VW GOLF GT I.Bi, bwj. '86,
45.000 km. kl. antrac. 5-drs.
BBS-sportvlgn. kat. Tel.
04492-1852.
Te koop VW POLO, bwj. 78,
APK 3-93, ’1.000,-. Tel.
045-229560.
VW GOLF 1500 LS, bwj. '82
kl. groenmetallic, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-258312.
VW GOLF C diesel, 3-drs.,
zilvergrijsmetallic, 5-bak,
bwj. 11-'B4, nw. model, APK

’ 6.950,-. Inl. 04450-4636
of 043-216509.
Golf MANHATTAN 1.3i, I-
'9o, wit, get. glas, schadevrij
i.nw.st. vr.pr. ’ 17.250,-.
Tel. 046-524256.
Te koop VW POLO, bwj. '80,
APK 2-93, prijs ’1.100,-.
Tel. 045-725861.
Te koop VW SCIROCCO
1600 GTi, in goede staat.

Klingbemden 33, Brunssum.
Te k. VW JETTA diesel, bwj.
'86, kl. wrt, Lz.g.st., mcl. ste-
reo, 4-drs, ’9.000,-. Tel.
09-3212746181.

Zeer mooie GOLF Diesel,
type '81, APK 3-93, div. ex-
tra's, prac htauto, vr.pr.

’ 2.750,-. Te i. 045-728919.
VW GOLF 11 300 inj. advance
8-'BB, groeni net., 60.000 km

’ 17.950,-. T al. 04906-1387
VW GOLF turbo diesel, 10-
-'B9, wit, 70.000 km.,

’ 19.950,-. Tial. 04906-1387
Te koop VW GOLF GTi '79,
APK, antr.2 wart, sportvel-
gen. 045-74C667.
Te k. witte >/W POLO, bwj.
'82, nieuw model, APK 1-93
i.z.g.st., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-223490.
Te k. VW-POLO 3-drs. bwj.
'82, i.z.g.st., zuinig ’3.650,-
-045-453572.
Te k. VW-G< DLF diesel, bwj.
'81, blauw met., i.z.g.st.,
’2.950,- 045-316940.
VW JETTA 1 .6 Turbo diesel,
5-versn., 4-dlrs., bwj. 1984,
pr. ’8.500,-. 045-751387.
Te k. KEVER! t 1303 S, bwj.
75, vele nw. onderdelen, pr.
n.o.tk., mr. rinog. van bestel
of stationw. Tel. 046-
-751722 na 17.00 uur.

VW KEVER Cabrio Speed-
star, bwj. 1974, in perf. st. kl.
rood, vr.pr. ’ 12.500,-. Te
bewr. Eindsti. 28, Jabeek.

Volvo
Te k. STATIONCAR Votvo
240 GLE, veel extra's, '81,
’5.900,-Tel. 046-511322.
Te k. VOLVO 24 GL, bwj.'Bo
kent/86, zeer goed, tel.
045-724163
Te k. VOLVO 340 DL diesel,
bwj. '87, nwe banden. APK
3-93. Tel. 045-226791.
Votvo 240 TURBO, zilver-
met., bwj. 81, i.g.st., vr.pr.

’ 3.000,-. Kruisbergstr. 10,
Brunssum. Tel. 045-259474
VOLVO 345 L, 5-drs., bwj.
'80, ’1.350,-. Tel. 045-
-227573.

VOLVO 340 DL, wit, bwj. '85
APK, sportv., Lz.g.st., vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-425836.
VOLVO 240 DL Stationcar
'86, wit, gas-onderb. l.z.g.sL
Pr.n.o.tk. tel. 04406-16098/
04405-1355.
VOLVO 360 GLS, 5-drs.,
lm. velgen, bwj. 1984,
’4.250,-. Tel. 040-515556.
VOLVO 360 GL 2.0iSedan
4-drs., bwj. '88, antracietmet
mooie auto. Tel 045-251485

VOLVO 440 GLT, wit, bwj.
7-'B9, div. extra's, vr.pr.
’24.000,-. Tel. 045-312601
VOLVO 440 DL 1989 wit 1e
eigenaar, perfecte staat, 1
jaar 100% Bovag garantie.
Inruil -Financiering mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404-2442.
VOLVO 440 GL 1989
champ.beige, div. extra's, 1
jaar Bovag garantie. Inruil -Financiering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.

i VOLVO 740 GL 2.3 i black, line, bwj. 04-'BB. Votvo
A. Klijn, O 3 Koumen 7,

[ Heerlen. Tel. 045-220055.
VOLVO 360 i GLE 4-drs. bwj.
09-85, km.st 35.000. Votvo

'A Klijn, Di 3 Koumen 7,
| Heerlen. Tel. 045-220055.

VOLVO 240 Turbo station-; car 11-1984. Volvo A. Klijn,
De Koumen 7, Heerlen. Tel.
045-220055.
VOLVO 440 GL, bwj. 10-
-1989. Votvo A. Klijn,
De Koumen 7, Heerlen. Tel.
045-220055.
VOLVO 34C), m.'B3, nw.
APK, nw. model en nw. mo-
tor, pr.n.o.tk. 045-229227
VOLVO 740 (3L 6 cyl. diesel,
bwj. '85, 143.000 km, vr.pr.

’ 10.500,-. Te il. 04404-2503
VOLVO 240 DL 2.3 LPG.
Aut. ovd, '87, stbkr., trekh..

’ 11.950,-, 04 750-40058.
Te k. VOLVO 340 DL, bwj.
'88, i.z.g.st., ’9.500,-. Tel.
046-512138.
VOLVO 343, bwj. '80, autom

’ 675,-. Jan I Dampertstr. 24,
Heerien/Molei iberg.
VOLVO 340 SP, automaat,
bwj. '90, lavendel, c.vergr.,-Pullman bekl., duurste uitv.

1 046-334411.
VOLVO 440 i3LE, 12-'B9, s-
drs. stuurbekr. wit. LPG,

’ 18.950,-. Te I. 04906-1387

Zas >tava
Te koop FIAT 600/Zastava
750, i.g.st., bwj. 1978.
Spoorstr. 101, Geleen.
ZASTAVA 65 GTL, '83, APK
km.st. 59.000, ’1.950,-,
mooie auto. O 45-255784.

Diversen

FORD SIËRRA RS Cosworth bwj. '89 1e eig. ’37.500,-;
Renault 25 TX 90 1e eig. ’ 23.750,-; 25 V 6aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTXi bwj. '89 1e eig. vanaf
’17.500,-; 21 GTS Nevada 88 1e eig. ’ 1 6.750.-; 21 TS/
GTL '87-89 v.a. ’ 9.000,-; Volvo 740 GL o xnbi m. '87 1e
eig. ’21.750,-; 240 DL Combi 88 1e eig. ’22.500,-; 440
GL/GLT '88-'B9 v.a. ’18.750,-; 480 Sport '87 ’20.750,-;
740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 240 GiL '82-'B5 v.a.

’ 3.750,-; 360 GLT '83 ’ 5.500,-; 345 GL 2j 0 '85 ’ 8.500,-;
Passat 1.8 CL '89 1e eig. ’23.750,-; Passat TD combi'B7

’ 17.500,-; Passat D/combi D '84 ’6.750,-; Gotf CLD/GTD
'85-'BB v.a. ’9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B:9 v.a. ’7.500,-
Jetta 81-'B7 v.a. ’2.250,-; Golf GTi s .pee. uitv. 78
’4.250,-; Audi 80 S/80 D '88-'B9 1e eig. v.a. ’19.750,-;
100 CC m. 86 ’10.750,-; BMW 524 IT> '89 1e eig
’42.500,-; 525 E / 524 TD '84 v.a. ’ 7.0C0,-; 316 / 320i
'84-'B6 v.a. ’ 8.000,-; Opel Veetra 1.8 GL hi itchback '89 1e
eig. ’23.500,-; Kadett 1.7Dcombi '89 1e eig. ’18.500,-;
Kadett 1.6D combi '87-89 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.7D
combo '90 1e eig. ’ 14.750,-; Kadett 1.2/1 .3/1.6/1/6D'84-
-'9O v.a. ’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü autom. '88-90
v.a. ’14.000,-; Corsa '84-'B7 v.a ’7.000,-; Senator 3.0
'83 ’7.750,-; Ascona 1.8 '88 ’ 12.000,-; Lancer GLX '84

’ 5.500,-; Ford Scorpio 2.0i/ 2.4i/ 2.9 i '85-'9O v.a.

’ 10.000,-; Siërra 2.0isedan 88-'9O v.a. ’ 16.500,-; Siërra
2.0/2.3 D combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escor t 1.4 CLi combi
'89 1e eig. ’ 15.500,-; Escort 1.8 CLD combi 88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.60 '83-'B9 v.a. ’4.500,-;
Capri 2.3 78 ’3.750,-; Taunus aut. '82 ’ ii!.500,-; Citroen
Citroen AX 1.1 E '88 1e eig. ’ 9.750,-; BK 1 4/1.6/1.6 break
Break '83-'B9 v.a ’4.000,-; BK turbo I) '88 1e eig.
’17.750,-; Visa '85-'B6 v.a ’4.250,-; ,CX GTi '85
’7.500,-; Alfa 75 16/18 86-89 va. ’ 11.000,-; Fiat Tipo IE
"90 1e eig. ’17.000,-; Panda/Uno 85-'Bi) 1e eig. v.a.
’4.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88-9 0 1e eig. v.a.
’16.500,-; 205 GTi '85 ’11.750,-; 205 XI .D '89 1e eig.
’14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig. ’2i>.500,-; Honda
Aerodeck 2.0 '88 ’19.500,-; Accord 2.0 '86-'BB v.a.
’11.000,-; Prelude EX autom. 85 1e eag. ’13.500,-;
Prelude spec. uitv. '84-'B6 va ’ 9.000,-; Accc xd EX aut. '84
’7.000,-; Nissan Bleubird 1.8 GL 88-8S» 1e eig. v.a.
’12.500,-; Sunny combi D '85-'B6 va ’ 6.5(X),-; Mitsubishi
Galant GL HB '89 1e eig. ’19.500,-; Galanti GL/turbo D
"88-'9O v.a. ’16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-'B6 v.a.

’ 7.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Galai it turbo D '83
’21.750,-; Saab 9000 turbo 86-'B9 v.a ’ 19.750,-; Saab
900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 '84 ’:11.750,-; Mazda
626 GLX/GLXD '88-90 v.a. ’14.500,-; 323 GLX '85
’6.500,-; RX 7 '80 ’7.250,-; Hyundai Sonéita 1.8 Gü '89
’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Toyota Ccli ca '83-'9O v.a.
’6.750,-; Camry '84-87 v.a. ’7.750,-; Corc dia 82-'B4 v.a
’2.000,-; Lada Samara 1.3 88 1e eig. ’ 7.,'i00,-; 2105 '89
1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’ ï 1.500,-; Nissan
Patrol turbo D '85 ’ 19.500,-; Suzuki Jeep i omer- en win-
terkap, '84 ’9.250,-; Honda 600 XL Off the Road '88
10.000 km ’ 6.500,-; Mercury Marquis 79 ’ 1 .500,-.

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

Han van Sintmaartens dijk
Trichterweg 109, Brunssum, 045-22 9080.

Autobedrijf Math Moonen
Kruisstraat 42 Broeksittard

Toyota Corolla 1.3 DX Sedan '8 6
Toyota Corolla 1.3 DX Hatchback '85

Toyota Starlet 1.3 DX '83
Fiat Uno 60 S '88

Fiat Panda 45 Cabrio dak '85
Toyota Carina 2 drs. Iste eigen. 80
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AACHEN ADALBERTSTRASSI
VERKOOPT u uw auto? Be
dan 045-319328.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Audi 80 Cd autom.
'83; Ford Siërra 1600 L, '83;
Ford Escort 1.3 L 'B3fßr,
Ford Granada diesel '82;
Renault 5 TL nw. mod. '85;
Fiat Ritmo '87; Nissan Sun-
ny diesel '87; Kadett LS '83;
Renautt Fuego uitbouw '81;
Renault 1100 Broadway '86;
Opel Kadett bwj. 81; Kadett
1200 '83; Ford Escort Van
grijs kent, gas, '83; Samba
bwj. '82; Mazda 323 bwj. '82
Mazda 626 bwj. '81; Tev.
laswerk. Inruil-financiering
mog. Anjelierstr 123aHeer-
lerheide. Tel. 045-231448.

il Te koop Opel REKORD 2.3
D, bwj. '84, APK 5-93; Re-: nault 5, bwj. '80, 5-drs., APK
9-92. Te bevragen: Ring-
straat 18, Hoensbroek.

' KADETT 1.3 '85 ’7.900,-;: MB 280 SE automaat m. '81: ’ 10.900,-; Volvo 244 diesel: aut. '81 ’3.500,-. Inr. mog.. Tel. 045-211071. Overbroe-; kerstr. 54, Hoensbroek.
I Te k. gevr. AUTO'S 79-'B5.

'" Ook met schade en repara-
ties. Tevens bedrijfsauto's.
1 Incl. wettelijk geldig vrijwa-
-1 ringsbewijs. Bel. 046-
-! 337810. Ook 's avonds., KADETT '80 ’1.850,-; Ka-

' dett ’950,-; Golf D '80

’ 2.450,-. APK. 04499-3398

Grote Opelshow
Nieuw en gebruikt, boordevol aanbiedingen.

Donderdag 2 april van 10-21 uur
Vrijdag 3 april van 10 -19 uur

Zaterdag 4 april van 10 - 18 uur
kijkdag:

Zondag 5 april van 10 -17 uur
/ OF=»EL-0

MËiM-ilintj
Haefland 2. Brunssum. Tel. 045-257700.

Auto ROBERTS, Heirstr. Ba,
Urmond. 046-332353 biedt
aan: Plm. 30 auto's. Ruim
aanbod tot ’7.000,- (gratis
radio-cass.) Zondag open.
Suzuki Jeep SJ 413 VJX
Hard-Top '85; Suzuki Jeep
Samurai Softtop geel kent.
'89; Mitsubishi Pajero Jeep
turbo intercooler '90; Ford
Orion '87 als nw.; Mazda
323 '87; Mercedes 190 ben-
zine als nw '88; Mitsubishi
Colt turbo '84; Demo auto
Rover 216 GSi als nieuw
4.000 km '91; Rover 111 L
3-drs. '91; Paradiso Vouw-
wagen met grote voortent
’1.000,-. Autobedrijf HAVE
Industriestraat 312, Sittard.
Tel. 046-515195.

Wij betalen ’5OO,- tol
’20.000,- voor uw AUTC
met vrijwaring. 045-423063

Te koop gevr. AUTO'S v.a
’500,-. Tel. 045-423199.

Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Ci-
troen BK 14, 87; Citroen A>
10E '88; Lada Samara '88

Lada 2104 Combi 1.3 '86
Ford Escort 1.6 D '86; Re
nault 5 TR 5-drs. '87; Ope
Kadett 1.3 S '85; Hyunda
Pony 1.5 GL '88; VW Gof
1.3 '88; div. goedkope inrui-
lers. Autobedr. CHIARADI/»
Seat en Citroen Dealer
Trichterweg 122, Brunssum
Tel. 045-212843

t Bieber-CABRIO-Speedstar,
) Jos Klynenlaan 50 B, Ge-

leen. Tel. 046-743941, fax
" 746321.

" OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.

I ’5OO,- . Schade of defect- geen bezw. Contant geld.
< 045-727742 b.g.g. 723076.
; INKOOP goede auto's, cont.

" geld. Joosten, Schamerweg

" 3, Maastricht. 043-634978.:l
{ Te k. CHEVROLET MAlibiT Classic, bwj. '82; 2x Olds-

mobile Cutlass. 045-217935
", Inkoop AUTO'S betalen de

hoogste prijs. Ook tourcara-
v. 045-416239 tot 21.00 u.

Wij geven het mees18

voor uw auto-
U belt, wij komenji; 045-422610, ook 'S_g^

i Niet vergeten! KWAL'^i, AUTO'S in iedere pffö: se. "Quatro-Cars", .y. 80E, 50 mtr. v. Gretig,
gang Heerlerbaan-KerK'^' CITROEN BK 14 tégH

I '85, km.st. 65.000, ’ t^fZeer mooie Honda, k■ alp bwj. '88, pr.n.o|2j.j 18.00 uur Tel. 0445^33>j- Auto KALDENBORN .^talen de hoogste Prl)s,-^j uw auto!!! Tel. Q4s__4lJL^
VoorPiccolo's

zie verder paginf^X
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DOORHANS ROOIJAKKERS
HEERLEN/NUTH - Politie, NSen Bureau HALT (Het ALTerna-
«eti pleiten voor de oprichtingvan een regionaal graffiti-team.

op die manier kan vol-gens spoorwegrechercheur Cor
politieman Peter Wau-°en en HALT-medewerker Johnwniems het illegaal bekladdenen bekrassen ('krassiti') van par-ucuiiere eigendommen effïciën-

paktn rachtiëer worden aange-
"Zo kan het niet langer", conclu-dff Croese- »De totale schade
uie is aangerichtaan treinen, sta-

Schade in '91 bij NS 14 miljoen gulden

Pleidooi oprichting
regioteam graffiti

tions, spoorbruggen en allerlei
klein materieel van de Neder-
landse Spoorwegen is vorig jaar
opgelopen tot een bedrag van
veertien miljoen gulden."
Wauben legt uit waarom er een
regioteam-graffiti moet komen:

„Met vereende krachten kunnen
de zaken veel beter worden ge-
coördineerd. Er kunnen mensen
vrij worden gemaakt om bijvoor-
beeld eens een nacht te gaan
posten ofzaken nog dieper uit te
spitten."

„Soms word ik wel eens mis-
moedig", zegt John Willems.
„Zeker als bruggen en gebouwen
binnen een week na een grondi-
ge schoonmaakbeurt weer vol
blijken gekalkt. Maar het is per-
tinent geen dweilen met de
kraan open. Uit recente cijfers is
gebleken dat zestig procent van
de jongeren die voor het eerst
met HALT in aanmerking ko-
men, daarna de spuitbus nooit
meer aanraken. Zij hebben
meestal hun lesje geleerd. Want
naast het betalen van een boete,
die kan oplopen tot tweeduizend
gulden, moeten zij gemiddeld
twintig uur poets- en herstel-
werkzaamheden verrichten."

AbvaKabo: 'Oplossing conflict is nabij'

'Ontslagen' enquêtrices
eisen van CBS contract

DOOR LAURENS HARTMAN
iE hRtLEN ~ De AbvaKabo
jeru CBS proberen via on-
"onfvndelingen een arbeids-
tes "

rond veertië enquêtri-
3et pr de wereld te helpen._n *^BS had afgelopen week
atenVeer twintiê enquêtrices
>p h eten dat er geen beroePivnr^Un diensten meer zou
leeft gedaan- Het CBS
JerH *"°-eer dan een jaar gewei-
Ben ïe (veertiS) free-lancers
"Jen arb.eidscontract aan te bie-
ndi ze waren van plan,
schak in°dig' de rechter in te

S
aev SKeen w°ordvoerder van de

oonflii? °1S een oplossing van het
Het {■ nUnabij'
tem if1 ln de bedoeling om een ex-
tien ~?drijf op te richten waarbin-
-2oud

e vrouwen ondergebracht
Ven ? worden. Op deze wijze hoe-
het CR<= let in dienst te treden van
bezuiiv ■ dat m°nienteel met groteniet'"lgln£sacties bezig is, en ge-n ze toch sociale zekerheid.

°or aanc°ntraot vrouwen een arbeids-
ilkri" te weigeren, probeert het
le arbi?Hnde CBS het aantal officië-
en de n

plaatsen laaê te houdenPremieplicht te ontwijken.

AdmutP': 1"1 het GemeenschappelijkHeSwStSatie Kantoor (GAK) in
docem AbvaKabo en de hoofd-
Va^ vn

SoClaal recht Guus Heerma
Umbi,r S Van de Rijksuniversiteit

Druppel
Facten gen van de free-lancecon-
flvoor dp^l8 voor de vrouwen en
r^e cm" aKabo de druppel die
rWkneml1" eed overlopen. CBS- ,
i wr,f n kaderlid van de Ab-
ben e ° t

Wlllem Peeters: „We heb-
geprobeerd in alle rede-

_.;„„ e" oplossing te vinden.SUS niet meer "

KSaS oSi dat het hier gaat om
>uwen slag- -°e meeste van dehet er« Z)Jn, al enkele jaren voorba*is van Werkzaam- Zij komen op
F aanmerkln D

aantal regels duidelijk
lract en h

g voor een arbeidscon--8i J ziekte Voor sociale zekerheid,
gl;„on!yaneen ZÜ OP het mo-

slagrecht Ultk?ring en ook het ont-
sing .. "ls op hen niet van toepas-

ea*^lr^ndelingen z«n weer opdirectlnr° n na een brief aan de
„e|fi]eraal,van het CBS

gel moetl J
Wordt dat de maatre-°et Worden teruggedraaid.

GAK
e*terneÏ£ten' i5hef zi ektewet en
Xolgende i T by het GAK> heeft
C&S wa

e
n
week een gesprek met het

DrÏÏ- k het GAK heeft nog
te aeSm me-het overheidsbe

heemt het^ n' Dirven: "Het CBSgop want zonder derd^ Groot i, Va^ landsadvocaath°orEanp
root kon het gesprek geen

ka n nden" Metrecht wa^ deCbS I,,n alsn°g besluiten dat het?temi?s liemg,Werkende kra«ht deStalen j-01"aüe encïuetrices moet

mLVan Voss: "Het CfiS staatkgen°Yer het GAK. Er is we
Er

Prake van een arbeidscon-
SooniincP

'mmers sprake van per-wordtnn rbeid waarvoor loon
°°k re^ angen-Deze arbeid wordt
"^lfs wlr^ g verricht. Er waren
ivoren i°°SterS die weken vansPrakl aren vastgesteld. En er is

zienaiLeen gezagsverhoudingka ntoor gouwen op het CBS-Cfis" ol\der leiding va" een
echtten "eWerker hun werk ver"

Plantende vijfling

" Bijna acht jaarzijn ze al, de drie meisjes en
twee jongens die op 10 mei 1984 als vijfling
werden geboren in het Maastrichtse ziekenhuis
St.-Annadal: Martijn, Lonneke, Maaike, Koen
en Noortje Brand uit Boxtel.
Gisteren waren ze eregast van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht waar ze een gezellige
ontmoeting hadden met burgemeester Houben
van Maastricht en dr J.Carpay en A.Damen,
respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van
deRaad van Bestuur van het AZM.
Al eerder had de vorige burgemeester van
Maastricht, mr Baeten devijfling toegezegd
dat zij bij de ingebruikname van het nieuwe
ziekenhuis elk een bol-acacia mochten planten.
Dat deden ze dan ook vol overgave, met assis-
tentie van het twee jaaroudere broertje Roel.
Daarna mocht de vijfnog een kijkje nemen op
de kraamafdeling, tegenwoordig de afdeling
Neonatologie genoemd.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

(ADVERTENTIE)

/SLAAPADVIES CENTRümN
fK VOOR GOED SLAPEN A

Mvon AounËgm^
SLAAPADVIES

*■!■■ CENTRUM ■■■■■_■""""""'' J

V
ROERMOND SITTARD VALKENBURG
Minderbroederssingel 33 inrlii<itrifi<!trflat 4 Reinaldstraal 1 JM
Zwartbroekstraat 20 2i nifi liiß^Q tel. 04406-12705 Aflel. 04750-10110 tel. 046-5218J9 AM

Ministerie Landbouw
steunde stopgezet

schoonmaakproject
BORN - Het schoonmaakproject
voor de grachten bij kasteel Wol-
frath in Bom, dat deze week op last
van politie en het Zuiveringschap
Limburg is stilgelegd, blijkt voor 80
procent te worden gesubsidieerd
door het ministerie van Landbouw.
De subsidie is verleend in het kader
van een regeling voor achterstallig
onderhoud aan tuinen en parken.
Kasteelheer Paulides leidde onder
meer uit de goedkeuring van Land-
bouw, Visserij en Natuurbeheer af
dat op het project niets aan te mer-
ken viel.

Deze week is de schoonmaakklus
echter stopgezet en kreeg de kas-
teelheer een proces-verbaal. Vol-
gens een woordvoerster van het
Zuiveringschap ontbrak de beno-
digde lozingsvergunning. Daarnaast
heeft de provincie bezwaar tegen
het storten van het uit de grachten
gebaggerde slib op een stuk grond
in de buurt van het kasteel, omdat
het slib vermoedelijk vervuild is
met olieresten.

Paulides vindt dat het Zuivering-
schap en de provincie te veel bom-
barie maken over de schoonmaak-
operatie. Hij heeft zelf onderzoeken
laten verrichten door baggeraar
Boskalis, waaruit gebleken is dat de
verontreiniging ver beneden de
vastgestelde waarden ligt. Boven-
dien vindt Paulides het onjuist dat
hij nu de dupe is geworden van ver-
vuiling, die naar zijn overtuiging

Verzoek vereniging aan gemeente Beek:

'Bedrijven Technoport
vooraf waarschuwen'
| Van onze verslaggever

BEEK - Bedrijven die zich op be-
drijventerrein Technoport Europe
(TPE) in Beek willen vestigen, lo-
pen met het oog opKroonjurispru-
dentie een groot risico. De gemeen-
te Beek zou eventuele nieuwko-
mers naar TPE daar uit zorgvuldig-
heid op moeten wijzen.
Dat stelt de Vereniging geen uit-
breiding vliegveld Beek in een brief
aan de gemeenteraad van Beek.

Aanleiding voor het schrijven is een
recente uitspraak van de Raad van
State over de door Beek verleende
bouwvergunning voor een kanto-
rengebouw op TPE. De voorzitter
van de afdeling rechtspraak spreekt
in zijn beslissing twijfels uit over de
economische onderbouwing van
het bedrijventerrein, iets wat de
vereniging vanaf het begin heeft be-
weerd.. Tot schorsing van de bouw-
vergunning wilde de voorzitter
onlangs niet overgaan, omdat hij de
onrechtmatigheid van het bestem-
mingsplan TPE (nog) niet had kun-
nen vaststellen.

van de buurman Nedcar afkomstig
zijn.
Een woordvoerder van de autofa-
briek, die grenst aan kasteel Wol-
frath, zei gisteren dat het bedrijf al
vanaf 1984 rechtstreeks is aangeslo-
ten op de naburige waterzuiverings-
installatie. Alleen voor die tijd loos-
de de fabriek proceswater (onder
andere afkomstig van de lakstraat)
op de Lindbeek, die in verbinding
staat met de grachten van kasteel
Wolfrath. „Dat gebeurde volgens de
toen geldende normen. Het was' be-
kend dat daar bepaalde, niet schok-
kende concentraties metalen en olie
in zaten. De vervuiling die nu ge-
constateerd is, hoeft helemaal niet
van ons afkomstig te zijn."

Kasteelheer Paulides denkt daar
echter anders over. Hij vermoedt
dat het om een vervuiling gaat die
nog resteert uit de tijd dat de auto-
fabriek op de beek loosde.

Hij ging er vooralsnog van uit dat
de economische noodzaak van TPE
er was, toen de raad het bestem-
mingsplan vaststelde. Daarbij
maakte hij wel de kanttekening dat
de processtukken over de Kroon-
procedure tegen dit raadsbesluit
niet waren ingebracht in het verzet
tegen de bouwvergunning door de
vereniging.
De vereniging laat de Beeker raad
weten dat ze in de bodemprocedure
alsnog alle processtukken zal in-
brengen, vanuit de stellige overtui-
ging dat de economische noodzaak
van TPE daar niet uit zal blijken.
De vereniging is er dan ook zeker
van dat deKroon het bestemmings-
plan te zijner tijd zal vernietigen en
dat bedrijfsvestigingen daar dus on-
rechtmatig zijn.

Tevens verzoekt de vereniging de
opdrachtgever en exploitant van
het kantorengebouw, Airport Vast-
goed BV, er uitdrukkelijk op te wij-
zen dat in het complex enkel bedrij-
ven mogen komen die een binding
hebben met de luchthaven. Als
huurder heeft de BV al een interna-
tionaal opererend reclamebureau
opgegeven, maar de voorzitter van
de afdeling rechtspraak betwijfelt
ook of dit een luchthavengebonden
bedrijf is.

Tijdens de hoorzitting in Den Haag
heeft het college van Beek beloofd
erop te zullen toezien, dat de voor-
schriften in het bestemmingsplan
op dit punt worden nageleefd.

Dode gevonden
in huis Sittard

SITTARD - De politie Sittard is
bezig met een onderzoek naar de
dood van een onbekende, wiens
stoffelijk overschot gisternacht in
een woning aan de Limbrichter-
straat werd aangetroffen. Ofer spra-
ke is van een misdrijf wil de woord-
voerder van de politie niet zeggen.
Ook laat hij in het midden of de do-
de een man of een vrouw is.

Noodhospitaal
op De Beitel
in juli leeg

HEERLEN - Het Amerikaanse le-
ger verlaat het noodhospitaal op de
Beitel in Heerlen per 31 juli. Dat
heeft het ministerie van Defensie
gisteren bekend gemaakt.

Defensie heeft het zogeheten 'Warm
base hospital' in 1986 voor acht jaar
gehuurd ten behoeve van het Ame-
rikaanse leger in Europa. De voor-
malige Andexfabriek werd voor dit
doel voor dertien miljoen gulden
verbouwd.

Het ziekenhuis was bedoeld voor
het geval zich calamiteiten voorde-
den en het maakte deel uit van de
vooruitgeschoven logistieke afde-
ling van het VS-leger.
Het bevat onder meer zeven rönt-
genkamers en zes operatiekamers.
Tijdens de Golfoorlog werden ne-
genhonderd van de duizendbedden
(samen met veel apparatuur) over-
gebracht naar Frankfurt.

Het ministerie van Defensie wil het
huurcontract met de eigenaar van
het complex, Liof Vastgoed, ver-
vroegd beëindigen. Wat er met het
gebouw gebeurt, is nog niet be-
kend.

Van de 23 personeelsleden die zich
met de bewaking en het onderhoud
bezighielden, hebben er al 17 een
andere baan gevonden. Voor de
overige zes wordt nog een oplossing
gezocht.

(ADVERTENTIE)

/Leon Martens
Juwelier

J6L
BlancpaiN

Stationsstraat 39-41. Wyck/MaastnchtA
Telefoon 043-214523 Af

(ADVERTENTIE)

l AMBI-88 modulen:
I HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6
I Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II

Informatie en gratis brochure
Bel: 045-717600 ofFax: 045-742738

Dood in cel na
eten fuchsia
MAASTRICHT - De 38-jarige vrouw
uit Venray die vorige week overleed in
het Huis van Bewaring in Maastricht,
blijkt zelfmoord te hebben gepleegd
door een fuchsia op te eten. Deze gif-
tige kamerplant stond in haar cel. De
vrouw zat een gevangenisstraf van
twee jaar uit wegens het doden van
haar 5-jarig zoontje. Justitie gaf al
eerder toe dat de vrouw een onna-
tuurlijke dood was gestorven, maar
weigerde de precieze doodsoorzaak
te noemen. De Bond van Wetsover-
treders heeft inmiddels aangekondigd
de gevangenisdirectieom opheldering
over de zaak te vragen.

GS blij met
Graetheide
GELEEN - Het college van Gedepu-
teerde Staten zegt blij te zijn met het
besluit van de Stuurgroep Langdurige
Opslag Kolenreststoffen (LOKO) om
het Graetheidegebied in Geleen en de
Berkelaar in Echt voorlopig niet aan te
wijzen als potentiële lokaties voor de
opslag van kolenreststoffen zoals
vliegas en slakken. GS hebben de
LOKO al eerder nadrukkelijk laten we-
ten dat er in Limburg geen gebieden
in aanmerking komen.

Met katapult ruit
stadsbus vernield
MAASTRICHT - Een 12-jarige jon-
gen uit Maastricht heeft donderdag
rond zeven uur met een katapult de
achterruit van een Maastrichtse
stadsbus stukgeschoten. Hij loste het
schot op de Burgemeester Corten-
straat in Heer. De jongeman die door
een getuige was aangewezen, was
niet erg spraakzaam tegenover de po-
litie. Op het hoofdbureau kwamen zijn
juiste gegevens echter al gauwboven
water. De jeugdige dader werd vervol-
gens onder de hoedevan zijn moeder
gesteld, die een regeling trof om de
schadete vergoeden.

Weg Aalbeek-Nuth
afgesloten
HEERLEN - De provinciale weg Val-
kenburg-Heerlen is vandaag tussen
Aalbeek en Nuth afgesloten. Om ze-
ven uur vanmorgen wordt begonnen
met het storten van een nieuwe asfalt-
laag. De werkzaamheden zullen de
hele dag duren. Het verkeer, met uit-
zondering van (brom)fietsers, wordt
omgeleid via Wijnandsrade.

Verbalen voor 135
hardrijders
GELEEN - De rijkspolitie in Beek be-
keurde gisteren op de Maastrichter-
laan in twee uur tijd 135 overtreders
van de toegestane maximum snel-
heid. De controle in de bebouwde
kom werd met behulp van radar ge-
houden. De hoogste gemeten snel-
heid was 81 kilometer per uur. Omdat
het aantal gefotografeerde overtre-
ders erg groot was, kon maar een op
de vier verbalen ter plekke worden uit-
gereikt. De overige volgen per post.
De groep Beek Nuth laat weten dat in
beide gemeenten de komende tijd ge-
regeld snelheidscontroles gehouden
zullen worden.

Maastrichtse
even ontvoerd
MAASTRICHT - Een 21-jarige in-
woonster van Maastricht is donderdag
omstreeks 16.00 uur op de Markt door
een onbekende man in een licht groe-
ne personenwagen getrokken en ge-
blinddoekt. Daarna werd er geruime
tijd met haar rondgereden. In de auto
zaten vier mannen die Arabisch spra-
ken. Tijdens de rit moest de vrouw
zich gebukt houden terwijl iemand
haar handen vasthield. Rond tien uur
werd de vrouw, zonder dat haar een
haar gekrenkt was, in de omgeving
van het Villapark uit de auto gezet.

Gratis optreden
ensemble Tiblisi
MAASTRICHT - De première van the
Georgean State Dance Company uit
Tiblisi vindt morgen bm 20.15 uur
plaats in het MECC te Maastricht.
Gratis kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kassa van het MECC.

Vier jaar voor
dodelijk schot
HASSELT - De Neerpeltse stroper,
die vorig jaar jachtopzienerJaak Van-
hout (56) uit dezelfde gemeente neer-
schoot, is vrijdag door de correctione-
le rechtbank van Hasselt veroordeeld
tot vier jaar effectieve .gevangenis-
straf. Het drama speelde zich af In
oktober 1991. De jachtopziener be-
trapte de dader tijdens een stroop-
tocht. De stroper sloeg op de vlucht
en schoot twee keer om de achtervol-
gende Vanhout van zich af te schud-
den. De rechtbank oordeelde dat de
dader schuldig is aan dood door
schuld. De echtgenote van het slacht-
offer kreeg een schadevergoeding
toegewezen van 2,5 miljoen Belgi-
sche frank.
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Geboren

Nastie
dochter van

Huquette Lutgens
en

Jo Schoenmakers
1-4-1992

Voorlopig adres:
Ac. Ziekenhuis Maastricht

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' I
Aan alle parochianen, verenigingen,
familieleden, vrienden en bekenden

die mijn
goudenpriesterfeest
tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt:
mijn allerhartelijkste dank

en Gods rijkste zegen.

Hub Gijselaers S.M.A.
pastoor St.-Lambertus Mheer

Wij "\.
danken

hiermede iedereen die door bloemen,
cadeaus, felicitaties, belangstelling of wat
dan ook, heeft meegeholpen om ons
GOUDEN HUWELIJKSFEEST tot een
onvergetelijke dag te maken.

Ger Wijshijer
Greta Wijshijer-Van Ommen

Karet Doormanstraat 63, Landgraaf M

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Lien
Thonhauser-Peters

echtgenote van

Rudie Thonhauser
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Rudie Thonhauser
Hoensbroek: Hub Thonhauser

Klimmen: Fred en Tonnie
Thonhauser-Verhagen
Natasja, Sjannie
Philip, Toontje

Hoensbroek: Andreas en Angelique
Thonhauser-Penders
Rebecca
Familie Peters
Familie Thonhauser

2 april 1992
Mgr. Nolensstraat 86, 6431 JP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 7 april a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Joseph te Passart-Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van maandag 6
april a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wrj u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Louise Eggen-Simons
weduwe van

Herman Eggen
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Landgraaf: Frans en Tiny

Eggen-Markon
Nicole-Marco
Mira

Kerkrade: Jo enPoel
Eggen-Heymans
Armand-Mariëlle
Gemot

Heerlen: Piet en Anita
Eggen-Domevscek
Ivo, Nives

Heerlen: t Mieke Eggen
Landgraaf: Toke en Ben

van Egdom-Eggen
Daphne, Esther

Heerlen: Elly Eggen
Jeroen,Danny, Martijn

Nieuwpoort: Gerda en Yank
Versteeg-Eggen
Gijs, Marjolein

Beat: Bernadette en Ruud
van derVeer-Eggen
Suzanne, Paul

2 april 1992
Cookstraat 199, 6413 HZ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 7 april om 11.00 uur in de St. Paulus-
kerk te Heerlen-De Wieër, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats aan de Akerstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. om 18.45 uur, rozenkransgebed
met aansluitend avondmis in voornoemdekerk.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekge-
legenheid dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is
gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd delen wij u mede dat na een le-
ven van hard werken, geheel onverwacht van
ons is heengegaan naar het Eeuwig leven, in de
leeftijd van 73 jaar, onze lieve broer, zwager,
oom en neef

Huub Demandt
Urmond: G. Demandt

H. Demandt-Delil
Sittard: W. Demandt t

M. Demandt-Hendriks
Graetheide: F. Demandt

A. Demandt-Wenmakers
Graetheide: T. Jeurissen-Demandt

T. Jeurissen
Bom: M. Detische-Demandt

J.Detische
Maasbracht: T. Gelissen-Demandt t

K. Gelissen
I. Gelissen-Smeets
neven en nichten

3 april 1992
Corr.adres: Graetheide 67, 6121 RM Bom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 7 april
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Bom.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake op maandag 6 april a.s. om 18.40uur
in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagehjks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zn' die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een leven van toewijding en zorg voor allen
die hem hef waren, is heden in de leeftijd van
bijna 72 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Hub Peerbooms
echtgenootvan

Tonia Martens
Catsop: T. Peerbooms-Martens

Urmond: Hub en Tiny
Peerbooms-Larosch
Miranda, Lenny

Maasmechelen (B): Martin en José
Peerbooms-Driessen
Christel, Dorien

Urmond: Maria en Wil
Parren-Peerbooms
Paul, Patrick

Maastricht: Harry en Isie
Peerbooms-Folkerts
Roger en Denny

Catsop: Lucie en Jo
Vaessen-Peerbooms
Familie Peerbooms
Familie Martens

6181 JE Catsop-Elsloo, 3 april 1992
Mergelakker 9
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op woensdag 8 april
om 10.30 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de rozen-
krans gebeden en aansluitend de h. mis gelezen
in de St. Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

t
Diepbedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis dat plot-
seling en voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 64 jaar is overleden, mijn dierbare echt-
genoot, onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Gerardus
Rouwette

echtgenoot van

Anna Maria Christina Curfs
De bedroefde familie:

Valkenburg
a/d Geul: A.M.C. Rouwette-Curfs

Parmingen: Hay en JoséRouwette-Backbier
Iris, Erik,Kim

Baexem: Frans en Irene Rouwette-Dresse
Myrthe

Ransdaal: Ria en Jan Senden-Rouwette
René, Ellen

Kerkrade: Hennie en Wim Bosten-Rouwette
Sanne, Niels
Familie Rouwette
Familie Curfs

6301 PW Valkenburg a/d Geul, 3 april 1992
Euverem 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaatshebben, dinsdag 7 april a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Valken-
burg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal maan-
dag 6 april om 19.00 uur de avondwake gehou-
den worden in voornoemde kerk.
De dierbareoverledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d
Geul, bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedankenvoor het bijzonder groteaantal bhj-
ken van medeleven bij het overlijden en de cre-
matie van

Johan Coumans
levensgezel van

Trautje Jeha-Steinbusch
willen wij op deze wijze onze dank uitspreken
voor de vele condoleances en bloemen.
Een speciaal woord van dank aan dr. Passage.

Trautje Jeha-Steinbusch
en kinderen

Kerkrade, april 1992
Rolduckerstraat 2F, 6461 VM

. _
IBedroefd, maar dankbaar om hetgeen zy voor ons betekende, delen

wij u mede, dat wij geheel onverwacht afscheid moesten nemen van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Tiny Smeets
weduwevan

Jan Heijnens
weduwe van

Leo Knops
Zij overleed op de leeftijd van 65 jaar, gezalfd door de h. oüe.

Kerkrade: Marlies Knops en Jaques Meijs
Voerendaal: Bert en Beppy Heijnens-Boumans
Übachsberg: Tillyen JanRuijters-Heijnens

Heerlen: Torn en Marij Heijnens-van Hugten
Voerendaal: John en Anita Knops-Trilsbeek

Familie Smeets
Familie Heijnens
FamilieKnops

6367 ES Voerendaal, 3 april 1992
Kerkplein 54
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op maandag 6
april a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal, waarna aansluitend begrafenis op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk, vanaf
10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledeneheden, zaterdagavond om
18.30 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van de Begrafenis- en
Crematievereniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar
gelegenheid tot afscheidnemen dagehjksvan 18.30 tot 19.00 uur. Zon-
dag van 12.00 tot 13.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

We zullen je nooit vergeten, lieve

oma
Patrick en Gertie
Dunya
Nadine en Severine
Dionne
Lauraine

Volkomen onverwacht ontvingenwij het trieste bericht van het over-
lijden van ons gewaardeerd lid

Mevr. Tiny Knops
We zullen haar warmte en haar blijmoedigekijk op het leven missen.
We wensen haar kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur, PrinsRichard I,Raad van Elfen leden
van decarnavalsver. "De Naate", Voerendaal

t I
Want al wat is
is
voor mie er goed voor is

Op 2 april 1992 stierf

Bert Sperber
wel voorbereid, maar toch onverwachts.
Hrj vroeg mij allen te groetendie deel wilden zijn van de puzzel.

Namens Karen en Gerard,
Huub en Inge, Joseline en Cleem,
Mare en Dori, Sandra en Hanneke,
kleinkinderen, broers en zussen
Lies Sperber-Stelten
Maasstraat 45, 5463 NB Veghel

De uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 7 april om 11.00
uur in de parochiekerk van Middelrode (gem. Berlicum), waarna om
12.45 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium „De Maaslanden", Abt. v. Engelenlaan 1 te Vlymen.
Samenkomst om 10.50 uur in de kerk.
Avondwake tot intentievan de overledene, maandag 6 april om 17.30
uur in bovengenoemde kerk.
Bert is opgebaard in het regionaal rouwcentrum, Mr. v. Coothstraat 9
te Veghel, alwaar u na de avondwake vanaf 18.30 tot 19.00 uur af-
scheid kunt nemen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, vóór de avondwake en vóór
de uitvaartdienst, achter in dekerk.
Corr.-adres voor Z-Limburg: Cor Sperber
Koolweg 46, 6181 BM Elsloo
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
aankondiging als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
74-jarige leeftijd, voorzien van de h. sacramen-
ten, onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Harry Hegtermans
echtgenootvan

JoUdo
Brunssum: JoHegtermans-Udo

Heerlen: Jeannette
Winkelmolen-Hegtermans
JeuWinkelmolen
Esmeralda

Oirsbeek: Marjo Mostert-Hegtermans
Ger Mostert

Brunssum: Emile Hegtermans
Familie Hegtermans
Familie Udo

6443 CN Brunssum, 3 april 1992
Joseph Haydnstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 7 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren is.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len. Bezoekgelegenheid heden, zaterdag, en
zondag van 14.00 tot 15.00 uur en maandag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Sterren doe je niet ineens ~~
maar af en toe een beetje ~
en alle beetjes die jestierf __
't is vreemd, maar die vergeetf
Het is je dikwijlszelfs ontgaan H
jezegt: ik ben wat moe S
maar op 'n keer ... e:
ben jeaan je laatste beetje toe. rr

Dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons tijdens haar leven g»L
nam deHeer plotseling tot Zich, in de leeftijd van 65 jaar,onze onvf^getelijke en lieve moeder, schoonmoeder, dochter, oma, zus, tante öp
nicht d

Aukje l
Leijenaar-Schipper [

weduwe van °d
Arme Simon Leijenaar .

r
In dankbare herinnering: \

Brunssum: Piet en Selma Leijenaar-Kerens j
Dunja en Vivi

Hoensbroek: Warrie Leijenaar
Heerlen: Mary Leijenaar

JanMommers |
Hoensbroek: OmaKuipers

Familie Schipper
FamilieLeijenaar
Familie Timpener

3 april 1992
Corr.adres: Ridderhoenstraat 151, 6432 ED Hoensbroek
De rouwdienst zal gehouden worden op woensdag 8 april a.s. oK
13.30 uur in de Goede Herder Kerk, gelegen aan de Kastanjelaan f
Hoensbroek.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats
aan de Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegenheid is tot schrift*
lijk condoleren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van de Universel*
Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen, d*
gelijksvan 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. 's Zondag'
alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelievef.
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

[ 1 Wegens sterfgeval is

jT3 Leijenaars |
M * Autocentrale

/JJrTJI Woensdag 8 april
yf DE GEHELE DAG GESLOTEN.j

fci

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, toch nog onverwacht, voofO
zien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 74 jaar, mülj
dierbare echtgenoot, onze goede en zorgzame vader, lieve opa, broef^
schoonbroer, oom en neef

JozefHerman Aleven \
weduwnaarvan I'

il

M.M.H. van Kessel \
echtgenootvan '

M. J. Aleven-Crombach f
'tWij bevelen zjjn ziel in uw gebeden aan. j

De bedroefde familie:
Nuth: MJ. Aleven-Crombach _

Venlo: Marleen en Nie Arets-Aleven _
t Bas, t Marnieke ,
Josselijn,Eveline en Ankie u
FamilieAleven e
Familie van Kessel )
Familie Crombach L

6361 BH Nuth, 2 aprü 1992 >Stationsstraat 293
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op dinsdag 7 apri*i<
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Jozef teKaalheide-Kerkrade*
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats Schifferheide. P
Voor vervoer is gezorgd. 'Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condolCj
ren vanaf 10.30 uur.

_
Tijdens deavondwake op maandag a.s. om 19.00 uur zal de overleden
ne bijzonder worden herdacht in de H. Bavo-parochiekerk te Nuth.f
De overledene ligt opgebaard in het streekmortuarium, gelegen opt
het terrein van deLückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvrel
mont-Kerkrade. Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.3d
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annorv'
ce als zodanig te willen beschouwen.I , 1

t IDankbaar voor het vele goede datzij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delenwij u mede, dat
op 77-jarige leeftijd toch nog onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Cilly Schönknecht
weduwe van

Theo Dohmen
Arnhem: Theoen Els

Dohmen-Griens
Ronald en Ingrid
Suzanne

Landgraaf: Gerard en Gerda
Dohmen-Volkers
Manon

Brunssum: Marianne en Henk
Milder-Dohmen
Tamara
Sjors

1 april 1992
Kruisbergstraat 47, Brunssum
Corr.adres: Haansberg 5, 6443 EA Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake heden zaterdag om 19.00 uur in de
hierna te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Vincentiuskerk aan de Pr. Hen-
driklaan 378 te Brunssum, op maandag 6 april
om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t J
Zelf niet bewust van de ernst van zijn zielhz
overleed voor ons veel te vroeg en te ori^eiwacht, op 63-jarige leeftijd, in het ziekenhui"l"'
Sittard, myn lieve man, onze zorgzame vadefis
opa ___

Roel Wijmenga *gehuwdmet '
WilKors j
De bedroefde familie:

Koningsbosch: Wil Wijmenga-Kors
Echt: Armelies Vreomen-Wijme*^

Harrie Vroomen leMelanie, Marco
6104 BH Koningsbosch, 3 april 1992 o<
Prinsenbaan 41 u'De plechtige uitvaartdienst en crematie W"'
gehouden op dinsdag 7 april om 13.15 uur inl^crematorium „Nedermaas" te Geleen. *cSamenkomst in de ontvangkamer van het ~\
matorium om 13.00 uur waar gelegenheid is | e
schriftelijk condoleren. «,
Gelegenheid tot afscheidnemen dagehjks "
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium „H^
Sint Antonius", Gasthuisstraat 3te Echt. L; 31
tGertrudis Kurstjens, 89 jaar, weduwe vanJf,

minicus Meuwissen. Corr.adres: Fam. v.d. P^vel-Kurstjens, Dnkstraat 14, 6065 AT Montfort^plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
den zaterdag 4 april 1992 om 10.30 uur in deP*7
chiekerk van deH. Catharina te Montfort.

Vervolg familieberichte^
zie pagina 18
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Middelbare scholen zijn minder
beducht voor de treinstaking. Er
zijn niet veel scholieren die per
trein komen en bovendien gaat
het dan om kleine afstanden.
„Zij kunnen altijd nog in de bus
stappen," zeggen de directies.

studenten die er door de staking
niet bij kunnen zijn, zullen we
naar. een oplossing zoeken. Als
ze willen, kan er altijd wel een
extra les worden geregeld." Naar
schatting reizen vierhonderd stu-
dentenvan de Hogeschool Heer-
len per trein.

Scholen bezorgd over acties spoorwegen

Geen extra bussen
bij treinstaking

(HEERLEN - Het Verenigd
p t^Vervoer Limburg zal geen"'extra bussen inzetten als de voormaandag en dinsdag aangekon-digde spoorwegstaking door-
'wÜl. 't^ doen geen besmet
jwerk. Daarom zijn we niet vanPlan de dienstregeling te veran-deren. Ook al verwachten we"natuurlijk dat de bussen tijdens>oe staking voller zullen zitten

"Qan normaal," zegt een VSL-iwoordvoerder.
Limburgse scholen maken zichwerigens ernstige zorgen over«e dreigende staking. Gevreesd
wordt dat veel studenten beginvolgende week te laat of hele-"aal met in de collegezaal zullen;>^schjjnen. De Hogeschool Sit-«rd siuit zelfs niet uit dat er co]eges zullen uitvallen. Directielid

Peters: „Ongeveer vijfhonderd
van onze studenten zijn op de
trein aangewezen. Dat zijn er dus
nogal wat. Het heeft geen zin om
een college door te laten gaan als
er maar een paar studenten ko-
men. Dan moeten we dat later
maar weer inhalen als daar be-
hoefte aan is."

De directie van de Hogeschool
Heerlen ziet de treinstaking

Verkeersdrukte
De politie gaat ervan uit dat het
maandag en dinsdag op de Lim-
burgse wegen drukker zal zijn
dan anders omdat veel vaste
treinreizigers noodgedwongen
de auto zullen nemen. Maar pro-
blemen worden niet verwacht.

eveneens 'met zorg tegemoet'
„Maar we kunnen alleen maar af-
wachten. Ik zou niet weten wat
we anders kunnen doen. Dit is
gewoon overmacht. Ik hoop dat
de staking uiteindelijk toch nog
wordt afgeblazen," zegt een
woordvoerder. De Hogeschool
Heerlen denkt trouwens niet dat
er colleges van het rooster moe-
ten worden geschrapt. „In prin-
cipe gaan alle lessen door. Voor

Voortzetting EG-steun
Zuid-Limburg onzeker

Deputé 'niet al te optimistisch' over periode na 1993

" Miss Limburg, Esther van Dapperen, is gisteren twintig jaar geworden. Dit heuglijke
feit werd in Landgraaf uitbundig gevierd met als gasten zeven andere Missen onder wie
Miss Nederland, Vivian Jansen (geheel links de Nederlandse kandidate voor de Miss Uni-
verse-verkiezing). Foto: DRIESLINSSEN

____nonze verslaggever

■^STRICHT - Het isjogst twijfelachtig of de Eu-
i^fue Gemeenschap Zuid-en,burg na 1993 nog langer«unt met gelden uit het Eu-Pees Fonds voor Regionale
'«Wikkeling (EFRO) en het"<3>ees Sociaal Fonds
W- °p die 'niet al te oPti-
j a !che' inschatting vergast-
* gedeputeerde Jef Pleurne-e" gisteren de leden van de
r

e Statencommissie voor
J^nomische Zaken. Dit en
fWnd Jaar ontvangt Zuid-
rnburg nog 65 miljoen gul-cn Uit het EFRO/ESF-fonds.

Blij met promotie
Bestuur Kempische Steenkolenmijn:

Herstructurering
mijnen gaat door

Volgens deputé Piet Schiepers van

Zie verderpagina 1 6

" 'Sluiting mijnen
goed opgevangen'

De raad zegt dat het vertrouwen in
het partnerschap met de Britse
groep blijft bestaan. Vóór het einde
van dit jaarzouden de werkzaamhe-
den op de oude mijnterreinen van
Waterschei moeten beginnen.

GENK - De Raad van Bestuur van
de Kempische Steenkoolmijnen
(KS) denkt dat de voorbereidingen
voor het prestigieuze ERC-project
in Genk gewoon doorgang kunnen
vinden. Het Educatief en Recreatief
Centrum is een van de plannen in
het kader van de herstructurering
van de oude mijngebieden in Bel-
gisch-Limburg. Vorige week maak-
te de Britse investeringsmaatschap-
pij 'Stadium' plotseling bekend zich
terug te trekken uit het ERC-pro-
ject.

Belgisch-Limburg is er geen sprake
van dat de Britten zich uit het ERC-
project terugtrekken. Stadium zou
alleen een 'signaal' hebben willen
geven aan tegenstanders van de
plannen, omdat de afronding van de
voorbereidende werkzaamheden
zolang op zich laten wachten. Het
recreatiepark moet aan circa drie-
duizend mensen werk bieden.
Overigens dreigen opzichters van
de laatste nog draaiende mijn ih
Belgisch-Limburg met acties a_s
niet snel duidelijkheid wordt ver-
schaft over de toekomst van de
overgebleven mijnwerkers. De mijn
in Zolder zal op 1 oktober aanstaan-
de sluiten.

Ode*6!? heeft 'Brussel' over de pc-
sslot Fna weliswaar nog niets
jn ten- maar de eerste signalen
Ênh

gens Pleumeekers onmis-
'nd rfn bepaald niet hoopge-
eed' »"e EG gaat haar beleid
:ht nadrukkebjker richten op de
üid Zwa's'ie regio's. Met name
Uid T6n °ost-Europa. Natuurlijk is
"naai Knburg bepaald nog niet he-
in nat oven water, maar we beho-ip_Tatuurhjk zeker niet meer tot deierzwaksten."
Utel mm hamerde de CDA-gede-
imh erop dat het voor Zuid-uurg van het allergrootste be-
Wpnr de EG het financiële
Ehrm ,f.ramma in deze regio eerst
)93 zf- J afmaakt. „Want ook na
iet kl e» delenvan Limburg nog

Opruimen van asbest gestaakt

Commandocentrum
NAVO eerder dicht

DOORJEFBRAUERS

MAASTRICHT - Het schoonma-
ken van de met asbest verontreinig-
de gangen van de Cannerberg in
Maastricht wordt gestaakt nu de
NAVO dit commandocentrum al
deze zomer zal verlaten. Aanvanke-
lijk zou dit „Joint Operation Cen-
tre" pas in 1994 worden ontruimd.

ventilatiesysteem van de werkruim-
ten de zogenaamde absoluutfilters
worden geplaatst. Ook moet hei
personeel in de gangen van. het
complex gebruik blijven maken
van de beschermende maskers. Dfe
kosten voor de nog resterende
maatregelen en de reeds gedane'in-
vesteringen belopen ongeveer een
miljoen gulden, aldus de staatsse-
cretaris in zijn brief aan de Kamer.

f°ordvo Hand wees pvdA-fractie-
P het er*rer J- Jansen bovendienkiens v

m dat Limburg zijns
pn h^ft6 te weinig mogelijkhe-
*ruSsJ| . om rechtstreeks met|s lormt en.te doen- ,>Vrijwel al--IQopt via Den Haag."

Co-financiering
erminH GedePuteerde Staten on-

erd blijven proberen zoveel
WeVifpld uit Bmssel binnen te» ken ieumeekers in één adem
rij S

"nen dat zulks niet tot elke
fe hil ag fleuren. Daarmee doel-
at tL P e harde EG-verplichting
tl een6nover elke gulden uit Brus-
egUngt e^en groot bedrag van de
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" De nieuwe burgemeester van Roermond, Herman Kaiser, metechtgenote Miep en dochter Marieke.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

'Stad vervult scharnierfunctie tussen Zuid- en Midden-Limburg'

Kaiser ziet Roermond
als 'lot uit de loterij'

Het ministerie van defensie heeft in
overleg met de Arbeidsinspectie be-
sloten de voorbereidingen voor de
asbest-schoonmaak te staken.
De veiligheidsmaatregelen die eer-
der werden ingesteld zouden rond
de zes miljoen gulden gaan kosten.
Een aanzienlijke investering in hét
commandocentrum dat hooguit tot
1994 zou worden gebruikt. De
staatssecretaris maakte begin dit
jaar echter duidelijk dat de gezond-
heid van de medewerkersvoor alles
gaat.

Om het personeel de nogresterende
maanden in veilige omstandighe-
den te laten werken zullen in het

kers ook 's avonds niet zouden
kunnen struikelen doorplaatsge-
brek.

„Er zijn deskundigen die bewe-
ren dat je pas na jaren kunt be-
palen of een herindeling een
succes was. De grootste voldoe-
ning over de afgelopen zes jaar
vind ik dat in deze gemeente
geen enkel dorp zich als een on-
dergeschoven kindje hoeft te
beschouwen. Margraten is een
echte dorpenfamilie geworden.
Daartoe hebben we af en toe
door een zure appel heen moeten
bijten, met name bij de vestiging
van een nieuw gemeentehuis,
maar dat moest nu eenmaal."

Klein Herenmode ©
ra Kleding voor de kleine, j/X
ÈjjjL normale, lange en brede man ■
II m o.a.:herenkostuums, kolberts 11/
!■ K pantalons, jassen, jackets, blousons, WmkImIB overhemden, vesten, pullovers en yTM

V Heropening

BL Hoofdstraat 29 Kerkrade Jk

Met problemen zal Margraten
desondanks nog volop te maken
krijgen. „Het instandhouden van
voorzieningen in de kleine ker-
nen, de woningbouw en het be-
heren van 'het groene kapitaal'
in deze gemeente. Ik ben in elk
geval blij dat in die zes jaar dat
ik hier was het plateau 't Rooth
is gered."

HEERLEN - De Belgische minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Louis
Tobback, spreekt op woensdag-
avond in de openbare bibliotheek
van Heerlen over de relatie tussen
Nederland en Vlaanderen. De
spreekbeurt begint om acht uur. Na
de lezing kan het publiek in debat
gaan met de bewindsman.

Louis Tobback
naar HeerlenHerman Kaiser, opgegroeid in

Kerkrade, werd na zijn studie
aan de universiteit van Nijmegen
hoofd van het bureau secretaris-
generaal van het ministerie van
WVC. Zes jaar geleden, begin.
1986, werd hij op 32-jarige leef-
tijd benoemd tot burgemeester
van Margraten.

MHEER - „Roermond moet niet de thuishaven van Mid-
den-Limburg zijn, maar de ópen haven van Limburg.
Openstaan voor invloeden van zuid en noord. Het is van
oudsher een stad die op voorbeeldige wijze een scharnier-
functie vervult tussen Zuid- en Midden-Limburg. Ik hoop
er toe bij te kunnen dragen dat die middenpositie alleen
maar verder versterkt wordt."

wordt hard gewerkt aan planolo-
gie, sociale vernieuwing, econo-
mische en bestuurlijke vernieu-
wing. Ik verheug me daarop en
zal me er zeker snel thuis voe-
len."

In Margraten, met zijn bijna
14.000 inwoners, staat de ge-
meentelijke politiek dicht bij de
mensen. Dat is ook in Roer-
mond, dat drie keer zoveel inwo-
ners telt, een belangrijk streven,
beaamt Kaiser. „De gemeente-
raad van Roermond heeft een
zeer pluriforme samenstelling.
Ik hoop volledig tussen alle par-
tijen te kunnen staan".

Pluriform
„Onze wortels liggen in Lim-
burg", lietKaiser destijds weten.
„En dat blijft ook zo", klinkt het
nu. „Margraten is een gemeente
die ons nooit meer zal los laten.
Toen ik destijds Louis Michiels
van Kessenich opvolgde, zei hij
dat ik naar een mooi gebied zou
gaan met prachtige mensen. En
zo was het ook."

Herman Kaiser, per 1 mei be-
noemd tot burgemeester van
Roermond, bleek gisterenuiterst
opgelucht. Omdat hij het 'lot uit
de loterij' had getrokken, zoals
hij hetzelf uitdrukte. Maar hij
sprak ook over 'een brok in de
keel' omdat de periode Margra-
ten nu wel héél snel ten einde
loopt. De blijdschap won het uit-
eindelijk ruimschoots, want de
uitdagingen in en van Roermond
lokken.
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gisteren daartegen be-

Eind deze maand klaart Kaiser
zijn laatste klussen in Margraten.
„En in de tussentijd mogen Miep
en Marieke alvast een nieuw
huis zoeken, want zij zullen ook
in de toekomst wel meer thuis
zijn dan ikzelf...".

Herindeling
In Margraten werd Kaiser na-
drukkelijk geconfronteerd met
de gevolgen van de herindeling.
Op papier was die herindeling
per 1 januari 1982 weliswaar vol-
tooid, maar de werkelijkheid
was, en niet alleen in Margraten,
anders.

Driepoot
„Natuurlijk spreekt iedereen bijzon promotie over de uitdaging
die op je af komt. Binnen het
CDA ben ik actief betrokken ge-
weest met bestuurlijke vernieu-
wing. In Roermond is nadrukke-
lijk sprake van een driepoot. Er

Nauwelijks twee maanden gele-
den werd Herman Kaiser (38)
voor zes jaar herbenoemd tot
burgemeester van Margraten.
Maar gistermiddag ging dekogel
door de kerk. Kaiser, al maan-
denlang als meest serieuze kan-
didaat voor de opvolging van
Daniëls genoemd, werd inder-
daad benoemd tot burgemeester
van Roermond. De telefoon
stond gisteren roodgloeiend in
huize Kaiser. Gemeenteperso-
neel bracht noodvoorzieningen
aan in de tuin om er voor te zor-
gen dat de 'Open Huis'-bezoe-
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Discussie binnen Pvd
over Oost-westbaan

Verdeeldheid over handhaven nachtvluchtes

'Sluiting mijnen
Belgisch-Limburg
goed opgevangen'

HASSELT - 'Reconversie',
omschakeling. Zo noemen
ze in Belgisch-Limburg de
gigantische operatie om de
negatieve gevolgen van de
mijnsluitingen ongedaan te
maken. Een klus, die vol-
gens de kersverse deputé
Piet Schiepers van econo-
mische zaken naar volle te-
vredenheid verloopt. Tegen
het einde van dit jaar gaat
de laatste mijn dicht, die
van Zolder. Het einde van
een tijdperk. De laatste
stuiptrekkingen van een be-
drijfstak, waar de regering
in Brussel in 1966 al van zei
dat ze niet meer rendabel
was.

Zon tweehonderd koempels uit
Nederlands-Limburg vonden
nog werk in de Belgische mij-
nen, nadat in Nederland aan het
eind van de jaren zeventig defi-
nitief een punt werd gezet achter
de kolenwinning. .

Hij is het overigens niet eens rt
partijgenoot J. Feenstra in 'Tweede Kamer. Die wil pas flj
de uitbreiding van 'Beek' I
koord gaan als de Belgen!
stemmen met het gebruik
hun luchtruim door verkeer Jde Oost-westbaan. Ook vit]
Feenstra de 200 miljoen voor *A
ningisolatie te hoog. Van Str«
len verwijt het Kamerlid dat |
niet met een alternatief op ]
proppen komt, zoals de staten"!
den doen.

Hij vindt de discussie op zijn
plaats, gezien aanvullende infor-
matie die de afgelopen tijd is
vrijgekomen over de negatieve
gevolgen van nachtvluchten
voor volksgezondheid. Dit om-
streden aspect kan naar zijn
mening nu wat gemakkelijker
worden bekeken. Nachtvluchten
zullen door de wijziging van de
exploitatie-opzet eind 1989 voor
'Beek' na de uitbreiding immers
niet meer van levensbelang zijn,
zo redeneert Van Stralen. Boven-
dien sluit hij niet uit dat op de
langere termijn in heel Europa
nachtvluchten verboden zullen
zijn.

Professionele criminelen en
illegale buitenlanderskomen
steeds makkelijker de Ne-
derlands-Duitse grens over.
Oorzaak is de sterk vermin-
derde grenscontrole. Om die
situatie een halt toe te roe-
pen, is het belangrijk dat het
Akkoord van Schengen snel
in werking treedt en dat
daarin bepalingen worden
opgenomen die grensover-
schrijdende samenwerking
tussen politie en justitie mo-
gelijk maken.

Dat is de mening van de Ne-
derlands-Duitse grensre-
gio's. Zij hebben een brief
naar premier Lubbers ge-
schreven met het verzoek
het probleem snel aan te
pakken.

Het proces van herstructurering
kwam in Nederlands-Limburg
maar moeilijk op gang. Een ver-
beterde aanpak bleek uiteinde-
lijk wel succesvol. In Belgisch-
Limburg heeft men geleerd van
de fouten in het buurland en is
gekozen voor een eigen strategie.
„We hebben natuurlijk wel naar
u gekeken, maar zijn toch onze
eigen gang gegaan," meent de
deputé. „Politiek en zakenwe-
reld hebben goed op elkaar inge-
speeld, vooral ook dank zij goed
overleg tussen de Vlaamse deel-
regering en de provincie en ge-
bruik maken van Europese sub-
sidies."

Een Oost-westbaan met nacht-
vluchten kost aan woningisolatie
200 miljoen gulden. Zonder
nachtvluchten is dat 50 tot 60
miljoen, voor overheid en maat-
schappijen derhalve een bespa-
ring van 140 miljoen. Van dat
geld kan de Oost-westbaan wor-
den aangelegd, rekent Van Stra-
len voor. Bovendien wordt met
het schrappen van de nacht-
vluchten een groot deel van de
tegenstand tegen de Oost-west-
baan weggenomen. „Als we nu
botweg doorzetten, krijgen we
de ene bezwarenprocedure over
de andere, met alle tijdsverlies
vandien."

Wetenschap
De grootste statenfractie, 'CDA, houdt onverkort vast «
het oorspronkelijke standpul
spoedige aanleg van de Oö
westbaan op basis van een <
ploitatie-scenario met nad
vluchten. Fractievoorzitster 'Greweldinger zegt dat de wet*
schappelijke informatie over <
ze vluchten van de afgelop
maanden ook binnen haar frac
is besproken. Tot een standpui
wijziging heeft dit echter ni
geleid, laat ze weten. „We hd
den heel nauwkeurig al die ad
vullende informatie in de gaW
Maar wie kan uiteindelijk !Z«
gen: ik heb alle kennis in huiS

" Deputé Piet Schiepers van Belgisch-Limburg: ,£>e krachten bundelen en minder zeu-
ren."

Zon vijf jaar geleden werd de
herstructurering in Belgisch-
Limburg ineens voortvarend op-
gestart. Schiepers, advocaat in
Tongeren en sinds vier maanden
deel uitmakend van het nieuwe
provinciebestuur in Belgisch-
Limburg, is zeer optimisch over
het voortgangsproces.

limburgs weerhoekje

'Depressiebezoek'
Dat een actieve depressie veel interesse zou tonen voor een bezo*
aan West-Europa lag in de lijn der verwachting, maar dat deze visj'
een week lang zou duren, daar hadden we niet op gerekend. Een d'
pressie hoeft per definitie niet altijd slecht weer te betekenen; per>(
den met wat regen werden afgewisseld door af en toe redelijk mo"1
dagen. Ook de windkracht bleef ruim binnen de perken; de lijne
met gelijke druk (isobaren) lagen vrij ver uit elkaar. Maar het was rf
een omvangrijk, langgerekt en tamelijk honkvast lagedrukgebied-

LINNE Theo Mestrom

Hij schrijft orri te beginnen
dat de oprichting, met ande-
ren, van een Euregio-service
voor pendelaars niet is door-
gegaan. Er is nooit sprake van
geweest om zoiets op te rich-

Ten tweede is er als een van
de spaarvormen die door de
Duitse staat wordt gestimu-
leerd door premie of belas-
tingvoordeel genoemd: Bau-
sparen. Dit is wel zon spaar-
vorm, maar zeker niet ge-
schikt voor pendelaars. Deze

Ten derde wil ik zeker ont-
kennen dat ik van alle rege-»
lingen en wetten op de hoogte
ben en, zoals gesuggereerd
wordt, zelf overal bij onze
oosterburen de weg weet. Wel
kan ik doorverwijzen naar in-
stellingen en instanties die in
.de diverse disciplines gespe-
cialiseerd zijn en die op hun
beurt in en naar de Duitse re-
gels en instanties hun weg
wetente vinden.

Pendelaars
In het artikel over pendelaars
in de regiorubriek van deze
krant van zaterdag 14 maart
jl. geeft schrijver een geheel
eigen interpretatie weer van
het gesprek dat ik van tevo-
ren met hem hierover had.

t

ten. Trouwens, dat zou ook
niet kunnen, want er is name-
lijk al een Duits kantoor met
deze naam dat ook in Neder-
landactief is voor pendelaars.
Wel is er sprake van een sa-
menwerking met dit kantoor
die uiteindelijk niet is doorge-
gaan.

vorm is dan ook niet door mij
genoemd als zijnde geschikt
voor hen.

„Voor de georganiseerde
misdaad biedt de nu reeds
sterk gereduceerde grens-
controle reële vluchtkansen
naar het buurland. De huidi-
ge wetgeving biedt geen
enkele mogelijkheid aan po-
litiefunctionarissen om de
achtervolging over de grens
voort te zetten. Daarover
moeten snel afspraken wor-
den gemakt in het kader van
het Verdrag van Schengen.

De regio's noemen het on-
ontbeerlijk dat het Schen-
gen-akkoordvóór de geplan-
de datum, 1 januari 1993, in
werking treedt.

„Er is geen sprake van dat het
project niet doorgaat. De Britten

hebben alleen willen aangeven
dat ze de buik vol hebben van
dat getreuzel en al die protesten.
Wij, als politici moeten gewoon
de draad weer oppakken en in
overleg met alle betrokkenen de
ERC-plannen verwezenlijken.
Dat doemdenken moet eens op-
houden. Alleen door bundeling
van krachten, ook in Euregio-
naal verband, kunnen we weer
een sterke regio worden."

De tegenstanders van het project
hebben het in elk geval voor el-
kaar gekregen dat vorige week
de Britse investeringsgroep 'Sta-
dium' opeens bekend maakte
zich uit het ERC-project terug te
trekken. Schiepers, toch wel ge-
schrokken van het bericht,
spreekt nu van een 'signaal.

het miljarden franks kostende
ERC-project, ten dode is opge-
schreven. „Integendeel, dat Edu-
catief en Recreatief Centrum in
Maasmechelen komt er, neemt u
dat van mij aan. Dit project is
een bijzondere kans voor Lim-
burg, die we met beide handen
moeten grijpen. Er zijn zeer veel
nieuwe banen mee gemoeid. De
mensen moeten eens ophouden
met weeklagen. Men moet zich
veel positiever opstellen."

Bedrijven
„We zijn al zeer goed gevorderd.
Er zijn niet minder dan 47 bui-
tenlandse bedrijven naar Lim-
burg gehaald. Toch is de meeste
werkgelegenheid ontstaan door
de expansie van eigen, Belgische
bedrijven. Van de ruim zestien-
duizend mensen die nog in de
mijnen werkzaam waren, zijn er
nu twaalfhonderd werkloos. Dat
is een alleszins redelijke score.
En ik verwacht dat ook die men-
sen weer aan een baan kunnen
worden geholpen."

Heel wat mensen in Belgisch-
Limburg zijn minder optimis-
tisch dan Schiepers. Zij vinden
dat de gedeputeerde de zaken
veel te rooskleurig voorstelt.
„Onder die twaalfhonderd werk-
lozen zijn zeer veel Turken en
Marokkanen met grote gezinnen.
Door taal- en aanpassingsproble-
men zullen deze mensen veel
moeilijker nieuw werk krijgen,"
zo is de vrees. .

Protesten
Schiepers doelt dan op de pro-
testen van de kant van milieu-
groeperingen en vooral van
middenstanders. De eerste groep
is vooral tegen het aanleggen
van golfterreinen die Japanse in-
vesteerders moeten lokken, ter-
wijl winkeliers in Genk en Has-
selt vrezen voor omzetverlies. In
het ERC-proces is namelijk ook
plaats ingeruimd voor een groot
winkelcentrum. Maar zegt Schie-
pers: „Men vergeet dat er veel
toeristen naar Maasmechelen
zullen komen. Om maar te zwij-
gen van de nieuwe werkgelegen-
heid. Dat is toch ook klandizie."

De deputé spreekt tegen dat één
van de opzienbarendste plannen
in het kader van de 'reconversie',

Namelijk met zn tweeën een
zwembad bouwen. Twee ge-
meenten die de kosten delen van
een gezamenlijk zwembad, dat
zou volgens Lambi een landelij-
ke primeur zijn.

DOOR JOOSPHILIPPENS tamelijk afgelegen tussen Kerk-
rade en Kerkrade-West.

Hoewel de neerslagaktiviteit'beperkt bleef kunnen plaatselijk tofj
grote verschillen zijn opgetreden. Dat was het gevolg van onstab^teit: in de bovenlucht werden telkens koude luchtmassa's aange?
gen, die boven het continent in botsing kwamen met zeer zac^
lucht. Helaas bleef ook deze week de echte lente met voorjaarstei*
peraturen achterwege; integendeel, de winter liet zaterdag blijke
nog nadrukkelijk aanwezig te zijn. Door de hagel- en sneeuwbui*
werd het met 6,2 graden Celsius de koudste dag van de lentemaafl'
Zondag bleef het droog en met 8 graden was het iets vriendelijk^
Maandag zou een regendag worden volgens de weercomputer, m*
de zon dacht daar anders over en met 13,2 graden als maximum w*'
het toch wat lenteachtiger. Nu is 13,2 gradenvoor eind maart bepa»
geen 'hoogvlieger', maar omdat de twaalf daaraan voorafgaande öj
gen onder de 10 graden bleef, was dat feit even het vermelden waaf'
Dinsdagmorgen was de temperatuur opgelopen tot ruim 11 gradj)
maar gaandeweg daalde deze overdag tot 5 graden; dergelijke golflj
nen in het temperatuursverloop geven aan dat koude en zachte luc
elkaar snel afwisselen. Dinsdagnacht vielregen van betekenis, in °}
ze regio bleef dit nog beperkt tot 6 mm, maar rond Venlo viel rui'
het dubbele. Een bewijs hoe moeilijk het is voor het bepalen
neerslaghoeveelheden; op kleine afstanden zijn grote verschild
mogelijk.

Woensdag zorgden enkele opklaringen voor een maximum van ,
graden, ook 's avonds bleef het vrijwel helder en het kwik daalde*
dicht bij het vriespunt, maar aan de grond kwam het tot een lid1

nachtvorst. Donderdag begon de barometer aan een voorzichtige °'mars, een eerste teken van licht herstel. De depressie begon laPj
zaam op te vullen; de luchtdruk die vanaf zondag regelmatig daal
tot 984 mba passeerde vrijdagmiddag weer de 1.000 mba-grens. "(
invloed van een rug van hogere luchtdruk werd merkbaar, de bil'
naktiviteit nam af in aantal en intensiteit. Deze drukstijging hoi'
een lichte weersverbetering in, het komend weekeinde zal grot^
deels droog blijven, maar de maxima blijven zeer gematigd (10 tot 'graden). Als de wind wegvalt en opklaringen zullen breder uitval!
zal met nachtvorst terdege rekening moeten worden gehouden. r*j
zal waarschijnlijk een tijdelijke opleving zijn; een volgende IJslafj
depressie staat inmiddels gereed. De lente laat dit jaar lang op zJ
wachten.

Erenstein ligt al redelijk cen-
traal, maar je zou ook een kilo-
meter westelijker, precies bij de
gemeentegrens, een nieuw bad
kunnen bouwen. Dan zou, maar
dat is koffiedik kijken, het Heer-
lense citybad Overbodig kunnen
worden.

HEERLEN/KERKRADE
De buurgemeenten Heerlen
en Kerkrade kampen alle-
bei met een 'zwembadpro-
blematiek.' Die probeerden
ze tot voor kort allebei apart
op te lossen.
Ruim een maand geleden
klopte Heerlen echter bij de
WMC-stad op de deur. Wet-
houders en ambtenaren uit
beide steden verdiepen zich
nu nog slechts in één pro-
bleem: datvan hen samen.

Mogelijkheden te over dus. Maar
over het gezamenlijke bad zou
een politiek probleem kunnen
ontstaan. Te vrezen valt enig ge-
kissebis over de vraag welke
gemeente hoeveel moet betalen.
Want stel je voor dat er meer
mensen uit Kerkrade gebruik
maken van het bad, moet Heer-
len dan toch evenveel betalen?

de Sportfondsenbad. Maar de
gemeente is er niet in geslaagd
om de grond voor het nieuwe
bad te verwerven. De enige mo-
gelijkheid lijkt nog het Geleen-
dal, maar het college heeft deze
optie in de ijskast gezet.

Er zijn drie varianten: 1. afstoten
dr Pool en nieuwbouw van een
overdekt Erenstein, 2. renovatie
dr Pool en afstoten Erenstein of
3. het renoveren van beide ba-
den. In een onlangs aan het col-
lege aangeboden rapport van
Sportfondsen Nederland en
Oranjewoud zijn deze varianten
'doorgerekend.'

steden aan het denken gezet. De
exploitatie van de zwembaden
kost handenvol geld. Als je zo-
veel mogelijk samen doet, werk
je goedkoper. Waarom dus niet
één management met één admi-
nistratie en het zwembadperso-
neel in beide plaatsen inzetten.

Heerlen en Kerkrade op
weg naar zwembadprimeur

Als het aan Frans Lambi van
Sportfondsen Nederland ligt
komt er één grote private Ker-
kraads/Heerlense organisatie,
waaronder ook het Hoensbroek-
se zwembad Ter Veurdt zal res-
sorteren. De kans daarop is ge-
stegen nu Heerlen besloten heeft
dit bad te privatiseren.

Heerlen en Kerkrade kunnen
ook nog een stap verder gaan.

Maar die discussie mag hooguit
een achterhoedegevechtje zijn.
Als de samenwerking financieel
voordeel, een efficiënte organisa-
tie én goede voorzieningen blijkt
op te leveren, dan zou het bijzon-
der triest zijn als deze kans voor
open doel gemist wordt. Zeker
voor twee steden die op Euregio-
naal niveau aan grënsdoorbre-
king doen.

Heerlen had namelijk ook zon
citybad in gedachten, dit ter ver-
vanging van het sterk verouder-

Goedkoper
Deze omstandigheid heeft beide

Heerlen is namelijk naar Kerkra-
de gestapt voor overleg. Zowel
het Kerkraadse dr Pool als het
Heerlense Sportfondsenbad
worden geëxploiteerd door
dochter-bv's van Sportfondsen
Nederland. De manager in Kerk-
rade is tevens manager in Heer-
len.

Vooral een besluit over dr Pool
is belangrijk in verband met de
Kerkraadse centrumplannen. In
principe zou je geneigd zijn het
'citybad' dr Pool te handhaven.
Maar sinds kort ligt dat genuan-
ceerder.

Kerkrade heeft twee zwemba-
den. Het overdekte bad drPool
ligt midden in het centrum, het
onoverdekte bad Erenstein ligt

Grasmaand april
Evenals maart is april een overgangsmaand bij uitstek; de winter
voorbij maar de zomer moet nog komen. Letterlijk: het kan vrieZ
het kan dooien. Als we de volksweerkunde op dat gebied mogen t
loven dan heeft april meer winterse naeffecten dan zomerse vo
proefjes. Diverse weerspreuken wijzen op onstandvastig weer. En*
le voorbeelden: /

'Aprilletje zoet, geeft vaak een witte hoed'
'Is april klaar en rein, mei zal des te wilder zijn'
'Het mag vroeg of laat zijn, april wil best eens kwaad zijn' j

'Verschaft aprilons warme dagen, dan pleegt mei de last te draQp

weerspreuk 'Sneeuw in april geen nooö'
met zware nachtvorst ga>a
veel meer dood'

In de regel is april een droge maand, maar het kan evenzeer biJz
der nat zijn; in april 1989 viel in Zuid-Limburg meer dan 140 & J
Vorstdagen zijn heel normaal, maar overdag kan de warme-dag
grens van 20 graden makkelijk haalbaar zijn.

(ADVERTENTIE)
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DOOR LUC SOMERS

Van onze verslaggever De PvdA'er vindt dat de betg
ken overheden na tien a vijffl
jaar 'rommelen' eindelijk Jknoop eens moeten doorhakM
en snel moeten uitspreken ofl
Oost-westbaan 's nachts well
niet open zal mogen zijn. Is fj
antwoord op dat laatste negauj
dan heeft Limburg toch de 'g
lieubaan' zoals destijds is I
doeld, in ruil voor de mÜH
hygiënisch gezien veel ongura
ger gelegen Noord-zuidbaan,|
dus Van Stralen.

GELEEN - De PvdA-fractie in
provinciale staten zal de Oost-
westbaan vrijdag aanstaande op-
nieuw in eigen kring ter discus-
sie stellen. Dat gebeurt op verr
zoek van drie van de twaalf
fractieleden. Volgens een van
hen, Mart van Stralen, gaat het
niet zozeer om een heroverwe-
ging van de aanleg van de baan,
maar meer om de aanvaardbaar-
heid van nachtvluchten.

Deputé Piet Schiepers tevreden over herstructurering: over de grenzen
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'Mijn kinderen krijgen
zelfs een andere naam'

'Dwaze vader' Ben Mayer vecht tegen het 'grote' onrechtVan de honderd huwelijken die in
Nederland geslotenworden, eindigt bijna de

helft met een echtscheiding.Kinderen
worden in 99% van de gevallen aan de
moeder toegewezen. Meestal zorgt een

omgangsregeling ervoor dat de kinderen een
weekend per twee weken bij de vader

logeren. Wanneer de onderlinge ruzie en
haat echter nog niet bijgelegd zijn, komt het
regelmatig voor dat moeders de afspraken
niet nakomen. Dan is vader alsnog de klos,

want zijn recht op omgang met zijnkinderen
blijkt in de praktijk een wassen neus.

DOOR FRANK VAN DE HEUVEL rechtsprocedures achter de rug.
Telkens besliste de kinderrech-
ter dat de omgangsregeling bin-
dend was. Maar daar verbond de
rechter geen consequenties aan.
Volgens Mayer is er met het
rechtssysteem in Nederland op
dit gebied iets fundamenteel
mis. „Het is toch te gek dat mijn
ex-vrouw nooit tot de orde ge-
roepen is. Wanneer de politie mij
een bon geeft voor te hard rijden
en ik betaal niet, dan komen ze
dat bedrag op den duur toch ook
halen."

HEERLEN - Heerlenaar Ben«rayer (44) is vader van een zoonvan 16 en een dochter van 12.
öinds 1981 is hij gescheiden, driejaar geleden zag hij zijn kinderenvoor het laatst."Vanmorgen kreeg ik een briefrenu de gemeente dat de kinde-

" n,.un naam willen veranderenn die van mijn ex-vrouw. Haar
eor,?te wraakactie. Nu heeft zeent alles gewonnen," zegt de he-g geëmotioneerde Mayer.

Op een grote tafel in de huiska-mer li ggen twee fotoboeken uit
", dat ziJn kinderen nog wel

hefe 1rmatig kwamen. „Ze haddenet hier goed naar hun zin. Maar
iun moeder wil absoluut nietal ze met mij in aanraking ko-
otfri' armeer een ouder telkens
zo 1 kinderen inpraat dat vader

slecht is, nemen ze dat op zonJ°nge leeftijd gemakkelijk aan."

Hij heeft ook geen goed woord
over voor hulpverlenende in-
stanties zoals het maatschappe-
lijk werk of de kinderbescher-
ming. Volgens hem kiezen zij
altijd partij voor de moeder. „Er
is helemaal niemand bij mij over
de vloer geweest om eens met
me te praten of eens te kijken
hoe de kinderen zich amuseer-
den. Wanneer ik daarom vroeg,
kreeg ik als antwoord dat er 's
zaterdags niet gewerkt werd."

Bescherming

" Ben Mayer wil dat de wet rechtvaardigerwordt voor gescheiden vaders. Foto: DRIE3linssen

Precies drie jaar geleden kreeg
Mayer een zelfgeschreven brief
van zijn zoon. Hij wilde 'papa'
niet meer zien en niet meer
schrijven. Een harde klap voor
Ben Mayer die dat nog nooit uit
monde van henzelfhad gehoord.
Hij schrok zich wezenloos.

Rechter
It ?2 Werd door de rechter vast-heid dat Ben Mayer beidekin-ren eenmaal per twee weken
nocht zien. „In het begin ging

tel f°cd' maar al snel kreeg ik
d etoontjes van mijn ex-vrouw
j 2e ziek waren of ergens an-
hot

S naartoe moesten. Ze zei dat
he miJn schuld was, omdat ik
be"1 ni6t goed verzorgd zou heb-
s n- 2e het mij mijn kinderen
2ie .. vier a yyf maanden niet

dat alles is voorgekauwd door
mijn ex-vrouw. Met opzet zijn er
opzichtige spelfouten ingebracht
om alles zo realistisch mogelijk
te laten lijken."

Met de naamswijziging dreigt
Mayer ook de laatste band met
zijn kinderen te verliezen. „Ik Ben Mayer voelt zich aangetrok-

vrees dat het niet helpt, maar
toch heb ik mijn advocaat ge-
beld. Mijn kinderen kunnen in
elk geval niet zeggen dat ik er
niet voor gevochten heb. Kinde-
ren zoeken op latere leeftijd vaak
weer contact met hun vader. Dat
gegeven houdt me overeind."en Mayer heeft inmiddels tien

„Ik kon het eenvoudigweg niet
geloven. Ze vermaakten zich al-
tijd prima bij mij. Ik heb de brief
vervolgens uitvoerig bestudeerd
en ben tot de conclusie gekomen

ken tot de Stichting 'Dwaze Va-
ders. Deze organisatie behartigt
de belangen van ongeveer 800
mensen (waaronder enkele tien-
tallen vrouwen) die soms al jaren
hun eigen kinderen niet hebben
gezien.

„Op deeerste plaats om te praten

met mensen die mijnproblemen
begrijpen en achter me staan.
Daarnaast moet er nu eindelijk
eens aangedrongen worden op
een wetswijziging. Wanneer een
vrouw weigert om nee te wer-
ken aan de omgangsregeling
moet zij daarvoor gestraft wor-
den."

VENLO
Perron 55: Oh boy, za 20 uur, di
20.30 uur.

Royal: Dead again, dag. 20.30
uur. zo ook 16.30 uur. De Note-
kraker, zo wo 14.30 uur. Royali-
ne: The Addams Family, vr t/m
zo 19.30 uur, zo wo ook 14.30
uur. De Johnsons,vr t/m zo 21.30
uur, ma t/m do 20.30 uur. Film-
huis Roermond: Oh boy, do
20.30 uur.

ROERMOND

ECHT
Royal-Microßoyal: The last
boyscout, vr t/m zo 20.30 uur, zo
ook 15 uur. De Johnsons, vr t/m
di en do 20.30 uur. Junglebook,
zo 15 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur.
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba-
bar het olifantje, za zo wo 14uur.
Filmhuis Sittard: Oh boy, wo
20.30 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. A kiss before dying,
dag. 20.30 uur. De avonturen van
Pippi Langkous, za zo wo 15 uur.

Mabi: Cape Fear, vr t/m zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
za zo wo ook 14.30uur. De John-
sons, vr t/m zo 18.30en 21.15 uur,
ma t/m do 21 uur. Babar, za zo
wo 14.30 uur. Bugsy, vr t/m zo
18.15 en 21.15 uur, ma t/m do 21
uur, za zo woook 14.30 uur. JFK,
dag. 20 uur, za zo wo ook 14 uur.
Ciné-K: Frankie & Johnny, dag.
21 uur. Cinema-Palace: The last
boyscout, dag. 19en 21.30 uur, za
zo wo ook 14 uur, za zo ook 16.30
uur. The prince of tides, dag.
18.15 en 21.15 uur. Dead again,
dag. 19 en 21.30 uur. Don't teil
Mftm the babysitter 's dead, za
zo 13.45 en 16.15 uur, wo 14 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14 en 16 uur, wo 14 uur. Lumiè-
re: Paris is burning, dag. beh.
ma 20 uur. La Stazione, dag.
20.30 uur. Merci la vie, dag. beh.
ma 22 uur. Zin in beeld, ma 19.30
uur. Family Viewing, ma 19.45
uur. Halfaouine,vr za 23 uur.

MAASTRICHT

KERKRADE
YVijngracht theater:

SCHAESBERG
Autokino: Dead again, vr t/m zo
21 uur. Shattered, vr za 23.15

HEERLEN
Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur, za zo ook 15.30 uur. Ba-
bar, net olifantje, za zo wo 14
uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur, za
zo ook 14.30 uur. Maxim: Decei-
ved, dag. 18.45 en 21 uur, za zo
ook 15 uur. H5: The last t>oys-
cout, dag. 14.30 19 en 21.30 uur,
za zo ook 16.45 uur. Freddy's
dead, dag. 14.15 19.15 en 21.15
uur, za zo ook 16.15 uur. Bugsy,
dag. 14 18.30en 21 uur. The prin-
ce of tides, dag. 18.30 en 21 uur,
vr ma di do ook 14 uur. The Ad-
dams Family, za zo 14 en 16 uur,
wo 14 uur. Don't teil Mom the
babysitter 's dead, dag. 18.30 en
21 uur, vr ma di do ook 14 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14 en 16 uur, wo 14 uur. Film-
huis de Spiegel: La petite voleu-
se, vr zo 21 uur.

bioscopen

in de theaters

Opnieuw acties als overleg mislukt

Wafelbaksters
weer aan de slag

Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

AKEN:
- za. 4/4 en wo. 8/4: Tosca, GiacomoPuccini (19.30 uur).- ma. 6/4: Vincent, Einojuhani Rauta-
vaara (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginner
alle voorstellingen om 20 uur.

- za. 4/4: nieuw soloprogramma van
Paul van Vliet.- za. 4/4: Paul Clark met het solopro-
gramma 'Whaf (20.30 uur).
- zo. 5/4: pianorecital Liliya Zilber-
stein.
- ma. 6/4: Djazzex Modern Jazz Dan-
ce Company met 'Jazzetch'.- di. 7/4 en wo. 8/4: de rockmusical
'Hair'.

HEERLEN:

- za. 4/4: Youp van 't Hek met zijn
cabaretprogramma 'Alles of nooit.- zo. 5/4: Harmonie/fanfare-concert
St.-Pancratius & Ste. Marie (11 uur).- zo. 5/4: kamerconcert, Quartetto
Beethoven di Roma.- zo. 5/4: de popgroep BZN met het
programma 'Congratulations' (20.30
uur).

KERKRADE:

- wo. 8/4: Mechels Jeugd Theater met
'De Vuurvogel' voor kinderen vanaf
zes jaar (14 uur).

Adviessecretariskwestie
'Schakel rechter

inals deskundige'
'ech? EN ~°f de ambtenaren-

*XterrT °f de kantonrechter zal 'als
koete desklJndige' een oordeel
hm sm vellen over het toekennen
taris cvf[tegeld aan gemeentesecre-
"igernpo .M°ntforts van Susteren. Dei^elkl raad mag zelf bepalen'Nood rechterliJke instantie de
Jook deL°et doorhakken, maar kan
ißetan uze aan de gemeentese-
jpowi°V,erlaten-°at is het 'ei vanWaT dat het college van Ben
"voor<sr.hraad aanstaande woensdag
fcedur; E ' Ongeacht welke pro-
felk S(J' ,et college vraagt de raad in
'VertUar °m in te stemmen met een
"in Monffg waarin het vertrouwen?sProkü; ots oPenlijk wordt uitge-
'iMontw; B en W vinden wel dat
ke n orrTS ast moet komen wer-
°hwerkKeen einde te maken aan de
van rtp-T6 s'tuatie. De voorkeur
;SaatduirrJ-°,Caten van de gemeente
jdoor drf Uit naar een uitspraak
v°orafu kantonrechter, waarbij
foeD rw afgezien van hoger be-a^btenarL1S liet1iet mogelijk als de
k*ld zr,ri!t fChter wordt ingescha-
iarerï t,. Procedures dan nog
datief w ".e!\voortslepen. Het mi

} laatste kan overigens
Worden Montforts genomen

broerSv^ peorge Montforts, een

** kie^ secretaris, mag over de
temmen Procedure gewoon mees-van hpt Alleen wanneer als gevolgreehterlijk besluit een fi-worden U,ltgave goedgekeurd moet

u> dle£ hij zich van stern-
een reoht . .OUden De raad kan
naast tSov, uk vonnis echter niet
kans if„„ neei leggen en er geen
?ge veraLeen herhaling van de vo-biJ 7-7 ol ,et

rmg toen de stemmen
mPi a

u
omdat G.Montfortsmocht stemmen.

Wafel Janssen-directeir Jef Snij-
ders meldt desgevraagd weinig zin
te hebben om aparte aspraken met
de Voedingsbond te m;ken. „Ik hou
me aan de opstelling vin de andere
werkgevers." Hij zegt eleurgesteld
te zijn in het personed dat zo lang
heeft gestaakt. „Ze willen niet lan-
ger als kleine meisjes worden be-
handeld. Maar toen it een beroep
deed op hun gezond \erstand luis-
terden ze niet. Dat neen ik ze kwa-
lijk. Ik hoop dat deze a'loop een les
voor hen is geweest.' Verder wil
Snijders er geen woorcen meer aan
vuilmaken: „Je moet toch samen
door."

gers heeft gevonden voor de dertig
staaksters'. Van derHorst zegt goed
te kunnen begrijpen cat het aantal
stakers in de afgeloper weken is ge-
halveerd. „De druk van het bedrijf
om weer aan de slag te gaan, was
erg groot." Als volgeide week de
aparte onderhandelingen met Wafel
Janssen niet tot resultat leiden, ko-
men er volgens Van eer Horst op-
nieuw acties.

Volgens Jac van der Horst van de
Voedingsbond was een staking in
Schinnen echter niet langer zinvol
'omdat het bedrijf niet genoeg scha-
de ervaart nu Wafel Janssen vervan-

Als enige vakbond verwierp de
Voedingsbond FNV donderdag op-
nieuw een principe-akkoord. De eis
voor automatisch prijscompensatie
blijft overeind. In de meeste van de
31 suikerverwerkende bedrijven
waar werd gestaakt, gaan de acties
ook volgende week door.

SCHINNEN - De staking bij Wafel
Janssen in Schinnen is opgeschort,
ook al duurt het cao-conflict nog
voort. Maandag gaan de 30 werkne-
mers die vrijdag nog staakten weer
aan de slag, in afwachting van apar-
te onderhandelingen tussen de Voe-
dingsbond FNV en Wafel Janssen.
De directie van de fabriek wil
maandag eerst ruggespraak houden
met andere werkgevers in de sui-
kerverwerkende industrie.

Gouverneurspenning
voor mevrouw Anten

Oprichtster Slichting Leprabestrijding
- za. 4/4: HaFaßra, concerten door
harmoniekorps, fanfarekorps, drum-
band en majorettenkorps (14.30 uur).
- 'Porgy and Bess', opera met de vier
Amerikaanse solisten Berry, Swift,
Emerson BodUes en Martin.
- zo. 5/4: 'Korendag', koffieconcert en
matinee-concert met diverse koren
(11.35 uur en 14.50 uur).- zo. 5/4: Limburgs Symphonie Or-
kest met de soilisten Güher en Süher
Pekinel, piano. Programma Mahler's
eerste Symphonie.
- di. 7/4: 'Hoog Tijd', komedie met
mary Dresselhuys en John Kraay-
kamp.- wo. 8/4: World beat IV (19 uur).

MAASTRICHT:

- di. 7/4: 'Vijf hoog het raam uit
John Lantings Theater van de Lach.

SITTARD:
- za. 4/4 en zo. 5/4: 'Josephine', musi
cal over het leven van Josephine Ba
ker.

Maaswater tegen
verdroging Peel

Ringsloot moet zakken grondwater voerkomen
In 1967 werd met behulp van het
Nederlands Tropeninstituut de
nationale stichting voor de lepra-
bestrijding gegrondvesten die is
sindsdien over de hele wereld
actief.

den toen haar zoon en tropenarts
Johan Anten in Tanzania een
hulpverzoek deed. Via de Duitse
lepra-hulporganisatie D.A.H.W
kreeg zij voldoende geld waar-
mee haar zoon een lepra-afdeling
kon bouwen in Tanzania.

Jaarlijks zamelt de Nederlandse
stichting in ons land ongeveer
tien miljoen gulden in waarvan
circa 700.000 gulden in onze pro-
vincie.Het initiatiefnam zij 25 jaar gele

tenbroek. Deze onderscheiding
wordt toegekend aan personen
die zich geruime tijd in het be-
lang van de medemens hebben
opgeofferd. Francisca Anten is
de oprichtster van de Nederland-
se Stichting Leprabestrijding.

HEERLEN - Mevrouw Francis-
ca Anten-Mengelers (84) ontving
gistermiddag in het Grand Hotel
de gouverneurspenning die haar
uitgereikt door gouveneur Mas-

Gevangenisdirectie
accepteert Bond van
Wetsovertreders niet

mag door de boeren cok gebruikt
worden voor beregeringsdoelein-
den. Alleen in erg drq*e perioden
zal dat verboden wordoi, zo deelde
een woordvoerder vai rijkswater-
staat gisteren mee.

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING VOOR
TREINREIZIGERS

Tot onze spijt zal maandag mogelijkeen deel van het personeel van de
Nederlandse Spoorwegen actie voeren. Zon actie zal gevolgen hebben
voor de uitvoering van de dienstregeling in heel Nederland. Voor
informatie over vertragingen en uitgevallen verbindingen raden wij u aan
regelmatig naar de radionieuwsdienst te luisteren, teletekst (pagina 751)
te raadplegen of te bellen met ons infonummer 06-8991121 (40 cent per
minuut).

NS zal u zo goed mogelijk informeren,zodat u uw reisplannen zonodig
kunt aanpassen.

N. V. Nederlandse Spoorwegen <^

ROERMOND - De provincie wil de
verdroging van de Groote Peel
voorkomen door slotenrondom het
natuurreservaat constant vol water
te houden met water uit de Maas.
Dit wordt toegevoerd via de Mid-
denlimburgse kanalen.

- di. 7/4 en wo. 8/4: de nieuwe oneman show van Paul van Vliet.

- ma. 6/4: Sharon Quartet en DmitriFerschtman, cello kamermuziek.

- zo. 5/4: HaFa concert metmedewer-king van Fanfare St.-LaurentiusLeeuwen en PTT-Harmonie M-Lim
burg (11.30 uur).

ROERMOND:
za. 4/4: finale van de Limburgse
Soundmix Kampioenschappen (14
uur en 19.30 uur).

De waterschappen lidden-Lim-
burg en de Aa moeter het project
uitvoeren. Naar verwachting zal dit
twee of drie jaar in besag nemen.

Door het opstuwen van het water in
de sloten wordt een buffer gecrëerd
tussen het natuurreservaat en de
landbouwgronden. Snelle wegzij-
ging van oppervlakte- en grondwa-
ter in de peel wordt op die manier
voorkomen.

Er komt volgens ir Willem de Beau-
fort van Staatsbosbeheer dan ook
geen gebiedsvreemd water in de
Groote Peel zelf terecht. Het veront-
reinigde Maaswater zal het natuur-
gebied niet kunnen binnendringen.

- wo. 8/4: Nederlands toneelstuk'Goed/Fout' van Haye van der Hey-
den (20.15 uur)

WEERT:- za. 4/4: Stichting Orpheus brengtDie Fledermaus, operette Van JohannStrauss (20.15 uur).

(ADVERTENTIE)

■^^m - A -A'■
WATERSCHADE!?
« Speciale methode voor rtt drogen

van zwevende vloeren ei houten
plafonds.

" Kondensdroging.

* Drogen van vloeren, warjen en
plafonds.

♦ Speciale methode drogigplatte
daken.

* Gratis objektvochtmetirj.
Voor vrijblijvende info:
RALF BARCHERT, TEL.345-316610

A

Beregening
De bedoeling is om circa een kuub
water per seconde uit de Noorder-
vaart en de Zuid-Willemsvaart te
halen en in de sloten rondom het
natuurgebied ie pompen. Dit water

- De directie van
vanDbn g/nBS in Maastricht is nietdersKBond van Wetsovertre-

'"■ spreksn^HT} te accepteren als ge-: die HeP^ner ln onderhandelingen
' heeft Hgtlneerden aangaan. Dat

*efid *tirecteur A. Looij gisteren ge-Cdeßwo geert op de beslissing
*an tTk om Zlch b« de chrectie
6en L «den als onderhandelaar in

'dm,.,00*1 dat nu al een week
! Maast-; u? gratineerden in het

het ni *
tse huis van bewaring zijnWo?? tfns met de beslissing vanI terdL e

f
bezoekmogelijkheid °P za-

«heer Je schaffen en willen niet
oven zelfstandig met de directiec"eggen, zo heeft de woordvoer-

der van deBWO gezegd.Looij heeft
tot de afschaffing van de regeling
besloten om te bezuinigen. Nu nog
moet er namelijk extra personeel
aanwezig zijn in verband met die
bezoekregeling in het weekeinde.
Dat kost extra geld en daar wil de
directie van af. De gedetineerden
die, vrijwillig, arbeid verrichten
binnen de poorten van het huis van
bewaring, weigeren nu al een week
naar hun werkplaats te gaan. Vol-
gens de directie valt daar niets te-gen te doen. Arbeid verplichten is
voor gedetineerden in voorarrest
niet verplicht. Dat is wel het geval
voor veroordeelde gevangenen.
Maar die voeren geen actie.

" Mevrouw Anten met de gouverneurspenning. Foto: FRANS rade
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tJack Vluggen, oud 54 jaar,echtgenootvan Maria
Schoenmakers, 6235 EL Ulestraten, Past. van

Eysstraat 4. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 7 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Ulestraten. Gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tEgidius Soudant, oud 78 jaar, echtgenoot van
Clara Hermans, 6217 RA Maastricht, Via Regia

184K. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 6 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Anna, Via Regia te Maastricht. Schriftelijk
condoleren achter in de kerk.

t.Marianne Schrieder, oud 95 jaar, weduwe van
Sjeng Peters, Maastricht,Ruttensingel 57. Corr.

adres: Meutestraat 27f, 6219 BK Maastricht. Eucha-
ristieviering in de parochiekerk van het Onbevlekt
Hart van Maria te Mariaberg-Maastricht op maan-
dag 6 april om 14.00 uur. Er is geen condoleren.

t Maria Dackus, oud 85 jaar, echtgenote van wij-
len Joannes Bessems. Corr.adres: 6227 BM

Heer-Maastricht. Dorpstraat 129. De eucharistie-. viering zal worden gehouden op maandag 6 april
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Antonius
van Padua te Nazareth-Maastricht. Er is geen con-
doleren.

tKarel Limpens, oud 67 jaar, echtgenootvan Hu-
bertina Dolmans, 6225 AN Amby-Maastricht,

Longinastraat 125. De eucharistieviering zal wor-
den gehouden op maandag 6 april om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Walburga, Amby-Maas-
tricht. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
dekerk.

tTiny Lieben, oud 77 jaar, weduwe van Miei Bac-
kerra, Maastricht. Corr.adres: Proost de Beau-

fortstraat 12, 6231 EB Meerssen. De uitvaartdienst
zal plaatsvinden op maandag 6 april om 11.30 uur
in de parochiekerk van de H. Theresia te Maas-
tricht. In de kerk is gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.

t Maria Schefman, oud 89 jaar, weduwe van Wim
Veltman. Corr.adres: Synagogeplantsoen 37,

6231 KH Meerssen. De uitvaartdienst zal gehouden
worden in de St. Lambjertuskapel, Victor de
Stuersstraat 17 te Maastricht op maandag 6 april
om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren in de kapel.

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.
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LAAT
CARAPATIÉNTEN

NIET STIKKEN
AstmaCFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120

||p Apotheek MC Putstraat
Putstraat 32 - Landgraaf - 045-327888

is geopend
per 30 maart 1992

ziekenfonds, kunnen van onze diensten
gebruik maken.Overschrijving kan in de
apotheek plaatsvinden.
Uw EXTRA Apotheek is geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Buiten deze openingstijden geldt het dienstrooster
1992 voor de apotheken van Landgraaf.

V.G.F. Bouwmeester,'apotheker dis»

-:"', V";" -y. '■« ■"?".-."-.'■.'-'
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Frissen B.V. te Valkenburg is een onderneming met 25
medewerkers die zich bezighoudt met de verkoop, de
reparatie, het onderhoud en de serviceverlening aan de
industrie, landbouw en overheidsinstellingen.
Sinds jaren hebben wij het dealerschapvan o.a Fendt,
Cebeco, Komatsu, Lafis en leem.
Naast dezeer goede positie in de landbouwmarkt
krijgen wij steeds meer industriëlerelaties.
In onze organisatie is de werkplaats het centrale punt,
met als hoofdtaken onderhoud, reparatie en
afleveringsklaar maken.
Om onze organisatieverder te optimaliseren zijn wij op
zoek naar een

1e MONTEUR
die, op het uitvoerende vlak, een directe ondersteuning
naar de werkplaatschef zal zijn.

Wij vragen:
- een pragmatische sleutelaar met een goede

technische opleiding;- de vaardigheid om met collega's om te gaan;
- een klantvriendelijke en servicegerichte instelling.

Wij bieden:- een organisatie met zeer goed geschoolde monteurs,
een uitstekende teamgeest en korte
communicatielijnen;- de mogelijkheid om eigen inzichten om ervaring in
praktijk te brengen;

- goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

\Heeft u interesse om ons team te komen versterken?

FRISSEN B.V.
Vroenhof 92 (Houthem) Postbus 123,
6300 AC Valkenburg a/d Geul

D6626

DIE CSARDASFÜRSTIN
Uitvoering door de Hoofdstad Operette

Woensdag 29 april 1992
20.00 uur
STADSSCHOUWBURG R U^^l
HEERLEN ÉÉ^ÈHÖ *m ■£

Edwin, zoon van Fürst von und zu Lippert-Weylersheün, is
smoorverliefd op de knappe zangeres Sylya Varesca. Zij geeft
een afscheidsvoorstelling en wil naar Amerika. Edwin smeekt
haar te blijvenen met hemte trouwen. Zijn vader hesft anders
beslist en wenst dat hij met gravinStasi trouwt. Na heel wat
verwikkelingen heeft een en ander toch een happy snd. Die
Csardasfurstm, een sprankelende operette met mee: dan 80
medewerkers.

VRIENDENKORTING ’ 7,00 p.p.
Op vertoonvan uw vriendenpas en bij inleveringvaa
onderstaande bon betaalt u geen’ 37,- maar ’ 30,-.
Kaartverkoop aan de kassa van de stadsschouwburg.

DIE CSARDASFÜRSTIN
Naam:

Pasnummer:

Aantal pers nax. 4

Vrienden van hetJ-j

Wilt u lid worden van de vereniging .Vriendenvan het Limburgs Daghïd'? Neem dan
contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantoouren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel grati:

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /X^^^vJhJ)TERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Len stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimien Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevens verzorging van komple'le koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o.
oiïemofcnsiriai 30 ■ P«whus ï>r> Hoensbroek e.o.
(HOI IKi Heerlen ■ Tel.OM-Tl+ir. SP^S \ieu» straat 11«
Waarin oppenomen I 0 Bonn lel Dn-iloKh ' W7ffFWA lH<l K* H(x-nshr(<-k Tel. 045-21109-1
DAG EN NACHT BERfIKBAAR. WrW/f/A DA° EN NACHT BEREIKMAR'.1 S Post. jjcdipl uinaan.fr/cirjjer mIXË A*Ë

T"FI LimburgsDagblad *g
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Waarvan dromen uw voeten?
Eindelijk weer te gaan als mens!

l .^M wBÊ M^^ÊBk. Vjb "l*^ *^*^?ll& x?»j» v
v&t^fts 9)a BI V. W_H 1^% vii

"*\ Schoenspeciaalzaak . verantwoorde schoenen. . voor dames, heren.
J PICQS SUr fCrr 0tieners en kinderen;

'"^Ê A " maat steunzolen■J w Willemstraat 48 - Heerlen . reparaties
S 045-724471 I R^J . pedicure op afspraak;

Openingstijden: B . reformsportschoenen;
a dinsdag-woensdag-vrijdag van 9.30-IXOO uur; I ■^T /■. donderdag 9.30-21.00 uur; W^- ■ v'l * wandel-en trekking-. zaterdag 9.30-17.00 uur; ________

f
_t^_t________§ «schoenen.

« maandag gesloten. voetkundig schoenconsulent d»ï2o

MÊÊÉÈËÊËÊ .'■

Woonkulfuurs woontreffer: AjJÊ U PïOt©SS\On©e lïi^i

+£2 ?}§ cm breed mterieuradv»es \

■ begeer, u*«« ■

■Ml MÉÉÉMIÉÉMÉÉIMII M oreeslalervaWel.no, H

H:l«HlK:ill I«iiV<ljVll»M M uoverieQt- ■

■ noedefoa'" I**"1**" _■

kIS r#T #Til *v L^ TJ
-I mmÊS^ lasßiißßii^

HiiMpSjlK^ ■■■■

>

I TENNIS - 1992
m-.iuu+iM ■N^.iim r^qTn-gfTn'!]

Kollektiesl992 Bij aankoop WILSON
Wilson va 179.- TENMSSETJE TENNISSCHOE'vviibuii v.d. i»3. kollektie 1992 (B-keüs)- n6aQ V.3. 259.- (Ellesse, Australian, Fila of Tacchini) oq nfi

-ProKennex v.a. 199.- krij9tubi^rtpe
vandeze van ns.aö vooraan

-Prince v.a. 239.- 1 blikDunioptr/3 i --"—:—l
L - MatChpoint 129." tennisballen (t.w.v. 14.95) 79.95

i 1 HRATK ' OP = OP
WILSON MATRIX-, gratis. op °-^^JI **^-,^—^J**11 RESTANTEN SHIRTS

X OHQ %W^l EN TRAININGSPAKKEN - _ ,Y219-- J Bij inlevering
Q_ By inle_ve mgj.dvertentie_j 30-70% KORTING ! I advertentie] J_

—f Sportspeciaalzaak

1LHJsHA^[|>[|>(DL]LD[i g^Ëb» 1
VERHEY VLEES B.V.
NUTH

Vleesgrossiers sinds 1895

vraagt:
- Uitbeners
- Chauffeurs

met groot rijbewijs
en chauffeursdiploma

Liefst met ervaring in de vleesbranche

- Produktie-
medewerkers

- Interieurverzorger/
Produktie-assistent

Tel. 045 - 24 38 38

I igi
DRAAG EEN STEENTJE BIJ! \

een school in het kinderdorp

JOAOPESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen zal in' ,
Pcssoadebestaandekleuter-enlagere school uitbrei»
In dc toekomst is de schoolook bestemd voor dekin
ren uit de sloppenwijken in de buurt van het kin d I
dorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie ,
dezekinderen te brengen isveel geldnodig. Hetco^^Heerlenvan SOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwhu j

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT^
SYMBOLISCHEEN STEEN VOOR DE SCHOO^. U kunt ditbedrag overmaken naarRabobank HeC
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoola<*|
(girorekeningßabobank: 10.30.856). Inlichtingen:M*j
I. Philips-Lcufkens, Comité HeerlenSOS-Kinderdorr1
Tel.: 045-412736. J,

I 1 <^^b/"

Dl I, 11 IL. *" "~-=r^
1., \ 1 .1.1.1.11..1H1 u,i... 'ii. 1 1.. i... <m*^W
DEZDI—ir-ZJCp
„ iii.i.. ...i. Jli. .J' ~,,„ ~-At '~,,, ~±A^^'

r^—,r—nr ir \C

Alleen in Ajk
Wv ÏÏÉM m% onze zaak

f!r!ff!BH fff! 91 3 ia m Locht2
WÏTfffQJÉ 9J| \\W Kerkrade

Ti Slaapkamers I |ï *T}'*i~~' — , H i _^ _J _* T _J B _J _-J
T\ -S^STC^. ÏSi / *_*"_■" Meubelen ) _A W_f "^ P I ■ T I J T k.

—*c^~^ l' i* beitel r-^ ««*« ■KwHSkEw^^B bm^iwr^—",*■T?"l»-.H ■a^^TF*lmlwlTP**>m»jJiaiaajjM Imyl^P^PlFl-■^jTTPTn^PTi'^^'jßi
-^ \ -j-~^Z~^\ ut km» KJZMuuaE IHfttf£w£?SKv2aaaaaYSpßSo^Bal ■HeBSfIOBI ■¥ 31 <TT7m FTTvTni BaVri r-Vl.ltln T-lT^Bal ■■~ LI» [-!■ iT-m l; [-I*l ■I:I l-Iißi
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Schoolbestuur zegt geen andere keus te hebben

Fusie Schattenberg en
Winkelhof al in 1993

Plaquette voor Johan Griek

Woestijnrat
"eijnen is hoofd van de educa-tieve dienst in de tuin. De naamvan haar dienst verraadt dat delum in de Kerkraadse wijk Ter-

Afgezien van de financiële nood-
zaak om geld te vragen bij de
ingang, weet Heijnen zich ge-
steund door een enquête van
vorig jaar. De ondervraagden
verbaasden zich over het feit dat
de toegang nog steeds gratis

" Even een andere mooie sport.
De leden van midgetgolfclub
Zicht Nirve in Nuth zijn trots
op hetgeen er met veel zelfwerk-
zaamheid en gemeentelijke
'steun' is gerealiseerd op een
voormalig moerasachtig gebied
aan de Voorsterstraat. Nu de
bomen, planten en struiken hun
natuurlijke weg hebben gevon-
den is er een fraai park ont-
staan rond de achttien holes
tellendemidgetgolfbaan. De ac-
commodatie van Zicht Nirve
nodigt - zeker nu het weer wat
beter wordt - uit voor een par-
tijtje midgetgolf ofeen wande-
ling in hetfraaie recreatiepark
Nierhoven.

De Botanische Tuin in Kerkrade
is een van de zeventien tuinen in
deze soort in Nederland. ledere
tuin heeft een 'opdracht. „Wij
hebben de zorg voor de vetplan-
ten op Madagascar op ons geno-
men. Die worden bedreigd. Wij
verzorgen ze, kweken ze verder
en houden de soort zo in stand.
Dat doen we in een speciale
kweekkas."

Himalaya
„We waren een paar jaar geleden
op zoek naar zaad van vorstbe-
stendige bomen. We hebben dit
zaad uit de Himalaya gekregen.
De bomen doen het goed hier.
Over een tijdje kunnen we zelf
het zaad van deze boom aanbie-
den. Ja,eigenlijk zijn we een die-
rentuin voor planten", zegt Heij-
nen. De Botanische Tuin heeft
contact met soortgelijke tuinen
over de hele wereld. En de zaden
worden per post over en weer
gestuurd. „Zo kan het voorko-
men dat we na enkele jaren ons

Naast het educatieve lokaal is de
ontmoetingsruimte. Hoewel
nieuw ingericht, biedt de ruimte
al een gezellige sfeer. Versnape-
ringen worden verstrekt vanach-
ter een door vrijwilligers ge-
bouwde bar. „Dat moest vroeger
vanachter een gordijn", zegt
Heijnen. „We doen nog steeds
hetzelfde professionele werk als
vroeger. Maar door de nieuwe
aanbouw zien ze ons eindelijk
voor vol aan. We zaten altijd in
een klein kneuterig houten ge-

Beroemd
„Wat ik zo bijzonder vind aan de
Botanische Tuin, is dat er zoveel
invalshoeken aan zitten. Er zit
een culturele kant aan, een ont-
spannende, een wetenschappe-
lijke, een educatieve", zegt Heij-
nen.
Er steekt een flinke bries op.
Heijnen loopt een glooiend pad
af. „De tuin is ontworpen door
een Engelse landschapsarchi-
tect, heel beroemd in zijn tijd",
zegt ze. „Door zijn ontwerp met
al die glooiingen lijkt de tuin
veel groter." Maar ook zonder
het gezichtsbedrog is het stuk
natuur groot. Een wandeling
langs alle wegen, paadjes en
kweekbakken slokt al gauw een
uur op.

»De meeste mensen in Kerkradekennen de Botanische Tuin vancommunie- en trouwfoto's. Op
dag is het hier haast num-mertjes trekken. Er wordt dan

achter elkaar door gefotogra-feerd. je krijgt altijd van die
standaardfoto's. Maar de Botani-sche Tuin heeft veel meer te bie-den" zegt Armelies Heijnen vanoe Botanische Tuin. Na een op-Knapperiode van negen maan-
Qen is de tuin gisteren heropendvoor het publiek.

Op een tocht door de tuin wor-
den meer uitheemse planten- en
boomsoorten zichtbaar. De se-
quoia, de ceder, de vijgeboom.
En achteraan op een apart om-
heind stukje grond staat een vijf-
tiental jongebomen uit de Hima-
laya.

lenen voor een week", zegt Ar-
melies Heijnen. „Er mogen tegen-
woordig geen dieren meer in de
klas worden gehouden, vanwege
de kans op allergieën. Boven-
dien, als zon diereen week in de
klas staat, dan kijkt er nauwe-
lijks iemand meer naar." Te leen
zijn onder andere woestijnratjes,
zebravinken, wandelende tak-
ken, cavia's en chinchila's lenen.

eigen zaad op een zadenlijst uit
China tegenkomen."

was. Zelfs de f12,50 vond men
nog laag.
Heijnen is een van de tien betaal-
de krachten in de tuin. Berend
Dijkema is hoofd van de tuinaf-
deling. Verder lopen er onder
andere zes ZOL-krachten rond,
die iedere dag detuin in conditie
houden. De tien kunnen verder
terugvallen op dertien vrijwilli-
gers.

kwestie is een communicantje,
"e achtergrond is ter beschik-king gesteld door de Botanische
Auin in Kerkrade.

" Armelies Heijnen voor de nieuwe aanbouw. „Ik vind 2,5 gulden entree echt niet veel
voor wat we bieden." Foto: frans rade

„Scholen kunnen bij ons dieren

Waterpolo
"Is waterpolo een mannen-
sport? JVee.'.'.'" Dit laatste roe-
pen ze bij de ZV Heerlen ai-
thans in koor. Donderdag-
avond deelden twee enthou-
siaste jonge vrouwen in het
centrum, van Heerlen folders
uit aan het winkelend publiek.
„Weg met alle vooroordelen,
want waterpolo is niet zwaar-
der, gemener, of vermoeiender
dan welke andere sport ookI',
schrijft het damesteam ZVH J.
Dat waterpolo in Nederland ze-
ker ook een vrouwensport is,
blijkt ook wel uit het feit dat
ons Oranjeteam al jaren abso-
lute wereldtop is. Voor ZVH is
het echter zaak om voldoende
speelsters te vinden, want an-
ders haal je niet eens Limburgs
niveau. Wie interesse heeft, belt
Wim Schrijen: &045-272189.
Dan voorkomt u dat het dames-
team van ZVH het water tot
aan de lippen stijgt.

KERKRADE - Een full-colorfo-
to toont een onberispelijk in hetPak gestoken scholiertje, zijn ha-ren netjes in een scheiding eneen obligate glimlach op het ge-laat. Het decor wordt gevulddoor ceders, wild struweel eneen gekamd gazon. De jongen in

Behalve de verbouwing heeft de
tuin een andere wijziging onder-
gaan. Bezoekers aan de tuin
moeten voor het eerst sinds de
aanleg in 1939 betalen om bin-
nen tekomen. Heijnen: „We heb-
ben enorme investeringen ge-
daan en die moeten terugkomen.
Daarnaast hebben we hogere
energiekosten. Het is gewoon
een noodzaak om entree te vra-
gen."

Artis

Niet iedereen in Kerkrade is ver-
heugd met de knaak die de toe-
gang tot de tuin kost. De raads-
fracties van BB en BBK hebben
de gemeente gevraagd om de en-
tree gratis te laten. Omdat er veel
oudere mensen dagelijks in het
park wandelen, zo vinden de
twee partijen. „In Kerkrade moet
altijd alles voor niks. Ik vind de
f12,50 echt niet veel voor wat we
hier bieden. En de mensen die
dagelijks komen, die kunnen een
jaarkaart voor 012,50 of f117,50
kopen. Als jenaar Artis gaat, dan
ben je dat geld in één keer
kwijt."

winselen meer is dan een park
met bankjes. Aan de 1,5 hectare
grote lap natuur ligt een gebouw,
waarin een expositie is ingericht.
Daar kunnen schoolklassen wor-
den ontvangen en geïnstrueerd
worden. Behalve de vanzelfspre-
kende planten, staat er een rijtje
dierenkooien langs de kant.

bouwtje. Dat was niet schoon te
houden."

Grafiti-schoonmaakactie
"Enkele glazen whisky-soda
met dubbel ijs zorgden weinig
later voor een 'dubbele uitwer-
king' bij een Heerlenaar. Hij
stapte na overmatig drankge-
bruik in zijn auto en reed tot
twee maal toe door rood licht.
Dat rijgedrag viel op bij pa-
trouillerende politieagenten.
Na aanhouding bleek dat de
man meer whisky dan sodalijs
had gedronken. Bij verstek
werd de Heerlenaar door poli-
tierechter mr. G. HermesdorJ
veroordeeld tot een rijontzeg-
ging van zes maanden en een
geldboete van 900 gulden. De
toch al niet goedkope whisky
werd daardoor toch wel erg
duur.

Dubbel

LANDGRAAF - De Landgraaf-
se basisscholen De Schatten-
berg en Winkelhof gaan volgend
jaar fuseren. Het schoolbestuur
heeft de al eerder geplande fu-
sie een jaar vervroegd op aan-
dringen van het ministerie van
Onderwijs, dat een steeds strin-
genter 'restrictief bouwbeleid'
voert. Als de stichting Katho-
liek Onderwijs Schaesberg niet
instemt met de fusie, dreigen
daardoor in de toekomst vol-
gens voorzitter P. Stevens grote
huisvestingsproblemen voor
verschillende Landgraafse ba-
sisscholen.

" De tachtigjarige Johan Griek heeft gisteren uit handen van wet-
houder Rien de Bruyn (links) een culturele plaquette ontvangen om-
dat hij zestig jaar lid is van de Brunssumse Hengelsportvereniging.
Griek zat twintig jaar in het bestuur en werd in 1979 tot erelid be-
noemd. Johan Griek is een 'krasse tachtiger. Buiten het vissen is hij
nog op tal van gebieden zeer actief. Hij is voorzitter van deAlgemene
Nederlandse Invaliden Bond (ANIB) en lid van carnavalsvereniging
de Knoebel. Hij mocht zowel als prins en president de scepter
zwaaien. Daarnaast stond Griek aan de wieg van toneelvereniging
Ontwaakt. Foto: DRIES LINSSEN

Eekhoorn
"De eekhoorntjes van me-
vrouw Slangen hebben heel wat
los gemaakt sinds we er vorige
week over berichtten. Maandag
toont het programma Dieren-
manieren op Nederland 2 van-
af 19.25 uur beelden van deze
bijzondere dierenvriendin.

Symposium ouderen en sociale vernieuwing

Ouderen willen
meer inspraak

BRUNSSUM - Ouderen willen
meer zeggenschap in het beleid van
gemeenten en instellingen over
zorg, welzijn en cultuur. Dat bleek
deze week tijdens een studie-bijeen-
komst van deKatholieke Bond voor
Ouderen Limburg (KBO) in ont-
moetingscentrum 'Dr Brikke Oave'
in Brunssum

Behalve vervroeging van de fusie
heeft het ministerie tevens bedon-
gen dat het Rijk geen geld meer bij-
draagt voor de leegstaande lokalen
in 't Kakertshöfke. De gemeente
neemt de exploitatie daarvan over.
„Dat is de enige manier waarop we
in de wijk Kakert nog een basis-
school kunnen handhaven", moti-
veert wethouder Th. Gybels.
Toen in het najaar De Schattenberg
met de fusieplannen werd gecon-
fronteerd, maakte dat een stroom
van protesten los. „Het ministerie
heeft echter duidelijk gemaakt dat
uitbreiding van scholen de komen-
de jaren onmogelijk zal zijn, als el-
ders in een gemeente lokalen leeg
staan", zegt Stevens. „We hebben
eigenlijk geen andere keuze."

Het ministerie heeft ingestemd met
aanpassing van de schoolgebouwen
van de Winkelhof en H. Hart van
Jezus. Na de fusie, op 1 augustus
1993, betrekt de openbare basis-
school De Carroussel het vrijko-
mende gebouw van De Schatten-
berg.

Toename milieu-verontreiniging door tactyl

Hardere aanpak
graffiti-daders

In Brunssum wordt dit najaar op-
nieuw een nieuw symposium ge-
houden, maar dan meer gericht op
de praktijk. Bijvoorbeeld door het
geven van tips aan ouderen op wel-
ke manieren zij hun wensen ken-
baar kunnen maken bij gemeente
en instellingen.

In heel Limburg worden door het
KBO bijeenkomsten belegd om
uiting te geven aan de problemen
van de ouderen.

en van kortere duur. Alleen om de
burgers meer inspraak te geven.
Het is zeer ondemocratisch om de
ouderen dan uit te zonderen. Het
ouderenbeleid is geen zieligheids-
beleid". De KBO dringt ook aan op
een betere serviceverlening aan de
ouderen op het gemeentehuis. „We
worden vaak van hot naar haar ge-
stuurd. Waarom niet één loket voor
ouderen. Samenwerking tussen de
verschillende gemeentelijke afde-
lingen is toch ook een onderdeel
van de sociale vernieuwing", meent
Van Nassau.

Nadat donderdag ministerie,
schoolbestuur en gemeente het
eens waren geworden, zijn de be-
trokken scholen en hun medezeg-
genschapsraden geïnformeerd. De
MR's moeten met de fusie instem-
men. Stevens: „Ze kunnen dwars
gaan liggen en de zaak vertragen.
Maar we kunnen eigenlijk niet an-
ders doen dan nu door de zure ap-
pel heenbijten."

„We laten ons niet ondersneeuwen.
We moeten zelf het iniatief nemen
om onze wensen aan wethouders en
andere bestuurders duidelijk te ma-
ken", aldus Gidi van Nassau, pro-
jectmedewerker van het KBO in
Limburg. Paul van der Heyden, be-
stuurslid van deKBO Heerlen-Cen-
trum, denkt dat ouderen vaak niet
gehoord worden bij besluiten, om-
dat ze niet meer deelnemen aan het
arbeidsproces. „Het beleid wordt
vaak vastgesteld met medewerking
van werkgevers- en werknemers-
bonden. Daar behoren wij niet meer
toe, maar dat wil niet zeggen dat we
niets meervan ons'laten horen."

Volgens de KBO moeten ouderen
opkomen voor de eigen belangen
bij inkomensproblemen, zelfstandig
wonen, veiligheid, toegankelijkheid
van voorzieningen en de kwaliteit
van zorg- en hulpverlening. Van
Nassau: „Dit sluit goed aan bij de
sociale vernieuwing, waarbij bur-
gers meer betrokken worden bij de
plaatselijke besluitvorming."

Winkel
" Van 6 tot 11 april wordt in
Heerlen 'de Week van de Win-
kel' gehouden. City Heerlen
Promotion en Ondernemersver-
eniging 't Loon willen mensen
enthousiast maken voor het
werken in de detailhandel. Om
dit te bereiken verzorgen Heer-
lense ondernemers op verschil-
lende scholen gastlessen over
solliciteren en werkomstandig-
heden. Op de Promenade en hel
Schouwburgplein komen infor-matiestands te staan. Elke dag
tussen elf en vijf uur trekken
diverse muziekgezelschappen
en volksdansgroepen door _de
binnenstad. In een grote tent
zijn modeshows te zien.

"De Martin Luther King-
school in Nuth houdt vandaag,
zaterdag 4 april, van 11 tot 13
uur een rommelmarkt. De op-
brengst gaat via de Vastenactie
naar Brazilië. Een kleine
plaats helpt een groot land!

Brazilië

wordende milieuprobleem de kop
in te drukken."
Het milieu wordt nog ernstiger ver-
vuild nu steeds meer graffitidaders
gebruik maken van 'sterkere' mid-
delen. Viltstiften, verf en kalk wor-
den verdrongen door tectyl. Dit
antiroestmiddel kan op veel onder-
gronden slechts verwijderd worden
met chemische produkten. Op mu-
ren daarentegen biedt micro-basalt
(gemalen lavasteen) uitkomst.
Thijssen: „Het gaat allemaal zo ge-
makkelijk omdat de spuitbussen
zonder enig probleem verkrijgbaar
zijn in diverse winkels. Voor twaalf
guldenkoopje al een bus tectyl. Als
je weet dat één zon spuitbusje een
schade aanricht van 6000 gulden, is
het niet moeilijk om te concluderen
dat een keiharde aanpak van graf-
fiti-beoefenaars bittere noodzaak
is."

De weg van een strengere, hardere
aanpak is volgens Peter Wauben
(politieagent) en Cor Coerse (NS-
rechercheur) reeds ingeslagen. Ou-
ders van minderjarige graffitidaders
hoeven sinds kort niet meer op te
komen voor de aangerichte schade.
Coerse: „Onlangs kreeg een 15-jari-
ge knul een geldboete opgelegd van
26.000 gulden. Via een termijnrege-
ling moet deze jongen dat hele be-
drag terugbetalen. De looptijd kan
gelet op de geringe inkomsten vele
jaren in beslag nemen."

„De regeling gaat zelfs nog een stap-
jeverder", voegt Wauben er aan toe.
„Indien deze knaap een lening wil
afsluiten om bijvoorbeeld een auto
te kopen, wordt eerst nagegaan er
of nog een afbetalingsregeling
loopt. Indien er nog een graffiti-
lening openstaat, kan hij de aan-
schaf van die auto vergeten."

Twee 15-jarige jongens uit Nuth
hebben aan den lijve ondervonden
dat graffiti-vernielingen zwaar wor-
den gestraft.Aan de gisteren gestar-
tereiniging van de voormalige IJze-
ren Brug hebben zij ieder 400
gulden moeten betalen. Daarnaast
moeten zij 24 uur schoonmaak-
werkzaamheden verrichten. Van-
daag beginnen zij met het reinigen
van het verenigingsgebouw van de
hockeyclub Nuth.

Van^L~r,Raoel ThiJssen, directeur
Ven w Bmnssumse schoonbedrij-
d "«era-clean en Gevelverzorging
dachteTSStreek ' hinkt °P twee 8e

he^fi""*11' die z^n gespecialiseerd ini verwijderen van verf, inkt en bi-
en iyf1 geb?uwen' biggen, straten
k* aa un'J lopen door hun vakbe-waamheid als een trein. „Met vier
graffi^ 11 we continu bezig om alle* aiiiti van particuliere eigendom-en te verwijderen. Je weet niet
fiin^ waar Je het eerst aan moet be-einnen. De bestrijding van graffiti«st gemeente, provincie en bedrij-
feH a

4nd,en vol geld- Ondanks hetdi«L *;k er mÜn brood mee ver-een, wil ik best meedenken aann oplossing om het steeds groter

LANDGRAAF - Zwemvereniging
Nimo heeft het conflict over de trai-
ningsuren met de Landgraafse
Sportstichting bijgelegd. Het voor-
stel van de Sportstichting om in de
vroege morgen te gaan trainen, is
van de baan. Volgend seizoen be-
gint de donderdagtraining een half
uur eerder, terwijl de avondactivi-
teiten in zwembad In de Bende een
halfuur later beginnen.

Conflict Nimo
met zwembad
uit de wereld

Excursie PvdA
naar Den Haag
KERKRADE - De PvdA afdeling
Kerkrade gaat op 16 septembernaar
de TweedeKamer in Den Haag. Be-
langstellenden, ook niet partijleden,
kunnen mee met deKerkraadse so-
ciaal-democraten. Na aankomst met
de bus in de residentie wordt onder
andere de nieuwbouw van de Twee-
de Kamer bezocht en staat een
PvdA-kamerlid uit Limburg het ge-
zelschap te woord. De busreis kost
tien gulden. Aanmelden kan bij
Han de Jong, Vinkerstraat 104, 6464
GM Kerkrade.

De Brunssumse coördinerend wet-
houder sociale vernieuwing Henny
de Boer zei dat de gemeenten druk
bezig zijn om de sociale vernieu-
wing gestalte te geven. „De gemeen-
telijke projecten worden kleinscha-
liger, bijvoorbeeld op wijkniveau,

Winkel (2)
" Woensdag 8 april is de 'Dag
van het Winkelpersoneel. Werk-
nemers worden dan letterlijk
en figuurlijk in de bloemetjes
gezet door collega's en mis-
schien door klanten. Op dé af-sluitende dag geven plaatselij-
ke en regionale bekendheden
het goede voorbeeld en zullen
enkele uren in een winkel wer-
ken. Onder 'andere burgemees-
ter Van Zeil, de wethouders
Evers, Savelsbergh en Visser en
Roda JC-trainer Adri Koster
met enkele spelers geven acte de
presence. De politici zullen el-
kaar wellicht een koekje van
eigen deeg serveren.

mede fl,rcif iti °P de 'ijzeren brug' bij Nuth wordt verwijderd. V.l.n.r. Allan de la Combee, Halt-werker John Willems, NS-rechercheur Cor Coerse en agent Peter Wauben.
Foto: KLAUS TUMMERS

Madagascar, Himalaya,
China en Terwinselen

Botanische Tuin Kerkrade heropent met entree

DOOR BENTI BANACH

Trots

Van onze verslaggever
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Diversen

Bovag Autobedrijf May Crutzen
Citroen KM V624-valve groen 15.000km 1991
Citroen KM V6zilver 20.000 km 1990
Citroen KM Turbo diesel leer rood 54.000 km 1990
Citroen KM 2.0ambiance blauw 33.000 km 1991
Citroen XMD 12 zwart 35.000 km 1991
Citroen BK 19TZlschuifdakzwart7.000km 1991
Citroen BK 16 RE Break rood 1989
Citroen BK 19TRS schuifdak blauw 1989
Citroen BK 16 RE zwart 1989
Citroen BK 19 TRD schuifdakwit blauw 1985-86
Citroen BK 14RE grijs 1985-86
Citroen BK 16TRS wit 1986
Citroen CX 22 TRS schuifdakzilver 1986
Citroen CX 2500 diesel pallas 1984
Citroen AX 1400 inj. blauw schuifdak 1991
Citroen AX 1400 diesel grijs 1991
Citroen AX 1100Firsts-deurs rood 1991
Citroen BK 16Vzwart schuifdak 1988
Citroen Visa 1100-1400TRS rood 1985
Citroen GSA break blauw 1983
FSQ Prima 1.5 rood 24.000km 1989
Ford Granada 2.0 L 1979
Toyota Cressida stationwagon 1980
Mazda 323 sedan 1.3 1985
Opel Ascona 1.6 S automaat 1982
Hunsstraat 33, 6367 JJ ÜBACHSBERG. Tel. 045-752121.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Jeep Wrangier 2.5ipers.uitv. zwart 1989
Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging 1986
Toyota landcruiser turbo diesel 1988
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988
Nissan Prairie 1.8SGL LPG 80.000 km 1987
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Dafhatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Daifiatsu Charade 13i TX grijs 28.000km 1989
Daihatsu Cuore TX 3-drs 1991
Daihatsu Cuore TX 3-drs 1986
Audi 80 18Sautom. kl. zwart 1990
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 1989
Opel Veetra 1 6i stuurb. ace. 16.000km 1991
Mercedes 190E verlaagd veel ace 1984
VWGcJf Manhaften 1.6 rood 1990
Peugeot 205accent kl. wit 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drskl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200 GL sport.uitv 1988
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988
Nissan Sunny Twincam coupérood 1987
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000km 1987
Suzuki Swift GTiTwincam zwart 1987
Volvo 340 5-drs. GL red line 1988
VWGolf GTi spec. uitvoering 1986
Hyundai Pony 1.5 GL 5-drskl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvekjen 1984
Opel Kadett 12 LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3 CL W. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedankl. zilver 1987
Votoó 340DL 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
Toyota Cressidaturbo diesel 1985
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Citroen BK 1.4RE 79.000km rood 1986
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112,Landgraaf Tel. 045-321810

Autobedrijf
Loek

Schaepkens
biedt te koop aan:

Ford Siërra combi CLXi '90

’ 27.500,-
Peugeot 205 GTi '88

’ 16.900,-
Ford Siërra Ghia 2.0 '85

’ 7.250,-
Opel Manta GT 1.8 '84

’ 9.250,-
Volvo 440 DL '90 LPG

’ 18.900,-
Ford Escort 1.282

’ 4.250,-
Opel Kadett '82’ 2.750,-

Opel Ascona automaat '80
’1.500,-

Volvo 343 automaat '83

’ 4.900,-
VW Goff 2x v.a. ’ 3.250,-

Diesels
VW Passat 86 ’ 8.750,-

Oppl-Corsa'B9 ’ 11.250,-
FöM Escort '86 ’ 10.500,-

VW Golf '83 ’ 5.900,-
Opel Kadett combi '86

’ 9.250,-
Keuze uit plm 100 occasions

Klimmenderstraat 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.

O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Opel Veetra
1.6»,. 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

Kadett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kaste» 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Nissan Cherry 1.5 aut, bwj.
'85; Mazda 323 1.3 Hb aut.,
bwj. 81; Mazda 323 Sedan
1.3, bwj. '84; Honda Ovic
1.3 L, bwj. '84; Ford Escort
1.6 XR3i, bwj. '85; Ford Es-
cort 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; Suzuki Samurai 4x4,
bwj. '88; BMW 525, bwj. '79
en div. inruilere. Verlengde
ündelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.

Suzuki Swift '89; Nissan
Sunny 1.6 GLX '89; Opel
Corsa '89; Honda Accord
'88; Alfa 33 1.5 '88; Audi 80
'88; Fiat Panda 5-bak '87;
VW Golf D '87; Ford Orion
'86; -Mazda 626 84; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; Honda Civic autom. 77;
BMW 520 i '88; BMW 320i
84; BMW 318 i '85; BMW
316, '84; BMW 315 '83;
BMW, 316 4-drs. '84 Auto-
bedrijf. REUBSAET, Op de
Vay 47-49 Geleen. Tel.
046:744944. Uw adres voor
APK-keur. en alle auto rep.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek. Schaepkens te Klim-
men,-Tel. 04405-2896.

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

Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Escort
cabriolet i.st.v.nw., rood '85;
Rekord 2.0S4-drs. roodmet
autom. LPG '83; Opel Asco-
na 1.6 5-drs rood '84; Kadett
Caravan Van grijs kent. wit
'86; Opel Kadett 1.3 LS 3-
dre. rood '88; Kadett Cara-
van diesel rood 83; Kadett
Caravan 5-dre rood '80; Ka-
dett 1.2 3-dre wit '81; Audi
100 div. extr. antr. '83; Golf
CL div. extra's antr. '88; Golf
diesel wit '85; Golf LX wit '83
VW Jetta Diesel wit '85; VW
Passat Combi Diesel 5-drs.
wit '86; VW Passat 4-drs.
groenmet. '84; Mercedes
190 E div. extra's blauwmet.
autom. '84; Mercedes 200
diesel Wauw '83; Ford Siërra
2.0 GL 5-dre wi LPG '85;
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 zilvermet.
'82; Escort 1.3 '85 en 86;
Fiësta 1.0, 1.1 '83-'B4; Ford
Fiësta 1.6 Diesel blauwmet.
'86; Mazda 626 GLX 2.0
12V groenmet. '88; Mitsubi-
shi Galant 1.6 GLX antr. 85;
Mitsubishi Colt GLX 5-dre
blauwmet. 85; Volvo 340
automaat rood '83; Fiat Rit-
mo antraciet '86; Seat Ibiza
1.5 GLX zilvermet. '87; Seat
Ronda 1.6 GLX goudmet.
'84; Renault 9 GTL 4-drs.
LPG '87; Renault 11 GTX s-
drs. blauwmet. '84; Peugeot
205 rood '85; Citroen Axel
1.2 TRS rood '86; Citroen
BK 1.4 wit '83; Citroen BK
1.6 TRS groenmet. '84; Nis-
san Kingcab Diesel '86; Nis-
san Sunny Diesel 4-drs. zil-
vermet. '88; Toyota Carina
diesel 4-drs, antrac. t. '84;
Talbot Solara 1.6 SLX rood
'82; Renault Fuego GTL
blauwmet '81. VW Golf div.
extr. 79. Div. inruilere va.

’ 1.000,-. Donderdag koop-
avond. Gebrs Dominikowski
autobedrijf, Locht 38, Kerk-
rade. Tel. 045-420209.
AUTOBEDRUF G.G. heeft
voor u in voonaad met ga-
rantie en event. A.N.W.B.
rapport: Daihatsu Charade
nw.model TS uitv. 1987;
Daihatsu Charade automaat
"White" uitv. 1987; VW-Golf
1600 met sportwielen verla-
gings set spoilers enz. bwj.
'88; VW-Golf 1300 CL 5-drs
bijna 1987 zeer mooie auto;
Peugeot 205 diesel XLD
uitv. 1986; Opel manta 1.8
GTJ antracietmet. 1986; Fiat
Uno 60 S met veel extra's
1986; Fiat Panda Luxe (met

fire motor) 1987; Ford Es-
cort 1300 mooie 5-dre. auto
1983; Suzuki Alto 5-drs.
1986; Honda Jazz 1300 Lu-
xe in puike staat 1984; Volvo
340 nw. model 1986; Ci-
troen Visa 5-dre. leuke da-
mes auto 1985. Regelmatig
div. inruilers. Tot ziens????
G.G. Auto Heerenweg 286,
Heerlen, 045-224172 (Grote
weg Hrf.-Brunssum)
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Autobedrijf P. van DUK & Zn
VW Passat 1.8 CL '90

’ 27.500,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’31.000,-
Ford Scorpio 2.0 GL autom.
'86 ’ 17.750,-; Ford Siërra
2.0iCLX Sedan autom., '91,
’31.500,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spec. '89 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 CL '88

’ 16.500,-; Ford Siërra 2.0
Laser '86 ’ 10.500,-; Ford
Siërra 2.0 L 5-drs. '84
’7.500,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’21.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
89 ’ 19.500,-: Ford Siërra
1.6 Laser '84 ’ 6.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '91 ’23.500,-
Ford Fiësta I.li CL 3-drs.
'90 ’ 16.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Renault 21 TL
'89 ’ 15.750,-; Volvo 340
1.7 DL 86 ’11.000,-; Peu-
geot 205 XS div. acces. '90
’21.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,-;
Ford Escort XR3 '81

’ 6.250,-; VW Golf 1.3 C div
access. 87 ’ 12.500.-; Ci-
troen BK 1.4E'87 ’8.750,-.
Opel Rekord 2.0 '83
’3.750,- Talbot Solara 1.6
GLS '83 ’3.750,- Inr., fi-
nanc. en Bovag-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DUK
& Zn, Hompertsw. 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729

Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XJJ 3-
drs. bwj. '90 ’19.900,-;
Mazda 323 F 1600 GLX bwj.
'90 ’ 25.750,-; BMW 318 i t.
'88 ’19.750,-; Mazda 626
LX 1.8 station t. '89
’20.500,-; VW Polo '87,
’9.900,-; Mazda 626 GLX
coupé 86 ’12.900,-; Maz-
da 626 1.8 LX 5-drs. '89
’20.900,-; Fiat Panda 1000
Xü 90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.8 Laser '85
’9.900,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak, 4-drs. 89
’19.900,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs.
'87 ’11.750,-; Opel Kadett
1.3 S autom. '85 ’ 10.500,-;
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs.
'87 ’14.250,-; Opel Corsa
12S 4-drs. '86 ’8.750,-;
Suzuki Alto '87 ’8.900,-;
Opel Kade4t combo '86
’6.900,-; Lada 2105 1200
'88 ’ 5.900,-; Talbot Samba
bwj. '82 ’1.800,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13 Voe-
rendaal. Tel. 045-752999
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.

Sloopauto's

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autosto-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfswagens
Diverse

Mercedes 208 D bestelbussen
Bouwjaar 1989, verlengd/verhoogd. I.z.g.st., weinig km's.

Geschikt voor camperbouw.
Telefoon 045-742610 of 045-251812.

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

Tel. 04754-87933; fax 04754-87958
Keuze uit 150 bestelbussen, personenbussen en bestel-
vans. Alle bouwjaren en alle merken oa. Ford, Mercedes,

VW, Mazda, Peugeot, Renault enz. enz.
Inkoop - verkoop - import - export.

VW TRANSPORTER diesel
LT 31, bwj. '87, verhoogd,
’15.500,-; VW Piek Up

’ 2.500,-; Fiat Ducato diesel
verh., verlengd, ’11.000,-;
Fiat Ducato bwj. '82 LPG
’3.500,-; Opel Combo die-
sel bwj. '90 ’ 12.500,-; Opel
Corsa Van bwj. 87 ’ 7.000,-

-]Autobedr. Loek Schaepkens
!Klimmen. Keuze uit 100 oc-
\ casions. Tel. 04405-2896.
':RENAULT 21 Nevada 2.2i,
i7-'9O, met schade,. ’ 10.000,-. Tel. 046-529176
1Te k. MITSUBISHI Camper,
gesl. laadbak met hydrol. lift,
bwj. '86, vr.pr. ’ 9.750,-. Tel.045-216911 of 231448.
VW PASSAT diesel station,
grijs kent, 6-'BB, wit,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onderdelen/ace.
Gebr. ONDERDELEN van
Japanse auto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum. Tel.
045-254482 / Fax 274384.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. 15" VELGEN met bou-
ten Golf, BMW, Opel ’ 350,-
Beukstr. 4, Passard heerlen.
Te k. gebr. MINI onderdelen.
Alles op voorraad o.a. acces
banden, enz. Tel. 045-
-444481 na 12.00 uur.
Te k. voorkop OPEL Veetra
en achterkant Opel Kadett E
met bon. Tel. 045-258080.
Te k. div. onderdelen VW
GOLF. Tel. 045-726171.
Te koop ONDERDELEN
BMW 316 oud model o.a.
motor, versnellingsbak enz.
Tel. 045-227287.

Motoren en scooters
YAMAHA XS 750, onderde-
len, pr. ’625,-. Motorias
nieuw, XXL, ’250,-. Tel.
04760-71476.
Te k. SUZUKI 250 ER, bwj.
'80, nw. banden en zuiger,

’ 1.500,-. Tel. 04493-4929
Te k. YAMAHA XS 500, bwj.
77, 60.000 km., z. mooi, vr.
pr. ’ 1.750,-. 04498-58421.
Te koop KAWASAKI GPZ
750 '84, rood, volle kuip, pr.
no.tk. 045-241976.
Te koop YAMAHA KT 600
Off the Road, bwj. '90, i.z.g.
st., pr. ’6.700,-. Tel. 046-
-338043.
HONDA VFR 750 F, wit, '87,
blok '89, 5 mnd. gar., Se-
bring uitl., 21.000 km, i.z.g.st

’ 13.000,-. Tel. 046-527283
Te koop SUZUKI GS 450 S,
bwj. '84, mooi, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 045-710694.
Honda MAGNA V45 Custom
Bike '82, i.z.g.st., vr.pr.
’7.450,-. Tel. 045-724182.
BMW K 1bwj. 7-'9l, zwart,
km.st. 6.000, pr. ’24.000,-.
045-720904 na 18.00 uur.
Te k. YAMAHA KT 350 zeer
mooi, bwj. 89, pr. ’4.500,-.
Tel. 04499-2049.
Te k. HARLEY Electra GL,
sport, 1987, veel accessoi-
res. Tel. 043-648313.
HARLEY Davkteon Electra
Evo-btok, 4-bak, RDW 90,
8.000 km. 045-723557.
HONDA CBX 1053 CC, 6 cyl
zwart, met volle kuip en kof-
fers, 46.000 km, in zeer
goede st. Tel. 045-321805.
Te k. HONDA CB 750 KZ,
bwj. '82, i.z.g.st, vr.pr.
’4.650,-. Tel. 045-726613.
Te k. Honda SHADOW 1100
cc '90, i.z.g.st., pr.n.o.tk.
04406-12992, na 17.00 uur.
HONDA CX 500 Twin, wa-
terkoeling en cardan met
Krauser koffereet, 26.000
km, in perf. st., vaste pr.

’ 3.500,-. tel. 045-741723.
Te k. Crossmotor HONDA
CR 500, bwj. '89, vr.pr.
’3.500,-. Inr. andere motor
mog. Tel. 045-210072.
HONDA CBR 600, bwj. 3-
91, nw. type, vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 045-210072
Te k. wegens omstandighe-
den HONDA CBR 1000 F,
bwj. '90, in perfekte staat,
3.000 km. Tel. 045-452524.
Motor te k. Honda SABRE
1100 CC, bwj. '89, i.z.g.st.,
km.st. 13.000, pr. f 13.000,-
Inl. 046-514121.

HONDA KR 600 R '89 i.z.g.
st, prijs ’7.950,-. Inl. 045-
-722886.
Te koop HONDA 600 KR Lg.
st., bwj. '87. Tel. 04457-
-1253/04408-2766.
HONDA CR 500 met kent.,
bwj. mei'9l vr.pr. ’ 10.000,-
Yamaha TT 600, juli '90, pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-410704.
Te k. SUZUKI GT 550, bwj.
'78, i.z.g.st, vr.pr. ’3.500,-.
inr.mog. 045-256017.
HONDA KR 600 CC, bwj.
'87, 6.500 km, in perf. st., pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-273391.
Te koop BMW RlOO RS, i.z.
g.st. H. van Vektekestr. 59,
Heerlen.
Te k. HONDA CB 1 400cc
waterkoeling, 65PK, mei '91,
3.700km, vr.pr. ’ 8.650,-.
Tel. 045-463285.
RACE-OVERALL merk Dai-
nese, rood/zw. met knie-
pads, mt. 50-52; helm AGV
Randy Mamola repl.; laar-
zen mt. 43; Dainese rup-
protector; handsch., pr. sa-
men ’ 1.200,-. 045-272826.
Ingeruild: BMW KlOO, bwj.
'87. Inr. auto mog. texacars
4x4 Centre. 04702-3040.
Te koop CROSSMOTOR
Honda 125 cc, bwj. '88,
pr.n.o.tk. Tel. 045-443448.
">>■■__r///////jm^—mi—m^^-^**^^... .

(Brom)fietsen
Goedkope BROMFIETS-
VERZEKERINGEN, premie
zonder veren, ’ 145,- mcl.
kosten. Met veren, ’440,-
-incl. kosten. Ass. bedr. P.H.
Offermans, Kaalhekter-
steenweg 107, Kerkrade.
045-410500 of 418163.
VESPA Sfera Bromscooter,
aut. 92 veel acces. Nieuw,
nwpr ’4.550,-. 045-274793
Te koop RACEFIETS, 1 jaar
oud, Giant Peleton Supertite
vr.pr. ’ 500,-. 045-214343.
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespa
Honda.en Zundapp. Maria
Gorettistr. 1. 045-459555.
Te koop VESPA Ciao kl.
zwart/wit, vr.pr. ’1.100,-.
Tel. 045-742790.
Te koop YAMAHA Mint
bromscooter (autom.), bwj.
"91, roodmet., elec. starter
met lichte schermschade,
nw.pr. ’ 2.800,- nu vaste pr.

’ 1.200,-. Tel. 046-749545.
Te k. VESPA 7 mnd oud, W.
rood/wit, met sterwielen,
voorz. v. alarm, vr.pr.

’ 1.300,-. 045-442402.

Te koop PUCH Maxi S, met
sterwielen, ’ 600,-. Tel.
04492-4704.
Te k. PÜCH Maxi met ster-
wielen, f.z.g.st. Hertogstr. 50
Brunssum.
Te k. RALLEIGH Racefiets
met nwe. onderd., ’200,-.
045-720932 na 18.00 uur.
Te k. Puch MAXI met verz.
en stem., '90, veel extra's,
vr.pr. ’ 950,-. 045-224676.
Te k. div. gebr.-overj. FIET-
SEN: Vespa Ciao nu nog

’ 1.350,-, gebr. Zündapp,
Ciao, pk 50 autom. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerlen,
tel. 045-726840.
Te koop VESPA Si en snor-
brommer. Tel. 045-217927.
Te k. SNORBROMMER
Vespa Cita en Vespa Ciao.
Tel. 045-726043.
Te koop KREIDLER RMCS
met schijfrem, i.z.g.st., pr.n.
o.t.k Tel. 045-224286.
OPA- en omafiets, dames
en herenfiets en kinderfiets.
Tel. 045-257371.
Te k. DT 5-gang, bwj. '88,
duits model, i.z.g.st. vr.pr.

’ 1.500,-, 045-454729.
APRILIA AFI, bwj. '90, zeer
mooi, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-752039.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '88,
1e eig. I.z.g.st. Vr.pr. ’7OO,-
Tel. 045-325303.
HONDA MTX bwj. '86 met
nieuwe motor, i.z.g.staat,

' ’ 1.300,-. Tel. 04454-5089.
Te koop Vespa CIAO '91;
Vespa Si '92; Puch Maxi '91.
Tweewielerservice Hogen-

', hout, Kerkraderweg 84,
Heerlen (Molenberg).
VERENDE ATB voorvorken;
Rock-Shox; Manitou; Trek;
Suspenders. Tweewieler-
service, Hogenhout, Kerkra-
derweg 84, Heerlen (Molen-
berg);
Bromfietsverzekering,1 GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Bel Meys 045-317982.
CANNONDALE; S-Bike;
Trek; GT; Off Road; Moun-
tainbikes. Tweewielerservi-
ce, Hogenhout, Kerkrader-- weg 84, Heerlen. Molenberg

Te koop PUCH maxi, i.z.g.
st., pr.n.o.tk. Tel. 045-
-714913 van 12.00-16.00 uur
Te k. Puch MAXI. Vignon-
straat 32, HeerterVMeezen-
broek.

Te k. VESPA Ciao en snor-
brommer ’600,-. Tel. 045-
-321231.
Te k. Mobylette BROM-
FIETS 3.500 km, ’325,-.
Tel. 045-424793.

Vakantie en Rekreatie

Deze zomer - mooi weer
Daarom hebben wij ook dit jaar weer exclusieve

SPORT- en SPEEDBOTEN uit Amerika leverbaar.
Bijv.: SPORTBOOT 5.05 x 1.80 mtr. met 70 PK- mcl. alle denkbare accessoires, ’ 24.950,-.

Bestel tijdig i.v.m. levertijden.
; Watersport "De Tip" Maasbracht
;, Tel. 04746-3161/Fax. 04746-4884.

'■ RUBBERBOOT 3.50 mtr., Als u ons voor 12 uur_ 35 PK, stuur en trailer, vr.pr. 's morgens belt, staat uw
3 ’ 3.250,-; tev. motorblok 20 PICCOLO de volgende dag
_

PK merk Monark, ’ 425,-. al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-228332. Tel. 045-719966.

Gelderland

Vakantie-Woningruil
s wie wil de zomervakantie in de maand juli 2 weken ruilen- van woning. Nieuw huis aan de rand van Ermelo Veluwe

dicht bij Veluwmeer. Wij zoeken iets in Valkenburg of om-

" geving. Tel. 03417-57874.

Noord Holland

' NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.

f D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,
Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;
April/mei ’325,- p.wk. - 2
wkn. ’595,-; Juni ’345,-

-i p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-
man Reizen, 08376-14121/- 14130.

Zuid Holland- Bij part. 3 min. van strand in. Scheveningen gr. FAMILIE-- KAMER: Tel. 070-3545866.. Een PICCOLO in het Lim-, burgs Dagblad helpt u op

" weg naar snel succes. Bel:. 045-719966.

Zeeland
Vakantie dicht bij zee. Motel
OASE 2-4 pers. studio's.
Info: 01172-1636.
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Pasen, Hemelv.
Pinkst. va. ’298,-; April/mei
’350,- p/wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’425,- p.wk. -
2 wkn. ’675,-. Keijman
Reizen 08376-14130/14121
ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pere. stacarav. op camping
dir. aan meer Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’285,- 3
wkn. huren 2 wkn. betalen.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.

Zeilen/Boten Surfen

Surf occasion beurs
bij

Pee-Jee Surfing
Wij stellen onze verkoopruimte beschikbaar voor een

surf-occasion beurs op vrijdag 10 april t/m zondag 12 april.; ledereen kan vanaf maandag 6 april t/m donderdag 9 april
zijn surfspullen inleveren.

Bel voor info 04750 - 19249 of kom langs bij
Pee Jee Surfing, Groeneweg 28, Ooi-Herten.. Ook op zondag open vanaf 11.00 uur.

Te k. stalen KAJUITBOOT, Te k. 4-5-pers. BUNGA-

' I. 6 mtr. br. 1.75, b.b.motor LOWTENT, Walker, ’400,-.

' Johnson, 40 pk. pr. 045-310882 na 12.00 uur.
! ’ 5.000,-. 045-326457. Te koop zeilboot SCHAKEL. Wat VERKOPEN? Adver- en trailer, ’2.500,-. Tel.

teer via: 045-719966. 045-259037.

■ Caravans/Tenten

j Adria Caravan verhuur
bij de landelijke organisatie met 31 officiëleAdria dealers

Prijzen v.a. ’ 350,- per week
\ Aan het eind van het seizoen worden de huurcaravans ver- kocht. Huurders hebben eerste keus en spec. kondities

" Indien u niets voelt voor huren of het aanschaffen van cci
3 huurcaravan, kies dein uit de omvangrijke, snel leverban
■ serie nieuwe Adria's in de showroom van de regionali■ Adria dealer. U vindt hem in de Gouden Gids of via Adrii
■ Caravan Promotie Nederland: 078-180100.

Caravanshow Henk Cortie BV
Bürstner en Hobby, Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar

Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lagi~ prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914.
3 Nieuw in Limburg

Roadmaster vouwwagens

' Showroom open ma. t/m vr. 8.00-17.00; za. 9.00-13.00 uur
j JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735.

1 Zondag 5 april
Show: sta-caravans en chalets, nieuw en gebruikt, enorme

sortering met hoge korting en gratis transport door heel
Ned. en België. Inr. en fin. mog. Bespaar duizende guldens- en kom naar caravanbedrijf De Bergjes, Schaapsbrug 2a,

" Roggel. Tel. 04749-5079.

r Te koop ADRIA 305 bwj. Te koop MUNSTERLAND
'83, mcl. voort., luifel, koelk., 440 4-5 pers., i.z.g.st., mei
res.wiel, evt. mcl. overdekte voort. Inl. 045-725143.
stalling, vr.pr. ’4.000,-. Tel. Te koop caravan merk

' 04499-3615. ADRIA 3-pers., i.z.g.st., bwj, Te koop KIP caravan 3-pers '82, mcl. voort, en verw., vr. i.g.st. met voortent en ijskast pr. ’4.000,-. Grotestr. 15,

’ 1.500,-. Tel. 04492-2082. Landgraaf. 045-317031.

3 a 4 pers. lichtgew. TOUR-
CARAVAN Predom NNT
126 gew. 500 kg, geheel po-
lyester, bwj. '89, ijskast en
nw. voortent, pr. ’ 5.700,-,
i.st.v. nw. Tel. 045-323178.

Vouwwagens en Caravans
bij RIDDERBEKS! Kom
eens kijken in Koningsbosch
Prinsenb. 180, 04743-2213.
ADRIA 440, bwj.'B7, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 045-221972
I

AïER KAN NIET!
-^ P| ir/^Blm Blue Air wasautomaat

Y"W)W Uniek aanbod. Draait tijdens het
s—_~~\ centrifugeren met 'n snelheid van

[AWÈts^] 1200 toeren per minuut.I /[T t^ Dus.... 'n uitstekend centrifuge-resultaat.

BLUE AIRÊi^
\_ __j Nu voor IFiF^g^

ri^e7wi^énTs^si^^l r^^Tkoffiele^^g. 1. 1 Zekerheid, kwaliteit, ff "II I1„c (é Comfort" voor .j^—^M, foptechniek en 1 U 10 lekkere toPiestott.e. T I' 1
bovenal. rnooil 1 ■ Di« moderne aes.gn 1.1

I Topper van Erres ■ 11 1 pas» uitstekend J-L '. 1\m?ss en. Flat Square ■ ■ I keuken. C~Z?t~*£.& \I 1beeldbuis en teletekst. 1 lil f ï ■!
I Adviesprijs 1 395 _^^^V I 1 'JrfL/' /3 '| 1

Limburg -e/ectro GUM
. . . _ . *f , „._. ~,„, 5000EUROPESE ELEtTRO SPECIALISTEN.Schunck. Promenade Heerlen, 2e etage, telefoon 04b-/izus7 DE j_STEN VAN DE BEREID.
i 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

" Brbmmelen 58 A, Geulle.
Tel. 043-645079.

Te k. Tourcaravan KIP
Cavalier, 4-5 pers., compl.
m. voortent, bwj.'7o, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-312709.
Te koop Duitse CARAVAN 4
é 5 pers. met alle toebehoor

’ 4.500,-. Kohlbergsgracht
_

50, Kerkrade.
Te huur 4-5-pers. TOUR-
CARAVAN. Tel. 04951-
-41731.
Te k. SWIFT Challenger- 470/2 GT, bwj. '91, zeer
compl. w.e. douche, boiler- enz. nw.pr. ’30.000,- nu

’ 23.000,-. Tel. 04454-3436
Te k. div. caravans merk

1 HOBBY alle geheel com-

' pleet 5.35m, 5.20m, 5.1Om,

' 4.95m, 4.80m, 4.30m. Tel.. 040-621474.
CARAVAN 10x3, met bad,
wc, wast. aanw. Camping

I Sant Lanaca, Lanaken (B).
043-632074 v. 17.00-19.30.
043-631993 na 19.00 uur

Te huur CARAVANSTAL- j
LING in Heerlen, overdekt t’400,-, buiten ’200,-. 045- .
212146. f
Uw vakantie begint bij BAR- i
TELS Caravaning Import. I
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 2Vfe mtr.
breed van ’34,50 nu 'f 29,50; Tenten Dorema/ "Brands/lsabella/Mehler; Plm. |
5.000 caravan accessoires i
voor lage prijzen. Bartels j
Caravaning, Hommerterweg ,
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.!_ i
Uw vakantie begint bij ,
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder ;
van tourcaravans, vanaf ;
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires. \
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond

_
Te koop KIP 415 TH highline

_
bwj. 6-'B9, zeer compleet en -luxe, solar etc, nw.pr. -’40.000,- vr.pr. ’26.000,-.
Tel. 045-227920 b.g.g. 045- >225910. I

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import. 'Licht gewicht Caravelair ca- I
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
CHATEAU Caravan. Het
klinkt Frans, maar het is o zo
Nederlands. Dealerinfo:
04958-92899.
STALLING caravans en
kampeerwagens. Motorho-
mes Jacobs, Hommerter-
weg 278, Amstenrade. Tel.
04492-2942.
Te k. BURSTNER Club 355
TL, bwj. '89, Lz.g.st., toilet-
ruimte met compl. uitr.

’ 10.500,-. Tel. 045-273485
2 STACARAVANS te k., te
gebr. als bouwkeet of voor
verenigingen, ’ 200,- p.st.
Tel. 04492-1822.
Te koop weg. omst. caravan
DETHLEFFS Rally Beduin
met toiletr., zomeer- en win-
tert., bwj. '83, opb.lente 5.15
mtr., in nw.st., pr. ’10.900,-
-nw.pr. ’ 23.000,-. Tel.
04405-1708.
KAMPEERDES opgelet!
Jamet vouwwagens met 3
mtr diepe voortent v.a.
’5.195,-; 4-pers. bunga-
lowtenten v.a. ’399,-; Ca-
ravanvoortenten v.a. ’ 399,-
-6kg gasfles ’59,50; chem.
toiletten v.a. ’99,-; slaap-
zakken v.a. ’34.95; katoe-
nen shelters v.a. ’99,-;
kampeertafels v.a. ’24,95;
div. aanbiedingen lichtge-

' wicht tenten enz. enz. Na-

' tuurlijk weer de leverancier
van kampeerplezier cam-. ping en recreatie Hans

" Stassar Heisterberg 78,. Hoensbroek. 045-224200.

' Te k. Hobby 420 Lux, bwj.

' '90, badr., vaste w.e. voor

' tent. 04498-54664
| Te k. tourcaravan ROLLER,

1979, prijs ’2.900,-. 045-
-|416239.

' Te k. KNAUS Südwind 4.40,

" bwj. '76. Prijs ’ 4.250,-. Tel.
i 046-753368.

' KIP 2 é 3 pers. ijkskast enz.
j vr.pr. ’ 1.400,-. Vinkenstr.

77, Heksenberg-Hrl.
: VOUWWAGEN Scout Rou-
J tier, 10 jr. oud, verk. in zeer
\ goede st. Erg ruim. vr. pr.

' ’ 1.750,-. Te bevr. ma. t/m
j dond. na 20 uur 045-420513
1 Te k. 6-pers. TOURCARA-

VAN, sta-plaats Gulpen, tel.;. 045-459851.. Afgesloten en overdekte. CARAVANSTALLING aan-
geb. Tel. 045-311506._
Te koop HOBBY Classic, 430, bwj. '92, badruimte.

1 Tel. 04498-54664.

' Te k. CHATEAU toureara-- van, 3-pers., i.z.g.st., kop-
keuken, toiletr. 045-319834.

De OLDE CARAVAN :
viert 12V2 jaar Fan Re*1
tic Feest met super aan-'
dingen van top merken
ravan voortenten. Alleen
maand April bij aankoop'
voortent van min. ’ 1.09
retour ’ 150,- voor uw 4
voortent. Bij aankoop 'een nieuwe caravan BJ
land of Wilk (zonder ifj
uitzoeken voor ’ 1"(_
toebehoren gratis. Tew
ruime keuze in gebruikte!
ravans en vouwwag*
Verhuur, en een uitgetx*
vernieuwde onderdelen
accessoires shop. Voor '
vice en kwaliteit is uw ad
Dr. Nolenslaan 141, ind-P-
-nrd. Sittard. Tel. 0
513634, donderdag reW
tie-koopavond. __
Te koop gevr. CARAV!
3-4 pers., uit.prijs ’ 2.00;
opknappen geen bezw. '045-275291 na 18.00 uuf>
Te koop 6-pers. CARAV'
merk Knaus. Lz.g.st., lert
6.40 m., dubbelasser, 'nieuwe voortent en alle |f
behoren, pr.n.o.t.k.
04754-87183. .
Te k. Caravan CAVAIi
bwj. '79 met PVC-voort*
4-pers. vr.pr. ’2.150,-. T'045-231448. J
Caravan-Import
VOUWWAGENS:
kreuzer va. ’ 5.195,- &
pleet. Tour-caravans &f
ner-hobby-knaus. Divef
aanbiedingen in overja"
modellen. Voortenten Br*
Burstner, Dorema, __[
Gerjak. Diverse aanbied
gen in akde-mode*
Hoofdstraat 84, Oirsbtf
Amstenrade. 04492-1860,
Vakantiegangers opge*
Fa. Stiphout, verhuur 'verkoop van nieuwe 2 t/m
pers. TOURCARAVAN
Voor folder/info 0475
31698. J
Te k. HOBBY Classic *TK, '91, inb. toilet, voorW
enz. Tel. 04498-54390. __,

Campers
Te h. 4-6 pers. niei'
KAMPEERAUTO'S

’ 725,- p.w. HoogseiZ"
nog enkele weken vrij. 0>
216476 b.g.g. 04492-331J;
Bouwen van kampeer*
gens, bemiddeling bij f
koop en koop van kampo
wagens, en stalling W
peerwagens. Motorhofl1JACOBS, Hommerter*
278, Amstenrade. '04492-2942. .
Huur een compleet ingef*
te 4-5 pers. CAMPER
Autorent Bastiaans, Hee"
Er zijn nog mogelijkh. tot
juli en na 28 aug. Bel v°
een prijslijst! 045-724141__.
MERCEDES 306 D carnf1
geh. compleet met ai'

’ 8.750,-. v.Sintmaarterj
dijk auto's Tel. 045-2290-80
Camper FORD Transit, f
'79, APK juni '92, compl. Jj
luifel, ijskast, ’4.800,-. >'
045-271659.
Van maandag t/m vrijdS
van 8.30 tot 17.00 uur, W
u uw PICCOLO telefonie
opgeven. Tel. 045-719960

VoorPiccolo's
zie verder pagina 21 __,

| topdesignkollekties in
één Gigantisch Designcentrum

j aan de Woonboulevard Heerlen!
i , ~

B&B Halia - deSede -
Monlis - Leolux - S
Cassina - Moroso - t
Behr - Molteni - Rolf s
Benz Forum - Arflex -
Artifort - Gelderland -
Cappelini - Tonon -
Pastoe " Arco-

V<J|M| Melaform - Hennie de
H Jong-Kartel!-H iM Rosenthal - Durlel-

Interstar - Ligne Roset -H JAB - Sahco Hesstein -H- Ghyczy ■ Ploeg - van
Bt-"i Besouw - Flos -

Arlemide - Saporiti -
Wfr tl Young - Tecno -

| Möller Design - Banz
"'%'»" t

____ Bord - Danskina -m\ mmm. --^Ammm*. tJtÊ^AÊ m Frighetto-jori-
*fl B_^_LZ _IL Zonotta -Teclo

.✓il WKfmm^

- o "■■■■ * "'''ui . ■ — 'Designmeubelen worden doorgaans aangeboden in interieur-r boetieks van bescheiden formaat. Design House doorbreekt deze
e traditie en brengt dekollektie topmerken kompleet bij elkaar in

één gigantisch designcentrum. Aan de Meubelboulevard in
Heerlen vindt u het absolute neusje van de zalm op designgebied.

Het gevoel dat daar bij hoort... datzult u toch persoonlijk
moeten komen ervaren. Tot gauw!

wwm WmW ■¥! Z~W I~EIlil mzM mZmmmzmmmj

5 In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.

■ Openingstijden: Maandag 13.00-18.00uur. Di. t/m vr. 9.00-18.00 uur.

' I Za. 9.30 - 17.00uur. Donderdagkoopavond.
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MVV-PSV 1-1 - 10. Kieft 0-1. 19.
Meijer 1-1. Scheidsrechter: Blanken-
stein. Toeschouwers: 9800. Gele kaart:
Linskens en Kieft (PSV), Delahaye
(MW).
MVV: Agu, Linders, Thai, Benneker
Reijners, Delahaye, Libregts, JLanc-
kohr, Visser, Meijer, Hofman.
PSV: Van Breukelen, Van Aerle, Po-
pescu, Van Tiggelen, Heintze, Lins-
kens, Van Mol (57. Gerets), Vanen-
burg, Kieft, Romario, Kalusha (76
Ellerman).

DOOR BERT GROOTHAND

'Gewoon een kwestie van concentratie'

Armand Benneker
bluft Romario af

op zijn weg vond. Meijer kon de re-
bound echter alsnog verzilveren:
1-1. „Dat doelpunt was een soort
mini-ramp voor ons," vond Bobby
Robson, die gisteravond voor het
eerst weer op de bank zat, na af-
loop. „De tweede helft liep het bij
ons een stuk beter. Als we de hele
wedstrijd met die instelling hadden
gespeeld, hadden we gewoon ge-
wonnen."

Verdienste
Robson ging daarbij voorbij aan het
feit dat het wel degelijk de verdien-
ste van MVV was dat de Eindhove-
naren in die periode geen enkele
grip op de wedstrijd kregen. „We
konden een uur deze manier van
spelen volhouden," was het nuchte-
re commentaar van Vergoossen.
„Daarna was het mooie eraf. Toen
moesten we ook massaal terug,
waardoor we er niet goed meer uit
konden komen."

te^f RICHT ~ TerwiJl de supporters van MVV van gekkig-
i . niet wisten hoe ze de 1-1 tegen PSV moesten vieren, bleef«« mer Vergoossen uiterst rustig. Nadat hij de zoveelste felici-
it: le ln ontvangst had genomen, was zijn antwoord even laco-
*Ln?^S veelzeggend: „Waarom? We hebben toch niet gewon-

»hh *^e °efenmeester zal het niet zo ontnuchterend bedoeld
J^ben. Daarvoor is één punt tegen PSV voor een ploeg als
Str"h "°g steeds een te grote prestatie. Maar net als in de wed-
-1 nd in Eindhoven vieler niets afte dingen aan het gelijkspel.
*D hl6l als dat Uel was de wedstrijd gisveravond er een om

iun puntJe van je stoel te volgen. Alle ingrediënten voor een
L"-aantrekkelijke partij werden door de Maastrichtenaren
lerh *^air, een enorme inzet, goed positiespel, een ach-
r noede die zonder rugdekking durfde spelen, maar bovenal
Psressie.

S'erdi gedurende de eerste helft

_
airm-

et Voor de aanstaande lands-
eid en duidelijk dat de hoeveel-

' 'Bdo
agressie die MW in het spel

anks H°°r PSV te veel was' °n-: oal wnt .vroeEe, zeer gelukkige
*an P left die een mislukt schot

" oprjl°Pescu van dichtbij mocht in-
-I*/ i?e ploeS van Vergoossen
eslaB

s een Paar minuten aan-toon h" en ging vervolgens ge-
il aoor op de ingeslagen weg.

Druk
Jen,"an_e voorin zette MW de te-ïat p der onder grote druk. Door-
leh.ouH >escu daardoor ver achterin
ieindh werd- kwam er van de
fccht oense opbouw geen spat te-
fiddeiv balbezit aan PSV-kantlalve de Eindhovenaren tot eenïohr Panieksituatie. Meijer, Lanc-ïpbm en **ofman verstoorden de
Varia zodanig' dat PSV-keeper
VlÜCnt

reukelen uit armoede zijn toe-
freest i°est zoeken tot verre enlal onnauwkeurige uittrappen.

file ?fnier waarop acht minuten na
lot _£en/ngstreffer de gelijkmaker
fcên gü kwam, was typerend voorranTroot deel van de wedstrÜd-
reid t lggelen stond op het midden-
Ka_-te

e schutteren als een pupil en
_>{>£„: helemaal in paniek toen hij
faeiii Id werd d°or de felle Eric
Pohr MVV-spits speeldeLanc-

Perfect aan die Van Breukelen

feit dat Kieft een gele kaart kreeg."
Het gaf de ietwat vertroebelde blik
van de Brit haarscherp aan; de
voortdurend zwaar geïrriteerde
Kieft kreeg de kaart, omdat hij Lin-
ders min of meer in het gezicht
schopte. Het feit dat het Kiefst der-
de kaart, en dus een schorsing, be-
tekende, zal een deel van de verkla-

ring zijn. Tenslotte heeft de Brit
iedere vaste waarde in zrjn team
hard nodig om de landstitel binnen
te kunnen slepen.

Trots
Vergoossen mag terecht trots op de
prestatie van zijn team zijn. Naast

de enorme waarde van zijn voorhoe-
de maakte ook de defensie zich vol-
ledig waar. Benneker schakelde
Romario zeer geconcentreerd uit, al
moet gezegd dat de Braziliaan geen
enkele steun van zijn medespelers
kreeg. Thai toonde zich zo sterk, dat
vooral Kieft er gek van werd.

Uiteraard kwam MVV het laatste

kwartier in problemen, vooral om-
dat PSV steeds feller begon te spe-
len. In een bijna zinderend einde
bleef de Maastrichtse ploeg echter
toch overeind. Met dank aan Agu
die een schot van de doorgebroken
Van Aerle moeiteloos stopte. Het
punt was echter zeer verdiend. Het
was het loon van bijzonder veel
moed en inzet.

PSV kwam een kwartier voor tijd
bijna op voorsprong toen Kieft
doeltreffend inkopte. De af en toe
veel te coulant leidende Blanken-
stein keurde de doodsteek voor
MVV echter terecht af. Kieft had
voor zijn doelpoging Thai hardhan-
dig opzij gezet. Robson vond het
afkeuren van de goal evenwel een
schande: „Er waren twee belachelij-
ke beslissingvan de scheidsrechter:
dat hij dat doelpunt afkeurde en het

IJshockeyers azen op stunt

Sleutelduel
tegen Denen

PSV in paniek-AgressiefMVV krijgt loon naar werken

Heerlijk avondje Geusselt

»an onze correspondent
THEO KEYDENER

DOOR HANS STRAUSfeld?rf URT - D°or de verras'
Pgen Tederlaag van de Denen (4-2)
p6n Ned fn ls de ontmoeting tus-
iv ond pland en Denemarken van-
:el^ed<!trP^omoveerd tot een sleu"
Woensovs ln het wereldkam-
Pranj e iifi? voor B-landen. Als de
Snen, yers voor een stuntiet toern°rgen

' zou de favoriet van
Vnn x,

1 kansloos zijn voor de
'!derland zou da* tevens

Boslavie R den' want met Joe"
ï^hten v^e,nenië en Bulgarije

rle Eef»n Otn'olger»s tegenstandershen stri»kelblok mogen vor-

lotïiste va'i. Pen inmiddels op de
flUr> EPlrii " T*cc internationals dieNwrB

m
n
de Zweedse competitie

Kerwach ACoach pehr Muller: „Ik
Cij kunnen Spelers nog °P ü>d'N> rrmil n ons geen enkele mis-teer veroorloven."

hn spr
b
eektSCOach La"y van Wie-Met een „ ,v,an een °Pen strijd.

**»d 7mgeVJ£?pel is niemand ge-*arken£WelK
Nederland als Dene-

<°
k venlfJu^* b« winst. DaaromH^cKi* lk een hard en open
atl Wier!n

de
l1
wedstrijdtactiek laat

etweetnn alleen los' dat h« "og'alsüjnln h)J ,met drie of vier aan>£* VtW„hetgeen kan in-
?°»»ben r t

het Eaterstrio Marcel
4t°er on hÏ?0 ,MoUen en Henrie°P de bank moeten blijven.

!feü°kefr tweededae:
h° (2"° 4"° 3"°>eosiavie 4._ (I

__
3Q „Q)

eredivisie
MW-PSV 1-1
PSV 30 21 8 1 50 67-25
Ajax 29 20 5 445 65-19
Feyenoord 28 17 7 441 45-17
Groningen 28 13 8 734 40-29
Vitesse 29 13 8 8 34 42-29
RodaJC 29 12 9 8 33 37-32
RKC 28 10 11 7 31 48-39
FC Twente 28 11 7 10 29 47-44
FC Utrecht 29 8 13 8 29 33-32
MW 29 9 10 10 28 30-38
Sparta 29 9 10 10 28 41-50
Willem II 28 1 7 11 27 38-34
Volendam 30 9 7 14 25 31-43
SVV Dordrecht 29 8 5 16 21 35-56
Den Haag 30 5 9 16 19 27-55
Graafschap 29 5 8 16 18 25-49
Fortuna Sittard 28 3 10 15 16 26-45
VW 28 .2 6 20 10 26-67

Vandaag 19.30 uur:
Feyenoord-RKC
Roda JC-FC Twente (20.00 uur)
VW-Fortuna

Morgen 14.30uur:
Volendam-FC Groningen
Willem 11-Ajax
FC Den Haag-Sparta
SW/Dordrecht-FC Utrecht
Vitesse-Graafschap

eerste divisie
FC Zwolle-NEC 2-0

Cambuur 33 20 7 6 47 59-37
RBC 32 15 11 6 41 57-37
Heerenveen 33 17 6 10 40 71-44
Den Bosch 33 15 9 9 39 49-39
NAC 32 14 10 8 38 52-37
NEC 34 15 7 12 37 61-47
Heracles 33 13 10 10 36 55-47
GA Eagles 33 15 6 12 36 55-49
Veendam 32 13 9 10 35 41-40
Haarlem 33 14 7 12 35 50-55
Wageningen 32 12 10 10 34 33-29
Telstar 32 13 7 12 33 67-53
AZ 33 12 9 12 33 51-38
Eindhoven 33 10 11 12 31 40-42
Helmond Sport 33 11 913 31 45-58
FC Zwolle 34 8 11 15 27 39-58
Emmen 33 7 12 14 26 32-48
Excelsior 34 10 6 18 26 51-72
TOP 33 6 9 18 21 36-63
Zeeland 33 4 4 25 12 31-82

Heracles, Cambuur, GA Eagles en NAC
periodekampioenen.

FC Zwolle-NEC 2-0 - 24. Van der Vegt
1-0, 84. Van der Nooy 2-0. Scheidsrech-
ter: Wassink. Toeschouwers: 1173. Gele
kaart: Van der Linden (NEC).

Vandaag 19.30 uur:
Heracles-RBC
Haarlem-Wageningen
AZ-Den Bosch
NAC-GA Eagles
Eindhoven-Telstar
TOP-Excelsior
Helmond Sport-Zeeland
Veendam-Cambuur
Heerenveen-Emmen

buitenland
BELGIË
Charleroi-Kortrijk 3-1

Vandaag 20.00 uur:
Waregem-Eendracht Aalst
Beveren-Lierse SK
SC Lokeren-FC Luik
KV Mechelen-Antwerp FC
Standard Luik-Racing Genk
Morgen 15.00 uur:
RWD Molenbeek-Anderlecht
Germinal Ekeren-Club Brugge
Cercle Brugge-AA Gent

DUITSLAND
Nürnberg-Dortmund 2-1
Dresden-Karlsruher SC 2-0
Bochum-Duisburg 2-1
Vandaag 15.30 uur:
FC Kaiserslautern-Wattenscheid
HSV-Borussia Mönchengladbach
Stuttgarter Kickers-Bayern München
Fortuna Düsseldorf-Hansa Rostock
Schalke-Werder Bremen
FC Köln-Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt-Vfß Stuttgart

vvv-fortuna
Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter Luinge

VW (opstelling): Roox, Janfada,
Weerts, Polman, Braem, Rayer, Dries-
sen, Ori, Babangida, Haan, Venetiaan.
Wisselspelers: Gerestein, Van Leenders,
Graef, Derix, Custers.
Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Maessen, Driessen, Samuel,
Szalma, Paul Janssen, Usta, Barment-
loo, Mordang, Deckers, Kicken, Losada,
Sneekes, Taihuttu, Boogers, Anton
Janssen, Loontjens.

roda jc-twente
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Wegereef

Roda JC (selectie): Bolesta, Smits,
Hanssen, Broeders, Boerebach, Verha-
gen, Trost, Van de Luer, Paul Janssen,
Ter Avest, Stefan Janssen, Hofman, Ar-
nold, Ogechukwu, Huiberts.
FC Twente (selectie): De Koning, Bo-
schker, Elzinga, Leurink, Karnebeek
Paus, Rutten, Van Halst, Kool, Numan
Peeper, Schmidt, De Boer, Gaasbeek!Mrkela, Mulder, Neyenhuis.

we konden gelukkig steunen op het
ijzersterke duo Thal/Benneker". Re-
ginald Thai hield met de van hem
bekende inzet Willem Kieft 90 mi-
nuten lang in de tang. Toch scoorde
Kieft in de 73-ste minuut, maar de
treffer werd afgekeurd. Volgens col-
lega Benneker, terecht. „Kieft duw-
de Thai weg, geen twijfel mogelijk.
Voor mij was Thai een enorme
steun in de rug. Door hem hoefde ik
me alleen maar op Romario te con-
centreren".

MAASTRICHT - Alsof het de ge-
woonste zaak van de wereld was, zo
stond MVV'er Armand Benneker
na het duel MVV-PSV (1-1) de pers
te woord. Pas toen de opmerking
kwam dat hij zo juist de gevaarlijk-
ste aanvaller van Nederland, Roma-
rio de Souza Faria, had lamgelegd,
kwamen de emoties los. „De span-
ning vloeit nu pas uit me weg", al-
dus Benneker. „Tegen Romario
voetballen is gewoon een kwestie
van concentratie. Hij probeert je in
slaap te sussen, om dan razendsnel
toe te slaan. Daarom heb ik steeds
naar zijn ogen gekeken, die verra-
den hem. Je weet wat hij gaat doen,
als je naar zijn ogen kijkt. Dat is
mijn geheim van vanavond ge-
weest".

Positief
Met succes, want Benneker scoorde
in de onderlinge duels een voor
hem positieve balans van zeven te-
gen een. Een resultaat dat de be-
scheiden Benneker deels aan zijn
ploeggenoten toeschreef. Met name
ook aan MVV-doelman Alloy Agu,
die in de 71-ste minuut een door-
braak van Berry van Aerle onscha-
delijk maakte. Een miraculeuze
redding van Agu, dievoor zijn PSV-
collega Hans van Breukelen aanlei-
ding was om Agu met zijn optreden
te feliciteren. De beide doelwach-
ters liepen daarna gearmd het veld
af.

Koploper
onderuit

Bouwfonds lijdt pijnlijk verlies

In de selectie van het Nederlands team voor het WK-kwalificatietoernooi
zijn drieLimburgers opgenomen: Patrick Duyzings, Erik Merk en Marcel
Loosveld.

GELEEN - De promotiedromeh van Bouwfonds in de landelijkeklasse
van het zaalvoetbal hebben door de 6-4 nederlaag tegen Molier een fikse
deuk opgelopen. De Geleense ploeg is nu helemaal afhankelijk van de
resultaten van de concurrenten bij het behalen van een van de vier pro-
motieplaatsen.

Kimburahoudt drie
minuten stand

fcoot Ü?^N ~Er gaaPt een levens-
■^omr.?atJvssen de subtop van del^kMh , VlSie en de t°P van defoetow bal:eredivisie. Dat werd dui-
l^oetir, de vriendschappelijke ont-li^a o pussen een versterkt Kim-ro Specs °en Bosch in
h'eld ên- ,De Maastrichtenarenstar,H??« e

welgeteld drie minuten}' Toen de Bossche score-
"*as b

eenmaal op gang kwam,
"W^ Voor Klmbria geen houden
ru sf aan. Via 23-49 werd het bij de
Sirid*? i' waarna Pro Specs de«stand bepaalde op 100-138.

NURNBERG - Borussia Dort-
mund, koploper in de Bundesliga,
verloor met 2-1 bij FC Nürnberg.
Eintracht Frankfurt en Vfß Stutt-
gart, die op een punt volgden, kun-
nen het verschil vandaag uitwissen.
Saillant is, dat de topclubs elkaar
ontmoeten in Frankfurt. Voor
48.500 toeschouwers in het uitver-
kochte stadion van Nürnberg stond
Dortmund al na 28 minuten met 2-0
achter. De uitblinkende Argentijn
Zarate (strafschop) en Wück scoor-
den. De Zwitser Chapuisat, de beste
spits van Dortmund, verkleinde de
achterstand in de 34ste minuut. Na
de pauze hield Nürnberg met het
nodige geluk stand.

Bouwfonds-Molier - Kotta 0-1, Traats 0-2, Brepoels 1-2, Van de Wiel 1-3,Schwidder 2-3
Keyzers, 3-3, Kotta 3-4, Van de Wiel 3-5, Austerman 3-6, Keyzers 4-6. Tussenstand: 1. Bun
ga Melati 19-31, 2. Schoenenreus 19-25, 3. Wierts/Haantjes 19-23,4. Hooghuis Sport 19-23
5. Bouwfonds 20-22, 6. Molier 20-22, 7. H. Meyers 19-20.

„Hij wenste me geluk", aldus Agu.
„Dat vergroot mijn respect voor
hem. Hij is een geweldige doelman,
van hem is een felicitatie een groot
compliment", aldus een nuchtere
Agu. Hans van Breukelen vond op
zijn beurt het gelijkspel maar niks.
Maar hij gaf toe er langzaam aan ge-
wend te raken. „Tegen MW heb-
ben we al vaker punten laten liggen,
geloof ik. Daar moeten we binnen
de spelersgroep toch eens over pra-
ten."

Benneker had de Braziliaan van
meet af aan in bedwang. „Ik heb
hem afgebluft, de eerste drie duels
ging ik hard erin. Dat heeft hem
toch aan het denken gezet", aldus
een opgeluchte Benneker. Dankzij
de sterke defensieve arbeid van Re-
ginald Thai en Armand Benneker is
MVV de enige ploeg die niet van
PSV heeft verloren dit seizoen. Een
balans om trots op te zijn. Zeker
ook voor Roberto Lanckohr, die
Erik Meijer na een geslaagde, eigen
aktie van Lanckohr zelf, zag scoren.
„Voor mij is het wel een kick, ge-
lijkspelen tegen PSV. Zeker omdat
ik onder de medicijnen zat, vanwe-
ge een keelaandoening. Jammer al-
leen dat we in de tweede helft de
kracht missen om opnieuw gevaar-
lijk te worden. We lieten ons wat
ver terugdringen door PSV, maar

" Robbie Delahaye ziet dat WimKieft (nummer 10) met het hoofd 0-1 gaat scoren. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Voor Romario was slechts een toeschouwersrol weggelegd tegen Armand Benneker (links) enRegmald Thai.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

LimburgsDaablad,
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Vakantie en Rekreatie
i —

België
STACARAVAN te huur voor
4-6-pers. v.a. ’250,- p.wk.
Tel. 045-210225.

Duitsland

Sauerland
te huur 4-6 pers.
luxe appartement

vanaf DM 45 per dag. Inl.:
tel. 04492-4244.

DUITSLAND, Saarburg/
Hunsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. DA/VC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Pasen, Hemelv. Pinkst. va.
’298,-; April/mei ’350,- p.
wk. - 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- w.pk. - 2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14130/14121.
Appartement Hoog SAUER-
LAND. Bosrijke omgev. per
pers DM 12.50. 045-322939
Gezellig pension aan de
voet van de FELDBERG,
bosrand met mooie wandel-
wegen, tel. ml. 09-49-7671/
279 of na 20 u. 045-461057.

Luxemburg
r LUXEMBURG prachtig gel.

vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Frankrijk
EVIAN 4-pers app. balkon
op Zuiden, met uitz. over het
meer v Genève 045-711386
Te huur Ardèche-Frankrijk,
luxe 5-pers. TOURCARA-
VAN, periode 1/5-15/7 en na
29/8. Voor ml. 04499-1366.

Hongarije
Woning en kamers te huur
te BOEDAPEST. Tel.
04492-5585.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Zwitserland
Door omstandigh. APPAR-
TEMENT vrij in de Paasva-
kantie, volop sneeuw. 045-
-419677.

Tsjecho-Slowakije

Tsjechoslowakye/Bohemen
Hotel Bila Ruze Pisek, 1e klas hotel, ruime kamers met

bad, douche, toilet, TV, radio, tel. airconditioned, mooie lig-
ging in prachtige omg. visvijvers, zwembaden, manege,
stoeterijen, alles op loopafstand. Ongeveer 85 km. van

Praag. Kosten basis HP DM 45,- p.p.pd.
LO DM 35,- p.p.p.d. Bij 8 dagen slapen, 7 dagen betalen.

Kind. op kamer ouders: tot 3 jaar gratis en 3 tot 12 jaar hal-
ve prijs. Voor reservering en informatie:

Van maandag tot vrijdag 08.00 tot 16.00 uur.
Hotel Schaepkens van St. Fyt, 04406-12000.

Extra aanbod 1992. Bunga- 1 Piccolo's in het Limburgs
«tows, villa's, chalets. HAPPY Dagblad zijn groot in RE-
HOME 072-151125 (SGR). jSULTAAT! Bel: 045-719966.

(Huis)dieren

Kynologenclub Geleen
houdt de jaarlijkse
Clubmatch

voor honden van alle rassen in de Ushal te Geleen
op zondag 10 mei 1992

Inschrijfgeld ’ 20,- eerste hond; ’ 15,- elke volgende hond
Lidmaatschap ’ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren:

04406-41886 of 046-378662.
De Maastrichtse Honden Sport Vereniging

start weer op 13 april haar cursus
Gedrag en gehoorzaamheid

in de manege 't Ros Beyaert, Holstraat 47, Margraten.
De info-avond in woord en beeld is op vrijdag 10 april a.s.
om 20.00 uur in Het Cult. Centrum de Bergervliet, Langen

Akker 7b, Berg en Terblijt. Bezoekers geen honden
meebrengen. Info, tel.: 04407-2923.

De Maastrichtse Honden Sport Vereniging
organiseert op zondag 31 mei 1992 een

Jonge honden en veteranen dag
voor alle rashonden in de leeftijd van 4 t/m 18 maanden en

alle rashonden van 7 jaar en ouder.
Laag inschrijfgeld, deskundige keurmeesters en gezellige

sfeer. Inschrijving staat open voor iedere rashond.
Lokatie van de Jonge Honden en Veteranen Dag is de

Manege 't Ros Beyaert, Holstraat 47, Margraten.
Inschrijfformulieren te verkrijgen onder tel.nrs.

04405-2263 of 043-641438.

Middenslag Schnautzers
perer en zout, goede afstamming, vader afger. IPO 3 GG 1

Schoonbroodt, Kluisstr. 45, Doenrade. Tel. 04492-1255.

Bobtailpups
met stamboom. Inl. Piëta

Janssen 04747-2910.
Handtamme en pratende
PAPEGAAIEN, ook baby's.
Ariane, Bleijerheidestr. 10
Kerkrade. Tel. 045-351340.
Inruil voor kweek mogelijk.
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.
W.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN.
Tel. 09-32.11715340.
BRIARDPUPS te koop met
stamb. van kampioenaf-
stamming, schrift, gar. Tel.
04752-1885.
30 jr. TEKKELFOKKERU.
Op dit moment welpen
(dwerg). Tel. 09-49.
24063175. Herzogenrath.
Nest COLLIES te koop, zeer
mooi, tel. 04755-1696.
Te k. Mech. HERDER pups,. goede afstamming. Eggeln.
11, Brunssum. 045-272534.
Wegens omstandigh. te k.
Amazone PAPEGAAI met
grote kooi. Tel. 045-274818.
Te k. mini YORKSHIRE ter-
riër puppies, 8 wkn, geënt
en ontw. Tel. 043-636172.
Te k. DOBERMANN 9 mnd.
oud, stamb. St. Hubertus,
inentingen gehad. Tel.
0932-87658904/ of 04450-
-2058.
Te k. wegens jaloezie tegen
over onze andere honden:
PYRENESE BERGHOND, 2
jr., reu, lief voor kinderen,
goed waaks, mcl. stamb.
Tel. 04755-2188.
Te koop BEAGLEPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Inl. 04499-2237.
West Highland WHITE-. TERRIËRPUPS met stamb.,
ouder aanw. Reu staat ter
dekking. Tel. 04130-65127.
Te koop DUIVENHOK, I.
plm. 8 mtr, tev. plm. 30 dui-
ven en 2 klokken. Liefst in 1
koop. Pr.n.o.t.k. Weg. be-
ëindiging sport i.v.m. ziekte.
Interesse? Bel na 18.00 uur
045-326226 of 243527.
Weg. omst. pracht. Mech.
HERDER, IV2 jr., waaks en
trouw, ’ 150,- en lieve bast.
Duitse Staande 2V2 jr. ’ 50,-
Tel. 045-229067.
Te k. middenslag
SCHNAUTZER, zwart, 1
jaar oud, weg. omst. hed.
weg! Liefst na 18 uur bereik-
baar. Tel. 043-645157.
Te k. mooie BOOMER-
HONDJES 8 wkn., ingeënt
en ontwormd. 040-863946.

Te k. Schotse COLLIES Tri-
color met pap., ouders on-
derz. op HD en ogen, ontw.
en ingeënt; 04499-1909.
Goed tehuis gezocht voor 4-
jarige zwarte COCKER-
SPANIEL (teef), met pas-
poort en alle inentingen, tel.
04459-1450.
Te koop een koppel Franse
DWERGSCHAPEN; een
koppel dwerggeitjes. Samen

’ 600,-. Tel. 045-228834.
Nest PUPPIES, kruising
Rottweiler en Amerikaanse
Stefford, 5 wkn oud, ’ 275,-
-p.st., tevens reu en teef 10
mnd oud. Tel. 04404-1734.
Te k. VUVERVISSEN, eigen
kweek, ma t/m vrij 17.30-
-19.30, za/zo 10.00-17.00u.
Luiperbeekstr. 21, Weu-
stenrade/Voerendaal.
Te k. Hollandse HERDER-
PUPS, 7 wkn. oud, ingeënt
en ontwormd, zeer apart.
Retersbekerwg 78 Klimmen
Te koop VUVERPLANTEN
en zuurstofplanten ’ 2,-;
vijvervissen v.a. ’ 0,50. Tel.
046-517469.
Te k. Tervuerense HERDER
teefje met stamboom 7 wkn.
Te bevr. 045-313817.
Te koop zwarte DWERG-
SCHNAUTZERPUPS, inge-
ënt en ontwormd. tel.
08851-14629.
Te k. mooie miniatuur
BULL-TERRIER, met stam-
boom. Inl. 04450-2461.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te koop handtamme PA-
PEGAAI mcl. grote kooi. Tel.
045-463301.
Te k. BERNER Sennenpups
met stamb., ingeënt, ont-
wormd. Tel. 04254-2709.
Te koop kruising Am.
STAFF. pup, 6 wkn. ontw.
en ingeënt, ’250,-. Tel. ma
t/m vr. 04936-93374, zat. en
zond. 045-259753.
Te k. BERNER-SENNEN
pups met stamboom van
HD-vrije ouders en teefje
van 1 jaar. Tel. 08866-2483.
Tamme baby grijze rood-
staartjes en EDELPAPE-
GAAIEN. Deze week ama-
zonepap. v. ’ 350,- en grijze
roodstaarten v. ’5OO,- met
garantie. Tevens inruil en
inkoop. Tel. 046-375359.
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms, (Namidd. Driessen).
Te koop MALTEZER leeuw-
tjes, 10 weken oud. Tel.
045-310767.
Te koop DWERGPOEDELS
klein soort. Tel. 04750-
-16590.
Te k. WEST-HIGHLAND
WHITE-TERRIËRTJES.
Langstr. 50, Schimmert.
Tel. 04404-1527.

DWERGPOEDELTJES te k.
m. stamb., ingeënt. Graver-
str. 24, K'rade. 045-421767
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002
Te k. dubbelw. HONDEN-
HOK 1.75 x 1.00 x 90 cm
hoog, 3 mtr. afrastering en
poort. 045-720580 na 17uur
Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevl. harle-
kijn, zwarte manteldoggen,
kamp.afst. met Pasen 10
wkn. Tel. 046-526290.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. wolfsgrauwe Duitse
HERDER, reu, 4V 2 mnd.
met stamb. Tel. 046-740940

Campers
't Hoog uw CAMPERSPE-
CIALIST voor zowel nieuwe
als gebr. Detleffs en LMC-
campers. Weg. mr. Concor-
de benz. '87; Detleffs Glo-
betrotter LSH '89; Semi-
integr. TD 95 alcc-chassis.
Het juiste adres, ook voor
verhuur. Middelweg 12,
Nieuwcuyk (bij Den Bosch).
Tel. 04108-17129.
Te koop gevraagd: CAM-
PER Tel. 04405-2896.

Opleidingen

deeltijdopleiding v. volwassenen
MBO-soc. dienstverlening

Lessen 2 dagdelen p.w. lesplaats Heerlen en Sittard.
Vooropl. LBO of MAVO, aanm. tot 15 juni.

Informatiebijeenkomst MBO-sd 10 april van 13.30 -15.30
uur. Kerkepad 2 te Sittard.

HBO-maatschappelijk werk
Lessen 2 dagdelen p.w. lesplaats Sittard. Aanmelden tot

15 juni. Vooropl.: verwante MBO of HBO en 2 jaar werker-
varing. AANVRAAG INFOBROCHURE:

MBO-sd: 046 - 59 95 00- HBO-mw: 046 -5995 00 (B. Willems; event. privé: 043--" Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10

" daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Hulp/begeleiding/bijles in

' zes TALEN door ervaren
docent. 045-317161.

' Voor teken- en SCHILDER-
LES schildersschool 3xo.
Tel. 045-723049.
Privé Hongaarse TAAL-
CURSUS. 04492-5585.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Haal uw RIJBEWIJS voor
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9
wkn. motor in 8 dgn. of 3
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
6 wkn met aanhangwagen in
10 dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217487 in Hoensbroek.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attracties, gratis entree.

Huwelijk/Kennismaking

ledere maandag, woensdag,
vrijdag, zaterdag vanaf 21.00 uur.

dansenvoor iets ouder publiek va. 25 jaar.
Maandag en woensdag 10 consumptiebonnen ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerten.

Homo/lesbisch... en op zoek
naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve Relatie-
vorming, Lange Geer 44,

Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond in de Kelderbar "La
Chalet" voor boven de 30 jr.,
DJ Richard, aanv. 20.00 uur.
CHALET Treebeek, Ko-
meetstr. 25A, Brunssum.
Tel. 045-211375.
Nette huiselijke, zorgzame,
lieve MAN, 42 jr, is attent en
houdt van gezellige sfeer in
huis, z.k.m. eenv. nette,
romantische vrouw voor 'n
betrouwbare relatie. Geen
bartype. Die vrouw die zich
hiertoe aangetr. voelt, schrijf
dan een bnefje met foto en
tel.nr. o. nr. B-1077, LD.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Vrouw WEDUWE 52 jaar
zoekt lieve man tot 65jr.
Brieven met foto o.nr.
B-1187, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Nette jongeman 39 jaar,
1.83 mtr. lang, niet roker,
liefhebber van motor, zoekt
spontane jonge VROUW,
35-40 jr. Br.o.nr. B-1198,
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Goed uitziende HEER, 59 jr,
1.85 1., slank, gesch., goed
milieu, z.k.m. een char.
sympathieke, slanke vrouw
voor een duurzame relatie
en om eenzaamheid op te
lossen. Br.tfst. met foto o.nr.
B-1206 LD, Postbus 2610,
6401 DC, Heerten.
MAN, 59 jr, VUT, zond. kin-
deren, zoekt gewone, lieve,
nette vrouw. Ift. 50-55 jr.
Br.o.nr. B-1208 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Voor een duurzame, fijne
erot. rel. zoekt nette HEER,
40 plus, gehuwd, mooie
baan met vrije tijd overdag,
een lieve Rubensdame met
zeer grote 8., ouder 35 tot ?.
Goed niveau en discr. is be-
langrijk!. Br.o.nr. B-1218
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerten.
Welke VROUW tussen 45
en 58 jr. zou graag een int.
(h) eerlijke lat. rel. met mij
gesch. man willen aang.
Geh. h. verz. en gebd. Br.m.
foto tel.nr. altijd antw. Br.o.nr
B-1225, Postbus 2610,
6401 DC Heerten.
WEDUWNAAR, 46 jr z.k.m.
vrouw. Br.o.nr. B-1231 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerten.

Nette J. MAN, weduwnaar,
39 jaar, zond. kind., zkt
weduwe of alleenst., 1 kind
geen bezw., voor evt. relatie
op te bouwen. Br.o.nr.
B-1228 LD, Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
Weduwnaar 68 jr. zoekt
REISGENOOT man/vr. of
om nog andere dingen te
ondernemen. Br.o.nr. B-
-1169, LD., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen
ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Guliks Hoes, Hoek
Agricolastraat - Ophoven 1
Sittard, organiseert iedere
zondag een dans- en con-
tactavond. Bewijs verplicht.
Inl. 046-747962.
WEDUWNAAR, 59 jr, z.k.m.
slanke vrouw tot 59 ir. Br.o.
nr. B-1230 LD., Postbus
2610, 6401 DC, Heerlen.
Ongehuwde VROUW 31 jr.,
z.k.m. leeftijdsgenote uit
omg. K'rade om een vriend-
schap rel. op te bouwen, evt.
uitgaan, dus gewoon voor
de gezelligheid. Br.o.nr.
B-1232, L-D, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Nette j. MAN 30 jr. spontaan
ondem., eerlijk, i.b.v. o.a.
vast werk zkt kennismak,
met j. dame (tussen 25-35
jr) die bovenst, eigenschap-
pen onderschrijft en ook een
post. Levensinstell. heeft om
samen op een gepaste en
leuke manier van het leven
te genieten. Brief (evt. met
foto) o.nr. B-1239, LD.,
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.
Alleenstaande nette man
van 59 jr. zoekt een alleen-
staande flinke mollige lieve
DAME. Postbus 120, Bom.
Welke weimenende DAME
wil met mij, 70 jaar, 1.77 gr.,
nog iets van het leven ma-
ken? Br.o.nr. B-1038, L.D.,
Postb. 2610, 6401 DC Hrln.
Dame 67 jr. mid.st. mil., zkt.
VRIEND, plm. 70 jr. v. LAT-
rel. Br.o.nr. B-1200 L.D., Pb.
2610, 6401 DC Heerlen.
Huisvrouw 46 jr., zoekt
vriendschap met oudere
HEER. Liefst boven 55 jr. en
goed milieu. Br.o.nr. B-1202
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Jongeman 27 jr. gr. 1.67
mtr. zoekt mod. VROUW
25-30 jr. met baan, v. ser.
relatie. Wie durft. Br.o.nr.
met foto B-1216 LD.. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Nette jongeman 30 jr., vaste
baan, zkt. ser. kennismaking
met lieve en eerlijke
J.VROUW tot 34 jaar om
samen door het leven te
gaan (altijd antwoord). Br.o.
nr. B-1201 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Jonge vrouw 45 jr. gesch.,
wil graag kennism. met
HEER 40-50 voor gezellige
en eerlijk e vriendschap.
Liefst met foto worden discr.
behand. en geretoum. Br.o.
nr. B-1227 LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

Mode Totaal
Te k. weg. omstandigh. nwe. Zeer aparte witte BRUIDS-
BRUIDSJURK, kl. zalmroze, JURK mt. 38 met toebehoor,
mt. 36-38, Sissi-mod. pr.n. Tel. 045-461341/459318.
Q.t.k. Na 17 UUr 045-211437 Wat VFRKnPFM? ArlvPr-
Wat VERKOPEN? Adver- teer via: 045-719966.
teer via: 045-719966. Te k. z.gan. JONGENS-
Te koop 3-delige BRUIDS- KLEDING 8-10 jaar; com-
JURK, mt 36-38. Tel. 045- muniepak. Te bevr. 045-
-326047. 222015.

Huwelijksbureaus

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

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

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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337

Stichting Date
Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

»

.
Geef die ander de kans om jou te

ontmoeten
Bij Stichting Mens en Relatie vindt 70% van de

ingeschrevenen binnen het jaar een levenspartner.
Meer weten??? Bel:

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

Of vraag de GRATISBROCHURE aan: Postbus 525, 6040
AM Roermond of Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

STG. MENS EN RELATIE
Een desk. team met een psychologe staat voor u klaar!!!

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

[^Partner Consult
|\^—_\/Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost 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.

Informatie:
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht
MYRA Bemiddelingsburo.
Wij hebben veel Poolse da-
mes in alle leeftijden inge-
schreven. Als u op zoekt
bent naar een fijne partner
voor het leven maak dan
eens vrijblijvend een af-
spraak. Enkele v.b. zijn:
Mariala is 20 jr, 1.60 m. en
slank zij is vrolijk en eerlijk,
geen kind. Magdalene is 25
jr, 1.66 m. slank, zij is ge-
voelig en huiselijk, geen kind
Beata 30 jr, 1.54 m. slank, zij
is vrolijk en huiselijk, geen
kind. Alma is 36 jr, 1.60 m,
slank, zij is rustig en lief, een
zoon. Maria is 41 jr, 1.59 m.,
normaal post., zij is vrolijk en
spontaan, geen kind. Halma
45 jr, 1.58, slank, zij is tolle-
rant en vrolijk, geen kind.
Maria, 50 jr, 1.70 m., norm.
post., zij is huiselijk en actief
geen kind en is weduwe. Wij
zijn officieel ingeschreven
en bieden u een goede be-
middeling voor een redelijke
prijs. Bel nu 045-229 448

Voor een blind date van uw
eigen niveau.

Select-date
Voor dames speciale aan-
bieding. Info 01880-23165.

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia KINDER-
WAGEN 3-1 met div. toe-
beh.; Maxi-Cosi; kinderwip-
stoeltje. Tel. 04405-3736.

Kapper Cosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoeten, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.

Radio e.d.
STEREOAPPARATUUR te
koop. Tel. 045-229705.

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

Bel de Vakman

Rioolservice
'Ontstoppingen 'Inspectie

'Onderhoud 'Reiniging
'Opspoor detektte.
Tel. 045-414890.

Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERU vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Voor al uw WAND- en vtoer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.
En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Allround BOUWVAKKER b.
z.a. voor alle voorkomende
werkzaamh. 04455-2541.
Dakdekkersbedrijf OKÉDAK
voor al uw dakwerken.
Vraag vrijbl. offerte: 045-
-257098/216333.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.

09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.
Te k. HORDEUR bruin 0.83
br x 2.05 h. ’25,-; c.v-
radiator 3-dubbel 3.00 I. x
0.30 h. ’40,-; eiken mozaik
parket 3,5 m2’30,-; jaloe-
zie beige 2,5 cm. x o.Bobr. x
1.20 h. ’ 20,-; rolgordijn met
geleiding 0.80 br x 1.00 h.

’ 15,-. fel. 045-414487.
Te k. eiken BANKSTEL met
salontafeltje ’ 350,-, i.g.st.
Tel. 045-442867 na 15.00
Te koop geloogd grenen
WANDMEUBEL, 3-delig, i.
z.g.st., nw.pr. ’5.800,-, pr.
n.o.t.k. Tel. 04407-3176.
Te koop 2 moderne leren 2-
zits BANKJES samen

’ 600,-. Tel. 045-751067.
Te koop eiken BANKSTEL,
3-1-1, in goede staat Tel.
04493-2364.
BANKSTEL ’ 275,-; eeth.

’ 375,-; oma-slpk. ’ 375,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Eiken BANKSTEL en salon-
tafel ’ 100,-; 2 losse stoeten
’25,- p.st. Dr. M. L. King-
laan 70, Hoensbroek.
Eiken BANKSTEL 3-1-1-
zits goedkoop af te halen.
Tel. 045-443959.
6 orig. eiken KLOOSTER-
STOELEN (Oirschot) met
armleuning; eiken kruis-
poottafel samen ’ 1.600,-.
Tel. 04459-1450.

Te koop gevr. BAROKMEU-
BELS en antieke meubels.
04498-51122/046-529362.
OMASLAAPKAMER ’375,-
-eiken eethoek ’ 375,-; eiken
bankstel ’ 350,-. Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
Pracht eik. BANKSTEL 3-2-
-1 met rundleren kuipkus-
sens ’3.175,- (1 jr. oud, nw.
pr. ’ 5.600,-) 045-323830
Te k. eiken, teren BANK-
STEL 2-3 zits met bijpas-
sende salontafel, pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-319506
Te k. grenen STAPELBED
mcl. lattenbodems, z.g.a.n.,
’500,-. Tel. 045-417992.
Te k. zeer mooie DRAAI-
FAUTEUIL ledertook, zwart.
Pr.n.o.tk. Tel. 046-514465.
Te k. GASFORNUIS, kl.
bruin met grill ’300,-. Tel.
045-310882, na 12.00 uur.
Te k. compl. SLAAPKAMER
uit grootmoeders tijd,

’ 550,-. Tel. 045-318112.
AANBIEDING: Zware rib
projecttegel in 7 kleuren van

’ 13,95 nu ’ 5,50 per tegel.
Zolang de voorraad strekt.
Piet van Heugten, Pr. Bern-
hardstraat 34, Roermond.
Tel. 04750-15188.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELS. Oranjestr. 30,
Hoensbroek. 045-231437

ZonnebankenZonnehemels
' " :' " -": ' i - '"""'.. : : i " ■■■:"

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week metrecht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte metstatief nu ’ 998,-. Aanbieding Wotff zonnehemellampen

100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg.

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.

TV/Vldeo
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.
le k. gevr. DEFECTE kleu-

ren TV's en def. VHS-vi-
deo's vanaf '83 (typenr. ver-
melden) en def. Nintendo
spelcomp. Tel. 045-723712.
AFSTANDSBEDIENINGEN
voor uw TV ’85,-. E en E
Electronica. 045-231340.
Goede KLEUREN TV's m.
gar. gr. beeld Philips v.a.

’ 125,-. Ook txt TV's. Reeds
25 jr. TV-occ. centr. Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasaut.

’ 175,-. 045-725595.
Te koop KOELVRIESCOM-
BINATIE i.z.g.st., 2 jr. oud.
Dinkelstr. 7, Heerlen. 045-
-726696.
Te k. 2-drs. IJSKAST; 1
gasfornuis; 1 gashaard,
huisjesmodel, i.z.g.st. Tel.
045-210614.

Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
VIDEO'S VHS gevr. Defect
geen bezwaar. 04406-
-12875.

Computers
Te koop HOMECOMPUTER
MSX2 met kleurenmonitor
en kleurenprinter, software
en boeken, pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-728256.
Te k. ATARI-1040 STF met
muis, joystick en printer Star
LC-10. Compl. met handlei-
ding, tekstverw., terkenprog.
en vele andere software,

’ 1.200,-. Tel. 045-752771
Te k. Computer ATARI 1040
ST 3MB, harddisk 20 MB 2,
floppies 3.5, monitor SM 124
pr.n.o.tk. 045-460073.
Te k. COMMODORE PCI
computer, met div. program-
ma's, ’ 525,-. 04492-4971
Te koop Cl2B ook als C64
te gebruiken met diskdrive
en printer. 046-377881.
PC PHILIPS met printer en
kleuren monitor, 20 Mb Hb,
2 disk-drives 5V< en 31/2.
Tel. 045-414109.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.
Kachelspeciaalzaak, alle ’5OO,- VERBOUWlNGS-
hulpstukken en aanverw. ar- korting De Kachelsmid, Wa-
tikelen. REKER, Kluis 28, tem 21 Klimmeno44s9-1638
Geleen. Tel. 046_740785. BRANDHOUT, nu voordelig,

plm. 15 m3beukehout voor
GEVELKACHEL te koop. ’500,-. Aan huis bezorgd.
Heugerstr. 8, Brunssum. Van Thoor, Holstr. 33, Mar-
Tel. 045-251943. graten. Tel. 04458-1818.

Muziek

Orla Orgel- en Keyboardshow !!!
op zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur

demonstreert Michel Voncken de nieuwste Orla orgel-
keyboardcollectie.

MET ALS WERELDPRIMEUR HET XX 400 DRAWBAR
KEYBOARD.

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

Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Blaas- en slaginstrumenten!!!
Saxofoons v.a. ’ 500,-; dwarsfluiten v.a. ’ 250,-; trompet-
ten v.a. ’ 250,-; klarinetten v.a. ’ 250,-; trombones v.a.

’ 350,-; drumstellen v.a. ’ 695,-; trommen v.a. ’ 100,-;
Xylofoons v.a. ’ 1.250,- enz. enz. Ook huurmogelijkheden.

Eigen reparatie-afdeling. Belt U voor informatie. Adams
Thom, tel. 04756-1324 ('s maandags gesloten).

||lil Musichouse «rr*?
IIM Daan smit bv °Ï22"

MBMMMMBMrMMMHM Rijksweg Z. 124
J 1200 mrtf8 muztofcptoztor 111 046-754665

Een van de activiteiten van Music House bestaat uit het
bouwen, repareren en customizing van gitaren.

Welnu, om een duidelijk beeld te geven met welk soort
gitaren wij werken, wordt vandaag een fantastische gitaar-

show gepresenteerd.
Wat kunt u verwachten?

Een zeer uitgebreide en waardevolle collectie gitaren en
versterkers variërend van ’395,- tot ’5.000,-. Vakkundi-
ge specialisten zullen u middels spectaculaire Demo's met

raad en daad terzijde staan.
Als klap op de vuurpijl zal die dag een bekende artiest de
nodige demo's geven.

Nieuwsgierig ???
Breng dan vandaag een bezoek aan onze zaak te Geleen.

Rijksweg Zuid 124, tussen 10.QQ en 17.00 uur.

Opmerkelijke aanbiedingen:
Roland Keyboard E7O

DEMOMODEL van ’ 4.700,- voor ’ 3.795,-
Korg T 3 (EX) musicworkstation

DEMO van ’ 7.995,- voor ’ 4.495,-
ECHTE KOOPJES ME^/QLLE GARANTIE!

Donderdag koopavond

Knop-
accordeons

Ook occasions, Accordeola,
Croste, Cavagnolo, Hohner,
mr. mog. Info: 020-6443990.
Ook 's avonds en weekends

Docent kan leerlingen
plaatsen voor diverse
Instrumenten:

KEYBOARD, electr. orgel
en synthesizer. 045-322813

SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn pianohandel Akerstr. 82,
Hrl. Tel. 045-713751.
INRUIL Piano's. Keuze uit
25 stuks. Prijzen v.a. ’ 750,-
-tot ’1.250,-. Van Urk Rot-
terdam, 010-4363500
Te koop electrisch ORGEL
Wizard 327L, vr.pr. ’BOO,-,
tel. 045-216373.
Te koop Hammond MlOO
TOONWIELORGEL, i.z.g.st.
f2.150,-. Tel. 046-526265.

Wil BEVERS Saxofoons.
Voor nieuwe en gebruikte
saxofoons. Huren is ook
mogelijk. Tev. uw adres voor
reparatie, revisie, accessoi-
res. Marktstr. 19 Linne Tel.
04746-4976. Open wo. en
do. van 9.00 tot 12.00 U Vr.
en za. van 9.00 -17.00 U.
Te k. Technics KN 800
KEYBOARD, mcl. ace. tel.
045-324856. ■
Te k. PIANO "Royal" nieuw
zw. 88 t. 1/2 hoog mod. Prijs

’ 3.990,-. Tel. 046-750314.

Te koop IBANEZ UE 300
Guitar Effects (stereo cho-
rus, tube-screamer, com-
pressor/limiter en master-
controll). Prijs ’250,- en
Ibanez Analog Delay (AD 9),
prijs ’ 130,- samen voor
’350,-. Tel. 046-755173 na
19.00 uur.
Te k. electr. KNOPACCOR-
DEON, geheel compleet.
Tel. 045-313822.

Foto/Film
VIDEO 8 camara en acces-
soires, vr.pr. ’ 1.300,-. Tel.
045-728510, na 17.00 uur.

Kunst en Antiek

Antiekhal Palmen-Heynen
Langs de Hey 9, Sittard

Industriepark Noord 046-51070
Gespecialiseerd in Engelse en Franse meube_f3

De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne, vindt U bij
INTERART Antiek Simpel-
veld, Irmstr. 64, 045-443161
Eigen restauratie en logerij.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
Antiek uit heel Europa ver-
zameld biedt U WIJSHOFF
Antiques, Amstenraderweg
9, Hoensbroek-Centrum.
1500 m 2showroom. Tel.
045-211976, geop. dond.,
vrijd., zaterd.
Uit erfenis verkregen antie-
ke ronde mahonie SALON-
TAFEL, 1 mtr. doorsnee

’ 1.350,-. Tel. 04459-1450.
Van part. te k. 2 bijz. mooie
BOERENLEGKASTJES ca.
100 jr. oud afm. 1.40 x 0.40
x 0.80, goubr. tint pr. p/st.
f 950,-. Tel. 04408-2093.

Mooie antieke KAS^Nkoop bij Diana, Re"^straat 19, HeerierheJdgj
BUCHARA antiek ffl
voor ’ 1.500,-; BelutSd
175,95 voor ’ 750,-j
in goede staat. 045-21 g
GEVRAAGD antiekej
bels. P. Cortenraad "
(B) 09-32.12261156^
Antiek SIMONS gesf 1
seerd in noten, gren*1
ken antieke meubel*1
lampen, klokken ent,
Dorpstraat 45 A, t.o.'
kerk. Donderdag koopl
Tel. 045-243437. E*
gripvoor de regio! _^

Te k. antieke Henri 2
MERKAST, in zetóz. P>
als nieuw. Tel. 046-52JP
Te koop gevr. BAROI*
BELS en antieke m*
04498-51122/046-5293.

Braderieën/Markten

Vlooienmarkt Roggel
Manege De Leistert

Zondag 5 april van 10-17 u. 125 kramen, 2e hands sf
Organisatieburo v. Aerle b.v. 04920-25483^

Rommelmarkt Scouting St. Ja"1
Zat. 4 april en Zond. 5 april van 1.00-17.00 uur in gejj
schapshuis Aen de Wan, Einsteinstr. 32, Heer-Maag!

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

Salim Seghers met orkest.
STANDHOUDERS ge-
vraagd voor kermisbraderie
in Koningsbosch op zater-
dag 9 mei. Info en aanm.
voor 18 april, 18.00-20.00
uur 04743-2300 b.g.g. 1964

i

Te koop gevr.
Voor al uw oude MET^Frans v.d. Loop Rectf
Metaalhandel, Kissel I
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zg
huisd naar De Bei»
Heerlen. Wij betale"
hoogste prijs voor al ij*
ijzer/metalen. 045-422_*

Diversen

MIGRAINETHERAPIE
Nieuwste methode. Helpt ook Dij ernstige klachte"
Eerste kennismaking, mcl. behandeling, kostenloo*

Per behandeling v.a. ’ 59,-.
Info.; di. en do. tussen 14.00 en 19.00 uur.

Telefoon 09.49.2456.3264. Jj
Een wereld van plezier bij pret
park De Valkenier, Valkenburï

Ook dit jaar houdt u het
Verjaardagsfeestje

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor sl#

’ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De »
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restauj
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde'

’ 19,50 cadeau.
Als dat geen knallende feestdag wordt!!!

Vooraf reserveren s.v.p.
Info en reserveringen: tel. 04406-12289. _^

HALLO HANDELAREN:
polo's, t-shirts,

trilobalt trainingspakken,
tegen goede prijs.
Bel voor meer info:

04754-87502.
Schmeiko Ned.
Ridderlaan 20, Pey-Echt.
We zijn geopend wo., do.,
vrij, van 10.00-18.00 uur.

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Garreli DAMESBROM-
FIETS, 2 jr., vr.pr. ’700,-;
Orgel GEM 326, 4 jr., vr.pr.

’ 300,-. Tel. 043-436082.
WOL, 10 knotten ’ 10,-.
Marge, Streeperstr. 24,
Landgraaf.

Gebit gebroken? Tanf
nische praktijk HOONf
voor nwe gebitsproth^
reparaties. Akerstr. N-
Hoensbroek. 045-2282]
GASFORNUIS met ba"
i.z.g.st. ’ 400,-; eiken 'stel 3-1-1, ’250,-; __*

’ 150,-. Tel. 045-2137g
Te k. VOORDEUR ma'
salontafel rond; W
nokpannen. Klimmen'
104, Klimmen. .
Te koop prof. Mè|
DETECTOR fisher 126;
7 mnd oud. Tel. 04492^
PARAGNOSTE/magne*
seuse, helderziende 'nemingen, paranorma^
nezingen, ook via foW'
spr. tel. 045-453880. 1

06-lijnen

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et. p. min.

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje..
06-320.320.55 - 75 Ct p/m

Gay Privé
Wil jij sneleen discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

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

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
joudoen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 Ct p/m

Homo
Waar gebeurd, echtK

06-320.327.01 - 75J*i>
06-9603 tEr zijn genoeg meióe^"

ook het bed in will*1.
(75 cpm) __^

Vrouwtjes
en meisjes zoeken Vv
straks sexkontakt, vr*:

naar hun telefoonnurn^.
Bel nu 06-9661 (75^

Vluggertje
Wendy beleeft een J*

hoogtepunt 06-966*
(75 cpm) __^J

Onderdanige jongensjjj
met strenge mann*
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 50j!>
HomokontaKj

Zoek je 'n hete jonflf_-.
06-320.330.18 - 503>

Meisjes ,
willen sex-ervaring oPv.
06-320.330.43 - 50J!>,
Meisjes willen bijverd^

Sexadresse*1
06-320.330.60 - 75_gtl>

Uitdagend
vrouwtje zoekt eenjjj

avontuurtje. 06-9^ ■(75 cpm) y

Op zn Fran5
Debbie; de eerste W&&
wat lekker 06-9664jJ3^

06-9665 j
Hete meisjes willen so^takt met tel.nr. (755P/

Sexkontafct
Vele hete meisjes i&sheren voor 'n sexafsp".
06-320.330.66 -jOj^

06-9667 ,
Durf jij 'n kopje sui*V

lenen bij SuzanneJ/g^
Voor Piccolo's

zieverder pagina
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Protest tegen
nederlaag Tuur

nen hJC zal zeker f?een beroep kun-
s n d°en op Mare Luypers, Gerrie
«iden en silvio Diliberto. Hetleespelen van Bert Verhagen is'°g een vraagteken.

" en directe concurrent voor Euro-pees voetbal. Bij winst op zontene^u m- jdt het mes aan twee kan"
"■" ik verwacht daarom veel van

het d WedstriJd- Voor FC Twente is
k v s}e laatste kans op internationaaloetbal. Wat dat betreft zal het dusrjl lnteressante strijd opleveren.
al h

els tegen die club waren altijd
cit u aanzien meer dan waard, heb
|(

»K begrepen."

Kärcher
Fortuna heeft ook nog niet rond de
tafel gezeten met hoofdsponsor
Karcher. Het aflopende contract
wordt zeer waarschijnlijk niet ver-
lengd, al weigert manager Opge-
noord dat te bevestigen. „Ik kan me
voorstellen dat een shirtsponsor af-
wacht totdat de sportieve onzeker-
heid weggenomen is, alvorens tot
zaken te komen. Ons huidige con-
tract loopt inderdaad af. Dat is het
enige dat ik met stelligheid kan zeg-
gen over de relatie van Fortuna met
Karcher." Het meerjarenplan zal
evenwel een pas op de plaats moe-
ten maken. De begroting zal niet
naar vijf miljoen worden opgetrok-
ken, maar ook komend voetbaljaar
3,9 miljoen gulden bedragen.

Strohalm
sic

marge tussen ere- en eerste divi-
stp

w°rdt voor Fortuna Sittard
Den kleiner- Per duel is de afgelo-
g„, Weken de zijden draad rafeliger
clAk den-De strohalm waaraan de

-am? tUU De Baandert zich thans
oJptvallig aan vastklampt, is een
lo« i?nning tegen vvv in de Ven-
ces el' "Dit elftal heeft een suc"
sjern°dig". zegt coach George Kes-
ücht ''<^Pdat er weer een streepje
]0

ln de donkere kamer valt. Nu
wen We steeds weer de eigen stoe-len en tafel omver."

Vallen de bezoekersaantallen in De
Baandert tegen, vanavond hoopt
Opgenoord dat Fortuna in Venlo op
voldoende steun vanuit Sittard kan
rekenen. De ploeg is op spits Fred
de Jong na compleet. Zelfs Marco
Boogérs, die verleden week verstek
liet gaan en nooit meer onder Kes-
sler wenste te spelen, is van de par-
tij. Kessler: „Boogers heeft indivi-
dueel getraind en ik heb begrepen
dat hij medischen sportief gezienin
staat is om te spelen. Hij zit bij de
selectie. Verder ga ik op deze zaak
niet in."

Sport voor
ouderen
SITTARD - Sportservice Lim-
burg houdt een driedaagse cur-
sus die gericht is op een betere
begeleiding van de vijftig plus
sporter. Er zal aandacht worden
besteed aan ouderenvriendelijk
leidinggeven, oefenstofaanpas-
singen, belasting en belastbaar-
heid. Data van de cursus in
Roermond zijn 16 en 23 april, en
7 mei. Voor meer informatie:
Math Wilms, Sportservice Lim-
burg: 046-525988.

Edwig van Hooydonck:
'Het wordt pas plezant
vanaf de Kwaremont'

Even bijtanken

Verberne is voor tachtig procent fit
maar stelt zijn come back nog een
weekje uit. Wel speelklaar is Jay
Driessen evenals Geert Braem en
Maurice Rayer. De Nigeriaan Ba-
bangida maakt zijn eerste optreden
voor het thuispubliek. Trainer
Henk Rayer: „In feite hebben we
deels het lot van Fortuna en FC Den
Haag in handen omdat beide ploe-
gen uit de gevarenzone nog naar
Venlo moeten komen. Fortuna zul-
len we niets cadeau geven. Dat zijn
we zonder meer aan het eigen pu-
bliek verplicht. In feite vechten wij
ook nog voor onze allerlaatste
kans."

VVV
Erwin Vanderbroeck ontbreekt bij
VVV. De knieblessure die de Maas-
trichtenaar tegen FC Utrecht opliep
noopt hem tot non-aktiviteit. Juno

der z if
dat afgelopen zondag zon-

detitei Kte SDelen de tweede perio-
teEen ,behaaldé- treedt thuis aan
Wim v loper FC Vinkenslag.
-.Nu „ °sch' trainer van RKONS:
k Un f as terugnemen is fataal. Dan
niet m straks in de nacompetitie
eroncTi^ vol°P presteren. We zijn
ste nJf ,and Vinkenslagop de eer-le nederlaag te tracteren."

thuf„e. eerste klasse F speelt Heer
ging gen Blerick. Beide vereni-
ne n vertoeven in de gevarenzo-
vrem °°r Sittard, thuis tegen Che-
de k °nt' betekent puntverlies dat
wordt °P klassebehoud erg klein

van R^ EN "In de hoofdklasse C
fy[e net amateurvoetbal speelt
sterrssen m°rgen in en tegen Hal-
ver]

en dat lijstaanvoerder is en driepi"esPunten minder heeft dan de
'"Omt Van- trainer Piet van DiJk-riüs e blijven meedingen is winst
pa een vereiste," luidt het simpele
LimK De overige duels waarbij
ziin V?rgse clubs 2iJn betrokken,
en r Venray-EHC, Panningen-SVN«aronie-Wilhelmina'oB.

Simpel parool
voor Meerssen

v"an
ke ■een grafstemming is geen spra-
-20

ln De Baandert. Dat beweren
qd

el Kessler als manager Jacq.
dg gen°ord. „Het gaat ons niet voor
niet lnd' Sportief en financieel
ton geeft oPgenoord toe. „Drie
CettVerlies door de tegenvallend re-
Wis 6S|' Bovendien kost een trainers-
ge,?e'tijdens het seizoen ook altijd
toek gen dat lichten de onzekere
traot°mst zi Jn gesprekken over con-cten voorlopig uitgesteld."

Rob Mulders
wint in Brakel
BRAKEL - Rob Mulders won
een wedstrijd over 157 kilometer
in het Belgische Brakel. De Lim-
burger uit de ploegvan JanRaas
finishte in de tijd van 3.58 vóór
In 't Ven en Van Loenhout. Wie-
bren Veenstra eindigde als zes-
de.

Zilveren start
Velzeboer
DENVER - Monique Velzeboer
is bij het WK shorttrack in Den-
ver voortvarend van start ge-
gaan. De nationale kampioene
uit Oud-Ade eindige als tweede
op de 1500 meter. De openingsaf-
stand werd gewonnen door Kim
So Hee uit Zuid-Korea. De bron-
zen medaille was voor Amy Pe-
terson uit de Verenigde Staten.

De eerste zege van Van Hooydonck
staat bij de meeste wielerliefheb-
bers nog op het netvlies. Na zijn
succesvolle solo in 1989kon de ben-
jamin van Jan Raas zijn emoties op
het erepodium in Meerbeke niet
meer de baas. Tot op het bot ver-
kleumd, over het hele lijfbesmeurd
met modder, jankte hij bij de huldi-
ging harder dan het water van de
Niagara-watervallen. In 1991 nam
een andere Van Hooydonck de feli-
citaties in ontvangst. Geen huilbui,
maar de triomfantelijke winnaars-
blik van een ervaren coureur.

De nervositeit bij Van Hooydonck
heeft plaatsgemaakt voor koele be-
rekening. „Ik hoef het parcours
voor de wedstrijd niet meer te ver-
kennen. Ik weet tegenwoordig wel
hoe het in elkaar zit. Maar een goe-
de kennis van het complete traject
is wel een voordeel," merkt hij op.

Berekening

Trainer Genua
vertrekt
GENUA - Twee dagen na de
blamerende thuisnederlaag te-
gen Ajax (2-3) in de halve finale
van het toernooi om de Uefacup
heeft trainer Oswaldo Bagnoli
officieel zijn vertrek bij FC Ge-
nua aangekondigd. De 46-jarige
Italiaan wil het seizoen bij zijn
werkgeverwel gewoonafmaken.

dat hij ook voor de komende jaren
een grote geldschieter weet te strik-
ken. Als Raas het niet lukt, is het
wel heel erg met de wielersport ge-
steld."

uur. Vanaf 13.30 uur tot de aan-
komst omstreeks 16.45 uur worden
de laatste 120 kilometers in beeld
gebracht. Nederland 3 brengt de
wedstrijd op de buis vanaf 14.00 uur
tot de finish.

Televisie
Vooral de Belgische televisie be-
steedt morgen ruimschoots aan-
dacht aan de klassieker in Vlaande-
ren. De eerste uitzending vindt
plaats op BRT 2 vanaf 9.30 tot 10.10

Zie ook pagina 26

" Rolf Gölz heeft
doel nog nietbereikt

SINT NIKLAAS - Brult deLeeuw
van Vlaanderen morgen opnieuw
op eigen grondgebied? Edwig van
Hooydonck, winnaar in 1989 en
1991 van de Ronde van Vlaanderen,
heeft absoluut niet de pretentie de
tweede wereldbekerwedstrijd van
het seizoen als de zijne te beschou-
wen. Bescheiden was hij, beschei-
den blijft hij. Daar veranderden de
twee belangrijkste overwinningen
in zijn loopbaan niets aan. Niette-
min, tot morgen laat in de middag
blijft de Leeuw van Vlaanderen in
zijn schulp.

verse dt116 lagere klassen staan di-
'fteerrt Teressante duels geprogram-
degrari !n verband met dreigende
PSV'-^Vr6 Zijn dat: Kolonia-RVU,
Hukn nlose Boys, Leonidas-
se Rnerg' SVM-Scharn, Geertruid-
L»nne v1 ûlpen> Langeberg-SVE,
braCht i drop' Holturn-Maa-s. Sport et duel Standaard-Heerlen
br eriL rentegen kan uitkomstvoWJf wJe leider RKVCL blijft

Wad4JaA"ht °P Ütel m

SCHAATSEN
Denver. WK shorttrack vrouwen, 1500
m, finale: 1. Kim So Hee 2.44,04, 2. Mo-
nique Velzeboer 2.44,18, 3. Peterson
2.44,39, 4. Kim Yang Hee 2.44,77, 5. Li
Van 3.11,67. Mannen. 1500 m, finale: 1.
Kim Ki Hoon 2.27,04, 2. Ji Soo Mo
2.27,15, 3. Ishihara 2.27,57, 4. Blackburn
2.28,37, 5. Lackie 2.29,60, 6. Hansen
2.32,35.

sport in cijfers

WIELRENNEN
Ronde van de Vaucluse. Derde etappe:
1. Van Lancker 152,4 km in 3.57.08, 2.
Gottschling 0.02, 3. De Koning 0.06, 4.
Galbois zt, 5. Jolidon zt. Klassement: 1.
Rous 11.37.11, 2. Delminio Pereira 0.04,
3. Bouwmans, 4. Jdanov, 5. Forest allen
zt.

Hij noemt het toeval, dat deRonde
van Vlaanderen twee keer op zijn
erelijst voorkomt. Zijn voorkeur
gaat uit naar Parijs-Roubaix, de
mooiste klassieker in zijn ogen,
waarin hij ooit nog eens hoopt te
schitteren. „De Ronde van Vlaande-
ren wordt pas plezant vanaf de
Kwaremont. Daarvóór rijden ze als
gekken. Ik voel me meer thuis in de
Hel van het Noorden. Die race is
eerlijker, hoe gek het ook klinkt."

Marathon zonder Poli en Cruz
ROTTERDAM - Enkele beken-
de deelnemers hebben afgezegd
voor de twaalfde marathon van
Rotterdam, die morgen wordt
gehouden. Het gaat om de Itali-
aan Gianni Poli, vijfjaar geleden
winnaar in New Vork, die door
griep geplaagd wordt, en de
Mexicaan Alejandro Cruz, in
1989 tweede in Rotterdam. Cruz
moest afzeggen wegens maag-
klachten.
Verder ontbreken de Duitser
Martin Grüning, de Japanner
Masayuki Nishi en de Zweed

Ake Eriksson. In het vrouwen-
veld, waarin de Portugese Auro-
ra Cunha voorbestemd lijkt voor
de winst, ontbreken de eerder
aangekondigde Spaanse Maria
Luisa Irizar en de lerse Christine
Kennedy. Nieuw in het vrou-
wenveld is de naam van de Joe-
goslavische Susanna Ciric.

Zie ook pagina 26

" Van knecht tot
kampioen

" Ayrton Senna, wereldkampioen formule 1, geeft zijn
monteurs nog enkele aanwijzingen, terwijl zijn McLaren
wordt bijgetankt voor de eerste training voor de Grote
Prijs van Brazilië. In Sao Paulo zal de Baziliaan de op-
mars van zijn grootste concurrent en huidige leider in de
stand om het wereldkampioenschap, Nigel Mansell, probe-
ren te stuiten. Foto: AP

Van Hooydonck heeft het naar zijn
zin bij de grillige Raas. De sfeer,
voor hem van groot belang, is
vriendschappelijk. Het grote geld
uit Zuideuropese landen is niet aan
de lange prof besteed. „Er moet wel
heel veel tegenover staan, wil ik
niet bij Raas blijven. Ik gaer vanuit,

Limburg klaarvoor zwemfinales

VOETBAL
Amateurs derde klasse D. SSS'18-Tig-
lieja 0-1. Tiglieja kampioen eerste perio-
de.

HiltonHead, 1 miljoen gulden, vouwen,
derde ronde, enkelspel: Zvereva-Navra-tilova 6-4 6-2, Sanchez-Vicario - Gorro-chategui 6-2 6-1, Martinez-Cecchini 6-1
6-2, Hy-Novotna 6-3 3-6 6-1, Meskhi-Gra-
ham 3-6 6-2 7-5, Schultz-Martinek 6-2
6-2, Kuhlman-Ritter 6-2 7-5, Sabatini-
Coetzer 7-5 5-3 afgebroken wegens, in-
vallende duisternis.

TENNIS

firSf^- T"dens de nationale
ET Petitie h

e verenigingzwemcom-dle,vandaag in Amersfoort
de Li" ugehouden. bestrijden ook
Matstem,burgse verenigingen hun
B com"et tnjd' In de Nationale. Semen MZPC Ult
kn hÏÏ ht fn Z°N/S&S uit Heer-el wederom tegen elkaar op.

ü i*mPC94^Ï momenteel zevende'vollt r.
U punten

' ZON/S&S
2574Q 7

P een negende plaats met
tvvep PUnt en een achterstandvan

' In d t̂en,op de streekgenoot."■■'■Horï ifde, afdeling is HZPC uit
WÜï j

al_,zeker van degradatie, ter-MoJp de nationale C-competitie
' Pro" egl° uit Venlo vrijwel zekerkj.

Enchte 6erSte klasse staat Patrick uit
Prom °*P een derde plek' hetgeen
Dettootle naar de nationale C-com-

!i her! .lnhoudt- Promotiemogelijk-uen liggen er voorts voor RZL,en ZC Valkenburg.

Singapore. Mannen, 500.000 gulden,
kwartfinales: Krishnan-Woodforde 4-6
6-1 6-1, Haarhuis-Carlsen 6-4 6-3, Mronz-
Fitzgerald 1-6 6-4 6-3, Youl-Grabb 6-3
6-4.

Volgens Cruijff moet er een ein-
Nooit

Direct na de nederlaag in Praag
beschuldigde Cruijff 'de mensen
rond de selectie van Barcelona'
er van een klimaat te creëren, datniet geschikt is voor toppresta-
ties. Cruijff, die nog tot 30 juni
volgend jaarbij Barcelona onder

Het clubbestuur wil daar echter
niets van weten. Voorzitter Nu-
nez meent dat Cruijff al meer
dan genoeg macht bij de club
heeft. „Hij heeft de spelers, die

In het verleden heeft Cruijff er
geen twijfel over laten bestaan,
dat hij de plaats op de bank wil
overdoen aan zijn vriend en

contract staat, heeft het afgelo-
pen jaar al een paar keer te ken-
nen gegeven, weinig gelukkig te
zijn met zijn eigen positie: „Ze
kijken hier alleen maar naar de
resultaten. Als het goed gaat,
klopt iedereen zich op de borst,
maar bij een nederlaag ben ik de
gebeten hond."

de komen aan de zeggenschap
van de clubleiding in zaken, die
hij tot zijn terrein rekent, zoals
het aantrekken van spelers en
het afsluiten van contracten.
„Zolang de club haar organisatie
niet verandert, zal Barcelona
nooit de absolute top in Europa
bereiken."

tweede trainer Carlos Rexach en
dat hij op de tribune wil plaats-
nemen als 'technisch-directeur'
met een volledige bevoegdheid
over de voetbalsectie van de Ca-
talaanse landskampioen van
Spanje.

hij wilde hebben. Wat zeurt hij
dan nog?"

Verder heeft Barcelona proble-
men met zijn commerciële ne-
venactiviteiten, zoals ook zijn
akkoord met de KNVB over een
eventuele eindverantwoordelijk-
heid bij het WK 1994 in de VS
kwaad bloed heeft gezet. Ten-
slotte is men bij de club ontevre-
den over het rendement van
Cruijffs aankoop Richard Wit-
schge, die acht miljoen gulden
heeft gekost en een miljoen gul-
den per jaar verdient, maar die
nog geen enkele keer heeft kun-
nen overtuigen.

Nevenactiviteiten

Barcelona: 'Hij heeft genoeg macht. Wat zeurt hij dan nog?'

Johan Cruijff dreigt weer
BARCELONA - Johan Cruijff
heeft gedreigd met opstappen bij
zijn club Barcelona. Volgens
Cruijff zijn de structuren bij de
club een belemmering voor meer
titels. „Als ik merk dat ik in de
toekomst niet kan werken zoals
ik wil, is het duidelijk dat ik
moet vertrekken," verklaarde hij
bij terugkeer uitPraag. Daar ver-
loor Barcelona met 1-0van Spar-
ta Praag, waardoor het bereiken
van de finale van de Europacup
voor landskampioenen onzeker
is geworden.

Estoril. Mannen, 900.000 gulden. Twee-
de ronde: Emilio Sanehez-Furlan 6-1
6-3, Fontang-Lopez 7-6 2-6 7-6. Kwartfi-
nales: Arrese-Lendl 6-3 4-6 7-5, Bru-
guera-Cunha e Silva 6-2 6-1, Costa-De la
Pena 6-4 6-1.

Zaterdag 4 april 199223

Van onze sportredactie

" Marco Boogers weer
in de Fortuna-selectie
omdat hij volgens
GeorgeKessler
'medisch en sportief
gezond is.'

Foto:
PETER ROOZEN

Roda JC: elk duel 'n finale
Fortuna begint aan tien dagen van de waarheid Boksers mikken

op zuidelijke titels
HELMOND - De Zuidneder-
landse bokskampioenschappen
worden vandaag voortgezet in
Helmond. MTS'er Jean Verhae-
gen komt in het senioren A-wel-
tergewicht uit tegen Han Doo-
renbosch met als inzet de titel.
Frans Verhaegen en Landgraaf-
bokser Dautzenberg maken
eveneens kans op een kam-
pioensgordel.

[KERKRADE/SITTARD/VENLO - De eindstrijd om de
e {r" *s pas m me^' nu moet gezorgd worden voor een
* uEFA-cupplaats. Dat is het motto waarmee Roda JC de laat-

_
ste volle competitiemaand is ingegaan. Vierde of vijfde wor-
«en om later, in mei, klaar te zijn voor een schitterende apo-

V ;heose. „Voor die tijd hebben we al vijf finales gespeeld," zegt

_
trainer Adrie Koster, kijkend naar het resterende programma■ °-at Roda in het verschiet heeft. Met FC Twente wacht van-

i. avond de eerste serieuze beproeving.

SINGAPORE - Paul Haarhuis
heeft de halve einstrijd bereikt
van het met 500.000 gulden gedo-
teerde toernooi van Singapore.
Hij rekende in de kwartfinales in
twee sets (6-4 6-3) af met de Deen
Kenneth Carlsen. Haarhuis heeft
in zijn drie partijen tot nu toe, te-
gen de Oostenrijker Antonitsch,
de Australiër Stoltenberg en
Carlsen, nog geen set afgestaan.

Haarhuis staat
geen set af

NEW VORK - Bill Bikoff, de
Amerikaanse manager van Regi-
lio Tuur, heeft officieel protest
aangetekend tegen de beslissing
van de verdeelde jury na Tuurs
partij tegen Calvin Grove op 27
maart in Catskill. Calvin werd
tot veler verrassing als winnaar
uitgeroepen, hoewel hij behoor-
lijk beschadigd was. Na grondi-
ge bestudering van de video-
opname besloot Bikoff bij de
New Vork State Athletic Com-
mission in beroep te gaan.

limburgs dagblad sport



CURSUSSEN*^OPLEIDINGEN |_^J
HAAL IN 2 JAAR HET DIPLOMA

SPD
Bezoek de SPD Nü kan via een intensieve dagopleiding bij Site de duur van de

Info-avond. opleiding zodanig worden verkort, datbinnen 2 jaarhet diploma SPD
; kan worden behaald!

« Om vin de gelegenheid te Vooropleiding.
; stellen nader metSite kennis -HAVO met Handelswetenschappen

te maken en vrijblijvend _VWQ met Economje „» . verdere informatie over de ».-.« . . .. ■ u.--; SPD-opieidmg in te winnen, -MEAO, Administratieve richting
organiseren wij een speciale -MBA

informatiebijeenkomst. .....! Wi| heten u graag van harte Onderwijskundige opzet.
welkom op: Om een optimaal resultaat te bereiken wordt er gewerkt in groepen van

__^^^^^m| max. 28 cursisten. De vakken worden gegeven door docenten met een
<MWË ■ grote theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

flu!| Doordat dè computer, zeker in de werksituatie van de SPD-er, Biet meer is
il 1 we9te denken za' 'n de opleiding ruime aandacht worden besteed aan het

H l"i 1l^j gebruik van computers en bepaalde software pakketten en de
U ir!^^^^^ consequenties van de invoering ervan.

MMÉÉPÉM'f^f^U De studievoortgang wordt bewaakt door regelmatige toetsingen en
huiswerkcontrole.WtAlmw^ De studieprogramma's zijn zodanig opgezet dat de cursist tussentijds ook

andere waardevolle diploma's op economisch-administratief gebied
1 Indien u geïnteresseerdbent (MBA en NIMA-A) kan behalen,

en op de Info-avond - , r.... .
verhinderd ben,, kunt u ook Cursusplaats: Sittard

< telefonisch een afspraak Cursusstart: eind september 1992.
maken voor een informatief

gesprek Studiefinanciering.
Bei de heer Scnröder, Omdat Site erkend is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in

046-590444 het kader van de Wet Erkende Onderwijsinstellingen, komen cursistenvan de
SPD-opleiding in principe in aanmerking voor de Wet Studiefinanciering 18+.

I n^assiTÉ i
OPLEIDINGEN - TRAININGEN - CONSULTANCY

j Sittard, Parklaan 4, tel. 046-590444 \\\\
IDoor de Wet erkende onderwijsinstelling.)

r

voorlichting hbo

Culturele en
Maatschappelijke Vorming
" Audiovisuele Produktie
" Recreatie en Toerisme
" Sociaal Kultureel en Educatief

Werk

Kreatieve Therapie
" Beeldend Vormen
" Dans en Beweging
" Drama
" Muziek

Sociaal Pedagogische
Hulpverlening

Een vast programma

HOGESCHOOL SITTARD .^k
Informatie en aanmelding: r~4ij^3l *^^"»"~Sportcentrumlaan 35, 'r
6136 XX Sittard,
Telefoon (046) 591212

, —
Rijkshogeschool Maastricht

FACULTEIT THEATER

Toneelacademie

De Toneelacademie Maastricht leidt op tot

acteur en docent drama / regisseur.
De studierichting tot docent drama/ regisseur
kan zowel in een dag- als een part-time
opleiding gevolgd worden.

) Toneelacademie - vooropleiding
zaterdag 1 8 april 1 992
I 1.00- 14.00 uur

Informatieve bijeenkomst
over de vooropleiding
dag- en part-time opleiding.

Toneelacademie,Lenculenstraat 33
Tel.: 043 - 46 66 90 (Tel. opgeven)

"" , -—■ |
i

4
E

I VERSTEVIG UW CONCURRENTIEPOSITIEI MET EEN KORTLOPENDE CURSUS
I LOGISTIEK! MANAGEMENT

wat u meer weten? Site Bedrijfsopleidingen biedt u een 2-tal
VrMmefuitaebreide kortlopende avondcursussen van kwalitatief

informatie. uitstekend nivo, (groepsgrootte ca. 15 pers.).
Dit kan telefonisch

s£sJ!£ QUAUTYASSURAIMCE

'" 8.30-21.30 uur, vrijdag 5 Bijeenkomsten; van 12 mei t/m 9 juni. fl. 475,-
-8.30-16.00 uur).

Infc-aanv^perfax VOORRAADBEHEER
S S^l*ÖoBs 4 Bijeenkomsten; van 13 mei t/m 3 juni. fl. 395,-

I n^aasiTÉ
OPLEIDINGEN - TRAININGEN - CONSULTANCY

L Sittard. Parkiaan 4, tel. 046-590444
(Door deWet erkendeorderwiismstei:ing.) |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

a Erkend door de
MinistervanOnderwijs

" &Wetenschappen op

rl-ps *s p n ïïi&zz%&1 IVJü V 11 instellingen.

<Met maximaal 10 deelnemers per
cursus starten zowel op basis- als

.!*■*■ op gevorderd gebruikersniveau

!■ aPril WordPerfects.l— I Lotus 1.2.3

'— tmd dßase IV
I MS-DOS

*[m mei MG.3 (duur: 10 weken)
I examen in Hoensbroek

sept. Praktijk Diploma
£V P Informatica I en II

O Diverse rijkserkende examens van het\_7m\ EXIN te Utrecht en het ETI te Rotterdam
worden afgenomen In ons instituut.

Cl (045) 21 17 33~7 I Hommerterweg 224, 6431 EZ Hoensbroek

E 3opleiding - advies - begeleiding

Met een opleiding van
Stichting EuroAcwlcmic
Nederland

OPLBIDINGSINSTITUUI * *■ „DE THERMEN" Cn ;
Raadhuisplein 15 Heerlen mm^—l

Tetetoon.* 045-713717 *mmmt __ —i * *

Directie kuil je alle kanten Op Medewerk(st)erUitgaand
Secretaresse I^-—^ Reisverkeeren Toerisme

Medisch .——' ~^^/ \ " Euro
Secretaresse / \ Host/Hostess

*u ,- . JuniorAldelings —. .. Inlormatrice un,|/Hnct.c«Secretaresse Receptioniste ReceptirjniSie Host/Hostess

Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wet op de
erkende onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt.

(Eventueel met mogelijkheid tot studiefinanciering)

éftPFIV ¥1Xii VRIJDAG 10 APRII 1992VFJL JLlll MJrkXM 14.00-17.00 ULK
Informatie en aanmelding: g
Raadhuisplein 15, Heerlen, 045-713717 5

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW
DURE REKLAMEFOLDERS

NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN
UW ZOONTJE...?

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst,| jO LS Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, 1 'V-T | fax 04709-84333.

SPIRAL

r 'IPaard schopt het tot
verkoopleider én

informatie-analist

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

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

bedrijfsleven en bij de overheid vlot aan de slag kunt:

* AcCOUntQnCV Zie 'e 'eze^ ')'ivoorbee'd a's krediet-adviseur,
0 accountant, informatiemanager, marketing-

* Bedrijfseconomie manager, hoofd voorlichting of als beleidsmede-

* Bedrijfskundige informatica werker bi 'een interna,ionale organisatie, volg

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

* EconomiSCh-juridiSCh slagen. Want zeg nou zelf, als een paard het
schopt tot verkoopleider en informatie-analist

EcOnOmiSCh'lingUlStlSCn dan hoef je je toch eigenlijk nergens meer zorgen
om te maken.

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

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

HEAO Limburg I!=>LA
Je komt altijd goed terecht

HEAO Limburg, Postbus 5268, 6130 PG Sittard. Te1.046-510641
0

I—, I—l1—I
I ia, ik wil graag meer weten over mijn toekomstmogelijkheden
| met een studie aan de HEAOLimburg te Sittard. I

D Stuur mij informatie over de dagopleidingen
D Ik volg HAVO I

| D Ik volg VWO I
I D Ik volg MBO
I D Ik zit in het laatste jaar

D Ik zit in het voorlaatste jaar
D Stuur mij informatie over de avondopleidingen

I Naam
I Adres :

Postcode/plaats
I Telefoon ff m 1
I I

Limburgs Dagblad



Wij schreeuwen en schelden Meerssen naar de top'

Het verbale geweld van
Robert en Erik Smeets

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

Een Tukker
in Sittard

Thijert: 'Verbaasd dat iedereen wordt betaald

Van onze correspondent
MAARTENDE KEVER

JJEERSSEN - Wie kent ze
"■"iet? Vijfentwintig en drieënt-
wintig zijn ze inmiddels, al zes
eizoenen spelen ze samen in

"et eerste elftal van SV Meers-en. Beiden zijn bekend door
ün rushes langs de zijlijn en

j*e vaak gave voorzetten die'"erop volgen. Aan het woord
ijJJn Robert en Erik Smeets.wee van de vier zoons (Mar-
|r el speelt bij RVU en Jürgencteert in de jeugd van Fortu-<,a Sittard) uit het gezin

Pa zit in het Meers-
en-bestuur en ma maakt zich

,P zondag verdienstelijk in deDestuurskamer._ e kunt dus stellen dat bij onsPrake is van voetbalgekte. Je hoort
j,V's zelden iets anders," merkt, 'k aan het begin van het onder-
°ürj op. De gebroeders zijn vanaf

kf Jeugd lid van de hoofdklasser encven hun club meestal trouw.

SITTARD - Opeens dook
de naam Marcel Thijert op
in het Limburgse voetbal-
land. Als voorstopper
maakte hij de laatste maan-
den furore bij VV Sittard,
maar hij is nog relatief on-
bekend in het voetbalwe-
reldje. Toch heeft hij al een
berg ervaring, allemaal op-
gedaan bij de Oldenzaalse
voetbalclub Quick'2o uitko-
mend in de hoofdklasse B.
Bij die club speelde de in-
middels 27-jarige verdedi-
ger vanaf zijn achttiende
levensjaar in het eerste elf-
tal, maar na zijn studie aan
de TU van Twente moest de
Tukker min of meer nood-
gedwongen zijn voetbal-
schoenen aan de wilgen
hangen.

ding heb ik gemisten het heeft
nog enkele weken geduurd
voordat ik in het eerste stond,
maar sindsdien ben ik er niet
meer weggeweest," aldus Thi-
jert, die in het eerste jaar bij;
Quick'2o degradeerde naar de
eerste klasse, maar voordat hij
wegging weer meehielp aan de
promotie van zijn club naar de
hoofdklasse.

Tegenvallend niveau
„Het niveau hier in het zuiden
valt mij tegen," antwoordt hij
desgevraagd. „Ik bedoel dat
niet denigrerend, maar het is
eigenlijk gek dat je al na een
maand in het eerste elftal
speelt terwijl je meer dan een
jaarniet meer gevoetbald hebt.
Misschien heeft dat ook te ma-
ken met de precaire situatie
waarin Sittard zich bevindt.
Maar ik ben er van overtuigd
dat we in de eerste klasse blij-
ven en dat we volgend jaar lek-
ker vrijuit kunnen voetballen.
Voetballen doe ik nog altijd
voor mijn plezier. Ik heb er
veel voor over, maar het blijft;
een hobby. Ik was dan ook ver-
baasd over het feit, dat spelers
hier in Limburg op alle ni-
veaus betaald worden. Dat is
in het oosten toch anders, op
enkele uitzonderingen na na-
tuurlijk."

Toch is het voor hem geen be-
letsel om door te gaan. „Zolang
ik er plezier in heb blijfik voet-
ballen. Of dat bij Sittard zal
zijn? Ik denk het wel, waarom
zou ik ergens naar toe gaan
waar ik een paar honderd gul-
den kan vangen, maar daar-
voor wel meer dan honderd
kilometer per week moet rij-
den! Voetbal blijft een ont-
spanning. Mijn geld verdien ik
bij mijn baas."

Rola JC
si krt vel"kaste nooit, terwijl Erikpechts een seizoen uitstedig was.

door MVV en Roda JC ver-tild6 hij op 16-jarige leeftijd voorn maanden naar de Kerkraadse
„Rob Baan, de toen-

d "pSe trainer, zag het niet zitten
0 .'k de sprong naar de selectie
VeM Eou rnaken> dus mocht ik weer
e """ekken, hetgeen voor mij een
p orrne teleurstelling was. Trainer
wet van Dijk, die toen ook al bij
orf r̂ssen was> heeft me echter weerJj de berg geholpen. Hij handhaaf-
st

'Tlij door dik en dun en hamerde
npds op het feit dat ik op het oude
herf^U zou terugkeren. Aan hem
t . _! 'k dan ook verschrikkelijk veel
ft <?anken"tipf?ert neemt plotseling het initia-
v '" ..Behalve het feit dat we honk-
k

st zijn, is er nog een overeen-
y^st tussen ons," legt hij uit.

ori°Wel Erik als ik zi Jn namelÜk van
iar lne voorh°edespelers. Door de
o en heen zijn we steedsverder op-
schoven naar de achterste linie.
aan k dan ook' clat we ('aarom zo
v gallend zijn ingesteld en voor
Q^ssende acties kunnen zorgen.

"? die manier kunnen we ons ten-nste verdienstelijk maken, want

Een baan bij DSM maakte een
verhuizing naar het zuiden
noodzakelijk en hij wist niet
meteen bij welke club hij
moest gaan voetballen. „Vorig
jaar heb ik wel wat gebald in
de zaal, maar dat alleen maar
voor de gein," vertelt de
spraakzame procestechnoloog.
Zijn terugkeer op de groene
zoden was min of meer toeval.
„Op het spelen in de zaal was
ik na een jaartje wel uitgeke-
ken. Op een verjaarsdagfeestje
ontmoette ik toen Ed Urlings,
onze keeper. Hij hoorde dat ik
'thuis' bij een hoofdklasser ge-
voetbald had en vroeg mij of ik
niet bij Sittard wilde komen
voetballen. Na een gesprek
met het bestuur ben ik in okto-
ber begonnen. De voorberei-

we hebben allebei een duidelijk te-
kort aan techniek. Het op de juiste
manier uitvoeren van passeerbewe-
gingen is meestal voor ons een
groot probleem."

Marktplein
Hoe verloopt de samenwerking tus-

sen de broers? Trekken zij zich aan
elkaar op, of speelt de familieband
op het veld geen rol? Een vraag
waarop Erik een pasklaar antwoord
in petto heeft. „We nemen het in be-
paalde situaties voor elkaar op.

Maar het is een feit dat je je eigen
boontjes moet doppen. Jekunt niet
constant op elkaar leunen".

„En het komt dus ook best wel voor
dat we elkaar flink uitkafferen,"
vult Robert aan, die vervolgens een
opmerkelijke uitspraak doet. „Ik
kan me voorstellen, dat een neutra-
le toeschouwer die onze wedstrij-
den bezoekt, af en toe de indruk
heeft op een marktplein beland te
zijn. Er wordt wat afgegild. Dat is
echter onze kracht. Zou er geen on-

vertogen woord vallen, dan zouden
we ook niet presteren. We houden
elkaar wakker, vanaf de eerste tot
en met de laatste minuut. Wij
schreeuwen en schelden Meerssen
als het ware naar de top. Voeg daar-
bij het feit, dat al jarenlangniemand
van de basiself is vertrokken en ik
denk dat de belangrijkste oorzaken
van onze successen zijn genoemd."

'Afdeling' dreigt voor Gulpen en Wit Groen

De Zuidoosthoek siddert
maar ziet zich dit seizoen voor het
niet uit te wissen feit geplaatst, dat
de jongeren nog niet voldoende rijp
zijn om het vlaggeschip te dragen.
Toen ook nog eens gevestigde
krachten als Paul Lassauw en Jan
Theunissen wegvielen, brak er iets
in de ploeg. Daarom is tijdens de
winterstop andermaal een appel ge-
daan op Leo Klein."

Van onze correspondent
LEO JASPERS

Het duo vervolgt: „Sinds zijn terug-
keer op de libero-stek is er meer
rust in de ploeg gekomen en wordt
er weer als leeuwen voor elkaar ge-
vochten. Leo gaat voorop in die
strijd en hij is dan ook vooralsnog
onmisbaar. Maar wij moeten toege-
ven dat de situatie voor Wit Groen
nog nimmer zo precair was als nu".

hier, de beperkte middelen ten
spijt, heerlijk werken, we proberen
er het beste van te maken en ik heb
het volste vertrouwen in de toe-
komst. De prijzen worden immers
pas over vijf weken verdeeld. Er
kan nog van alles gebeuren en ik
zou liegen, als ik zei op de degrada-
tie te rekenen."

Sjef Jongen: „Laat ik voorop stel-
len, dat ik niet geloof dat wij gaan
degraderen, al is de stand op de
ranglijst verre van rooskleurig.

kant mis kon lopen, maar we von-
den dat we geen andere keuze meer
hadden. We wilden af van het loven
en bieden om voetbalkrachten te
houden of te halen. De eigen jon-
gens, samen met spontane 'aan-
waaiers', dienden ons standaard-
team te vormen en we zouden wel
zien waar dat toe leidde. Dat we er
nu zo beroerd voorstaan heeft te
maken met het feit dat de ploegen
in 4B elkaar in kracht nauwelijks
ontlopen. We laten onze hoofden
daardoor niet op hol jagen en pro-
beren de rust in de eigen gelederen
te bewaren. Als bestuur blijven we
de uitgestippelde koers koesteren
en staan we volledig achter Paul
Coenen en zijn jongens."

XpLPEN/VAALS - In klasse
2ichVan de KNVB manifesteertn een merkwaardig feno-
Den SP°rtclub'2s, FC Gul-
de tuWit Gr°en, ploegen uit
kerrT relatief grote woon-
errV i

als Bocholtz. Gulpen
tic aals balanceren eendrach-
afer rand van de KNVB-moit en hJken onderling te
de-T» Ultvechten wie er in
Urr,K lmiteit yan de afdelingmburg belandt. Een van de
VeeLZrV,n leder geval wèl het
het kunnen redden, maar
rjer*VOrnit v°or voetbalinsi-
de ioch een raadsel, dat juist
mootirie genoemde ploegen
Ven vechten om te overle-

Sportclub'2s gaf al eerder aan de
mouwen zo hoog mogelijk te gaan
opstropen, teneinde die gelukkig la-
chende derde te zijn. Van FC Gul-
pen en Wit Groen (in het grijze ver-
leden nog acterend in de tweede
klasse van de KNVB) mag men niet
anders verwachten, maar FC Gul-
pen-secretaris/penningmeester Sjef
Jongen probeert naast optimist ook
realist te blijven.

" Marcei Thijert houdt zijn hoofd erbij.Foto: peter roozen

Het Wit Groen-duo vindt ook dat de
eventuele degradatie een regelrech-
te ramp zou betekenen. Die gedach-
te alleen al stemt hen droevig.
Bovendien oogt het resterende Wit
Groen-programma met thuisduels
tegen Sportclub'2s, Keer en
RKVVM en uitwedstrijden tegen
koploper GSV en Banholtia allesbe-
halve makkelijk. Met name het uit-
duel tegen Banholtia acht het twee-
tal van cruciaal belang. „Als we dat
duel winnend afsluiten, leggen we
met zijn tweetjes de thuisreis te
voet af. Hopelijk maakt die belofte
bij onze eersteëlftalspelers krachten
los die tot een topprestatie leiden,"
besluit het Wit Groen-duo bijgelo-
vig.

Mochten we tóch het kind van de
rekening worden, dan zal hier naar
niemand een beschuldigende vin-
ger worden gericht. We hebben
namelijk een aantal jaren geleden
als bestuur bewust gekozen voor
een inpassing van onze eigen jeugd
en trokken daartoe de in MVV-
jeugdkringen gelouterde trainer
Paul Coenen aan. We namen daarbij
het risico, dat het ook wel eens fali-

Dat laatste blijkt duidelijk uit het
feit dat Paul Coenen, ondanks de
tegenvallende prestaties, ook vol-
gend jaar FC Gulpen onder zijn
hoede houdt en dat al voor het vijf-
de jaar in successie. Over vertrou-
wen en bestuursondersteuning
gesproken! Paul Coenen: „Het blijft

Wit Groen
Bij Wit Groen vallen nagenoeg de-
zelfde motieven als verklaring voor
de belabberde gang van zaken te
beluisteren. Heinz Labriaire (elftal-
begeleider en bestuurslid) en Willy
Haenen (16 jaar alle Wit Groen lief
en leed delend als verzorger) formu-
leren doordacht en eensluidend:
„Bij ons is ook rigoreus gekozen
voor het inpassen van eigen jonge-
ren. Trainer Rob Ouwens leek ons
de aangewezen persoon om de ver-
jongingskuur te begeleiden. Hij
doet zulks ook voortreffelijk, gaat
volgend seizoen onverdroten voort,

Van onze correspondenti"_AYMOND KERCKHOFFS Irio Lagarde: 'Periodetitel geeft vleugels'

RKONS heeft eerste
doelstelling bereikt

Derde klasse B
Minor-FC Hoensbroek
Bekkerveld-Groene Ster
Heerlen-Weltania
Heksenberg-Vijlen
VKC-Vaesrade
RKBSV-Voerendaal

Derde klasse C
Crescentia-KVC
EW-Buchten
Swift'36-RiosMerefeldia-DESM
Obbicht-FC oda
Brevendia-Megacles

Derde klasse D
MVC'I9-Vitesse'oB
Meterik-Tiglieja
SVEB-RKDEV
IVO-SV Meerlo
Sparta'lB-SSS "18
SC Irene-HBSV

Vierde klasse A
RKHSV-Vilt
Willem I-Amicitas
lason-Rapid
Schimmert-Walram
RKUVC-RKASV
SVME-St. Pieter

Vierde klasse B
Keer-Oranje B.
Wit Groen-RKWM
GSV2B-Banholtia
Zwart Wit-Sportclub
Klimmania-Simpelveld
Geertruidse 8.-Gulpen

Vierde klasse C
Waubachse 8.-FC Gracht;
Abdissenbosch-Hopel
Centrum Boys-SVK
Laura-Helios
KVC Oranje-Helust
RKSVB-Schinveld

Vierde klasse D
Passart-Mariarade
Coriovallum-OVCS
Kluis-KEV
Heidebloem-RKSNE
Stadbroek-RKDFC
Langeberg-SVE

Vierde klasse E
Roosteren-Thorn
Armada-SVH"39
Linne-Vlodrop
Holtum-Maasbracht
Stevensweert-RKSVW
Urmondia-IVS
Vierde klasse F
SC Leeuwen-EMS
Victoria-Eindse Boys
Nunhem-RKVB
RKSVO-Haelen
Leveroy-Moesel
Beegden-RKESV

Vierde klasse G
Bevo-Reuver
Roggel-Baarlo
GFC'33-RKSVN
VCH-Venlo
VOS-Swalmen
Egchel-Quick Boys

Hoofdklasse C
Venray-EHC
UDI'I9-Geldrop
Baronie-Wilhelmina'oB
Longa-DESK
Margriet-TSC
Halsteren-SV Meerssen
Panningen-SVN

Eerste klasse F
Sittard-Chevremont
Heer-Blerick
RKONS-FC Vinkenslag
Volharding-Roermond
Veritas-Waubach
Eijsden-Limburgia

Tweede klasse A
Kolonia-RVU
RKWL-Bunde
Standaard-Heerlen Sport
RKVCL-Caesar
Miranda-Almania
Schuttersveld-SCG

Tweede klasse B
PSV'3S-Venlosche B.
Belfeldia-Lindenheuvel
Haslou-De Ster
Born-Quick'oB
WVO3-FCV
Susteren-RKMSV
Derde klasse A
Leonidas-Hulsberg
RKMVC-Mheerder Boys
SVM-Scharn
LHBMC-Polaris
Berg'2B-MKC
Sanderbout-SC WVV'2B

„Ik heb daar steeds met veel ple-
zier gevoetbald. In de jeugdcate-
gorieën werd ik zelfs de pinge-
laar van het dorp genoemd.
Vanaf mijn achttiende stond ik
echter in het eerste elftal. Dat
was juist in het jaar dat we kam-
pioen van de vierde klasse. C
werden. De belangstelling van
RKONS is gekomen na de door
Michel Haan georganiseerde be-
loftencompetitie vorig jaar, waar
Weltania ook in meespeelde. De
overstap van een derdeklasser
naar een eersteklasser heb ik
niet echt zwaar gevonden."

KiS GRAAF -Met knikkendeSRan^ Cn natte handen van
RKONS gafSt°,nd het elftal van
in he? V.fHgelopen zondag niet
Bii h 1 ldJ maar lanês de üjn.
riek R

Wedstrijd Waubach-Ble-
baoh J püntverlies van Wau-PerL'?> ,RK?NS imkers de
in del de eerste kla^e Fbe£«?Cn* Sl6^en- Vandaar dievfefeTot grotevreugde
niet v«2 ïWam de thuisclub
Rea^n der dan een gelijkspel.StttV°°r RKONS °m een
kant ne

te Veren in de Waubach- en hopen de competitie toch nog
iets interessanter te maken."

eens van plaats, wat een goedre-
sultaat heeft gehad. Zelf heb ik
ongeveer op alle posities ge-
speeld. Van linksback tot rechts-
buiten. Dat ervaar ik als zeer
positief, omdat je dan kunt aan-
voelen hoe andere spelers in het
team denken. Een vaste stek heb
ik nog niet, ondanks het feit dat
ik in alle wedstrijden dit seizoen
heb meegespeeld."

ren iets verdwenen. We zullen dekomende weken dan ook meer
ontspannen spelen, wat het spelen ook het publiek zeker ten goe-
de komt. Het zal ons vleugelsgeven. Het kampioenschap is
normaal gesproken buiten be-
reik, want ondanks onze derdeplaats in de rangschikking heb-ben we tien punten achterstandop leider Vinkenslag. Zondag
staat de thuiswedstrijd tegenVinkenslag op ons programma.

„Natuurlijk is de balsnelheid
groter, wordt er feller gespeeld
en is men meer prestatiegericht
bezig. De sfeer in het team beviel
me echter vanaf het eerste mo-
ment. Ik ben iemand die graag
voetbalt en ook graag traint.
Vandaar vind ik het fantastisch
dat we, dank zij de periodetitel
in de nacompetitie uitkomen.
Daardoor kan ik immers meer
belangrijke wedstrijden spelen.
En misschien promoveren we
nog naar de hoofdklasse, zodat
we nog een niveau hoger kunnen
spelen."

enoJn!ri°detlï el betekent eennorme stimulans voor RKONS,
voor ri°lKVljf lWare wedstrijden
Irin t °eg heeft" De 21-jarigeS^f^. die dit jaareinblbufdattsripveroverde, is dan ookJJ dat de penodetitel op zak is.
was ï„Start Va,n deze competitiewas een penodetitel een van on-
N„ e

I
n' herinnert hij zich;.Nu we dat doel bereikt hebben,'s de druk om te moeten preste-

Dat gaat een kraker worden,
want we zijn supergemotiveerd

Nieuwe spelers
Dat het team de laatste weken zo
gemotiveerd speelt, verwondert
Irio Lagarde niet. „Deze compe-
titie startte RKONS met veel
nieuwe spelers. Dan duurt het al-
tijd nog een tijdje, eer er een
hechte eenheid staat. Trainer
Wim Logister heeft echter een
eenheid tot stand gebracht. Hij
wisselde enkele spelers nog al

Voor MEAO-student Irio Lagar-
de is het het eerste jaar bn'
RKONS. Daarvoor speelde hij
vanaf zijn zevende bij Weltania.

Zaterdag 4 april 199225

amateurs
Redactie: op zoterdag
Arno Römgens

Robert (rechts)
en Erik Smeets,

twee trouwe
steunpilaren van
Meerssen, bezig

met de
warming-up.

Foto:
FRITS
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DE PANNE - Wie het nog niet opgevallen is, weet het
nu: Rolf Gölz steekt in supervorm. Hoewel de Duitser
niet als favoriet wordt getipt, zou hij morgen in de Ron-
de van Vlaanderen wel eens voor de verrassing kunnen
zorgen. Gölz is er in ieder geval toe in staat om de
Vlaamse topklassieker op zijn naam te schrijven. Zeker
zoals hij op dit moment fietst. Rudi Altig is de enige
Duitse winnaar op de erelijst van de Ronde van Vlaan-
deren. Gölz wordt al jaren aangekondigd als de nieuwe
Altig. Hoewel de 29-jarige coureur uit Bad Schussen-
ried, die zoals zijn kopman Moreno Argentin officieel in
Monaco woont, mooie koersen als Parijs-Brussel, Waal-

’Moreno Argentin is onberekenbaar, met hem is het alles ofniets

Rolf Gölz heeft zijn
doel nog niet bereikt

se fiji en Kampioenschap
van Zurich op zijn palmares
heeft staan, heeft hij nog
nooit zoals zijn illustere land-
genoot een echte topklassie-
ker ofwereldkampioenschap
kunnen winnen. „In de Ron-
de van Vlaanderen krijg ik
wellicht de kans om dat wel
te doen," merkt Rolf Gölz
aan de vooravond van de
Belgische wereldbekerrace
op.

Ondanks zijn respectabele erelijst
en miljonairsstatus is Rolf Gölz
nog steeds een bescheiden jon-
gen. Eigenlijk past dat nietbij een
Duitser. Gölz praat bij wijze van
spreken liever met de pedalen dan
met de mond. Niettemin wilde hij
deze week tijdens een rustig mo-
ment in de Driedaagse De Panne
best wel over zijn vak en zichzelf
babbelen.
Rolf Gölz werd profwielrenner na
deOlympische Spelen in 1984. Hij
startte in Italiaanse dienst als
knecht van Beppe Saronni.
„Maar ik lag snel overhoop met
Saronni, omdat ik op een bepaald
moment mijn kansen niet meer
voor hem wilde opofferen. Het
had geen doel meer om voor hem
te werken, want hij was over zijn
hoogtepunt heen en kon geen be-
langrijke koers meer winnen, dus
ging ik mijn eigen kans," herin-
nert Rolf Gölz zijn beginfase als
professional.

Raas
JanRaas profiteerde van de situa-
tie en contracteerde de talentrijke
Duitser voor zyn Superconfex-
equipe. Aanvankelijk deed Gölz
wat van hem als kopman verlangd
werd. Twee jaar geleden presteer-
de ik niet meer zoals het hoorde.
Raas was niet tevreden. Daarom
besloot ik om naar een andere
ploeg over te stappen."

Rolf Gölz keerde terug naar Italië
en werd ploegmakker van Moreno

" Rolf Gölz, de talentrijke Duitse kanshebber in de Ronde van Vlaanderen. Als nooit tevoren
heeft hij zich op deze klassieker voorbereid. Hij steekt, volgens de kenners, in supervorm. Toch
dicht hij de grootste kan om de Ronde van Vlaanderen te winnen toe aan Museeuw...

Argentin. Dat lag voor de hand,
want Argentin en Gölz waren
reeds sinds het wereldkampioen-
schap 1986 goede vrienden van
elkaar. Gölz had in de regenboog-
strijd zijn toenmalige kopman
Saronni doen verliezen en hielp
diens aartsrivaal Argentin aan de
regenboogtrui. Twee jaar later
hielp de Italiaan zijn maatje Gölz
de Waalse Pijl winnen.
„Ik had altijd reeds gezegd, dat ik
naar Italië terug zou keren. Ik

door

BENNIE
CEULEN

houd van dat land, de ambiance,
de maniervan koersen, de verzor-
ging, het eten en de gezelligheid.
Italianen houden van mooie din-
gen. Zo zit ik ook in elkaar."

Toch kon Rolf Gölz vorig jaarzijn
terugkeer in Italiaanse dienst niet
met klinkende resultaten onder-
strepen. „Deze week heb ik toe-
vallig een lang gesprek met ploeg-
leider Ferretti gehad. Hij bena-
drukte, dat hij heel tevreden over
mij is. Ik won in 1991 wel geen
enkele koers, maar presteerde re-
gelmatig. In de Ronde van Vlaan-
deren werd ik vierde en in de
Wincanton Classic zelfs tweede.
In Luik-Bastenaken-Luik had ik
ook belangrijk werk voor Argen-
tin opgeknapt. Bovendien reed ik
een heel goede Tour de France.
Alleen een mooie triomf ontbrak.
Dat vond ik toch wel jammer."

Succes
Rolf Gölz bereidde zich beter dan

ooit tevoren op het nieuwe i
zoen voor.
„Met succes, want ik won al fl
wedstrijden. Twee etappes cm
eindzege in deRonde van de ■
dellandse Zee. Dat neemt I
mand me meer af. Ik ben nul,
meer op mijn gemak. Sinds»
ben ik goed blijven rijden. In'1laan-San Remo heb ik veel gedi
voor Argentin. Hij was de aller,
ste, hij kon eigenlijk niet ver
zen. Maar het gebeurde toch.
waren allemaal diep teleurgesK
Na de Poggio is hij te langzai
naar beneden gereden. Gewo
omdat hij te zeker van zich*
was en geen enkel risico in
bochten wilde nemen. Hij me*
de, dat hij alleen nog door een'
kon verliezen. Moreno heeft <ook toegegeven."
Volgens Rolf Gölz is het pret
werken voor Moreno Argenf
„Die misser in Milaan-San Re*
is al vergeten. Moreno is erg da»
baar. Als je iets voor hem d«
krijg je er ook iets voor ten
Voor hem heb je dan ook gra
alles over."

Museeuw
Rolf Gölz tipt niet zijn koprrw
maar Johan Museeuw als de gr_\
favoriet voor de Ronde van Vlas
deren. „Museeuw wordt de
kloppen man. Hij rijdt enoi
sterk dit jaar. Museeuw staat j
scherp voor Vlaanderen. En i
gentin? Moreno is onberekenbaj
Ik kan zijn kansen moeilijk *

schatten. Als hij er bij zit, is )
moeilijk te verslaan. Met Argent
is het alles of niets. Winnen
geen prijs rijden."
Het Duitse vechtersbaasje is
wel van overtuigd, dat hij mort?
op de Vlaamse wegen met zij
Ariostea-ploegmakkers een sta
blok zal vormen.
„We rijden allemaal heel gcA
Moreno Argentin start als kg
man, Rolf Sörensen en ik als tj
schermde renners. Normaal m
zien' zullen we er in de finale fln
een paar man bij zijn. Wie wej
kan ik dan welvan de situatie p<|
fiteren."
Rolf Gölz is eigenlijk niet gechj
meerdvan deRonde van Vlaan<_
ren. „Al dat getrek, geduw 'gedrang op die smalle, kronkel*
de wegen om aan de beklimrrii
gen te beginnen, is eigenlijk ni{
voor mij. Als een renner op zo]
klim omvalt, kan iedereen lop*j
en ben je verplicht gaten dicht'
rijden. Eigenlijk verwonderde jjj
me, dat ik er vorig jaarop het
slissende moment bij was. Ik W]
het dus wel. Als de kans z_?
voordoet, zal ik die dus ook gtf
pen, want ik blijf proberen <_\
echte grote klassieker te v/ij
nen..."

Sympathiek, bescheiden en wars
van poeha en kapsones. Bert van
Vlaanderen is een zorgeloos
type. Een toonbeeld van nuch-
terheid. „Limietstress? Daar heb
ik geen last van". De 27-jarige at-
leet uit Tienhoven ligt niet wak-
ker van de hernieuwde kennis-
making met Rotterdam, waar hij
samen met John Vermeule hen-
gelt naar een olympisch startbe-
wijs. 2.11.30 is de richttijd. „Na-
tuurlijk heb je voor een wed-
strijd altijd wel wat zenuwen.
Maar het is niet zo dat ik de
week voor de race hoteldebotel
ben".

Voor Van Vlaanderen, net terug
van een tweeweeks trainings-
kamp op Lanzarote (kilometrage
van 180-185 per week), is Rotter-
dam een wedstrijd als elke ande-
re. „Ik ben de rust zelf en zorg
voor voldoende afleiding". De
hele week heeft hy nog gewerkt.
Van negen tot vijf. Als technisch
medewerker van een keten mo-
dezaken. „Decors maken, ver-
lichting installeren in de etalages
en allerlei technische klusjes op-
knappen". Zaterdagmiddag pas
vertrekt hij met zijn vriendin
Nanja naar Rotterdam, „'s Och-
tends probeer ik eerst nogwat te
ontspannen. Even de auto was-
sen of wat harken in de tuin".
Een vast ritueel voor een belang-
rijke loop.

Laatbloeier
Van Vlaanderen is een laat-
bloeier. Vier jaar geleden ont-
dekt in regionale wedstrijden en
langzaam gebracht als exponent
van een nieuwe marathonlich-
ting. Manager Michel Lukkien
voorspelt hem een grote toe-
komst. „Ik heb de afgelopen 28
jaar heel wat atleten meege-
maakt. Daaronder kampioenen
als Salazar en De Castella. Maar
Bert is de atleet die het meest
met zyn verstand loopt. Zuinig
en economisch. Als hij nog wat
sneller wordt op de tien kilome-
ter, moet hy de marathon over
een jaar of twee rond de 2.09,
2.10 kunnen lopen".

Wat goed is, komt snel. Een afge-
zaagd cliché maar dat zeker van
toepassing is op Van Vlaande-
ren. Ondanks zyn betrekkelyk
gering aantal dienstjaren in de
atletiek, heeft hij het al redelijk
ver geschopt. Rotterdam in
2.12.48, Berlyn in 2.12.47. „Ik heb
er toch lang over gedaan om
ik heb er nog steeds heel veel
plezier in".

Bert van Vlaanderen kent geen limietstress voor marathon Rotterdam

Van knecht tot kampioen
TIENHOVEN - Vroeger droomde hij van een car-
rière als voetballer of wielrenner. Hij kon aardig
jongleren met de bal en zat goed in het zadel.
„Maar ik ontbeerdetoch het echte talent". Bert van
Vlaanderen besloot dus op een stoute winterse
dag, nu negen jaar geleden, om de loopschoenen
eens aan te trekken. „Hardlopen is zo mooi, zo rust-
gevend, zo puur". Hij was meteen verkocht. Stilaan
ontwikkelde zich een liefde voor de wegraces. Hij
won wat regionale wedstrijden, deed tempohard-
heid op in Amerika en brak vorig jaar plotsklaps
door op de marathon in Rotterdam. Van Vlaande-
ren, de haas, de waterdrager die onbaatzuchtig zijn
diensten had aangeboden aan Dirks en Stigter,
voelde zich na dertig kilometer nog zo vol energie
dat hij besloot de klassieke loop, zijn eerste, te vol-
tooien. Hij spotte met de marathonwetten en baan-
de zich een weg naar sportieve roem. 2.12.48! De
knecht was opeens Nederlands kampioen. Morgen
staat Bert van Vlaanderen opnieuw aan het vertrek
in Rotterdam. Ditmaal niet meer als helper. De
meester wil naar Barcelona. „Zoals elke andere at-
leet, die zijn sport lief heeft".

Van Vlaanderen is een echt bui-
tenmens. „De natuur heeft me
altyd al gefascineerd". De Hel-
las-atleet die een opleiding als
timmerman voltooide, kan zich
buiten uren amuseren. Langs de

waterkant, in de tuin of gewoon
zover te komen", vindt de Ut-
rechter zelf. „Toen ik twee jaar
geleden de 20 km rond het uur
begon te lopen telde ik pas echt
mee". Zijn geduld werd beloond.

..Van een marathondebuut in
2.12 kun je alleen maar dromen".

Van Vlaanderen bleef niet lang
stilstaan bij zijn glorieuze triomf.

„Ik kreeg veel aandacht, maar
een week later pak je toch de
draad weer op. Je kunt immers

niet blijven teren op die ene
wedstrijd".
De pupil van trainer Jon Weller-
dieck, voormalig coach van on-
der meer Rob Druppers, staat
niet graag op de voorgrond. „Ik
vind het hartstikke leuk dat ik
me met de Nederlandse marat-
hontop kan meten, maar ben
niks meer dan een ander. Ik loop

misschien alleen ietsje harder".
Van Vlaanderen relativeert. Hij
beseft dat hij internationaal pas
meetelt met een score van 2.09.
„Het is de vraag of ik die top ooit
zal kunnen bereiken. Aan de an-
dere kant zeg ik: ik ben pas 27,
heb net twee marathons in mijn
benen en kan nog lang mee. Ik
wil het in elk geval proberen".

Nooit zeuren, nooit klagen en t_\tijd bereid om hard te werke*!
Dat is Van Vlaanderen ten vo4
ten uit. „Ik ben iemand die e«_j
der afgeremd dan opgejut mo_[
worden". Voor veel buitenstaat
ders is er niets geestdodende*!
dan hardlopen. De marath'
vereist bovendien een grot!
ningsdiscipline. Motivatie ko>
Van Vlaanderen geen moeit*
„Ik doe niets liever dan traine
en lopen. Mijn hele leven sta1
eigenlijk in het teken van hardl'
pen. 's Ochtends al vroeg h'
nest uit, trainen, eten, werke"
weer trainen en dannaar bed. t
hardlopend in de bossen. „Het'
een leuke afleiding in de dag*
lijkse sleur". Van Vlaander*
maakt zich niet druk. WaarO'
zou hij. Met tweemaal 2.12 acht*
zijn naam is hij zo goed als ze#
van een plaats in de olympiscf
equipe. „Rotterdam wordt e*
race tegen de klok, maar ik p*""
beer toch zo ontspannen mol'
lijk te blijven. Ik vertrek* beW 1
dend, want wie te hard v*
stapel loopt, levert aan het ei* 1'
dubbel in".

De bedoeling is om in de buU*
van de 2.11.30 te finishen. „A1
het weer goed is moet dat ku1
nen lukken". Zeker wanne*
Van Vlaanderen en Vermeule e
kaar helpen, zoals afgesproke
„We starten in dezelfde groep ?
helpen elkaar. Maar als het op 'dan is het op. We kunnen mf
lijk op elkaar gaan wachten. "■**zien wel wie de langste ade'
heeft". Van Vlaanderen wil zie
in ieder geval niet over de k<>
werken. „Ik zal me schuil hol
den en niet vaker laten zien da
nodig is. Ik heb immers al e«*
tijd van 2.12 staan. Ik moet n*
zien dat iemand sneller is".

Van Vlaanderen kiest zijn W^
strijden zorgvuldig uit. Dosef^zijn krachten en is zuinig op i*
lichaam. „Het seizoen is nan 11
lijk afgestemd op de 01ympis<*j"
Spelen. Ik vind het leuk om dj
eens mee te maken, die sfeer
proeven. Bovendien houd ik v^
warm weer".

Eerst wacht nog de krachtpr<£
in Rotterdam. De stad waarin *■
vorig jaar met stijgende ver#
zing en bewondering werd IF
volgd. Hij kan er nog steeds vr
genieten. Van die dag dat hij *jf
genoeg de complete nation**
marathontop een poepie heeft r
ten ruiken. Uitgemergeld ""^j
hij. Uitgewoond, in Knetemar^jargon.Maar het plezier won t*
ruimschoots van de geleden pil'j
„Het was gewoon prachtig- lfhoop dat het nu weer net z<l
mooie wedstrijd wordt".

" Bert van
Vlaanderen

verdedigt
morgen zijn

nationale
marathontitel
inRotterdam.

Met een tijd
rond de 2.11.30
hoopt de atleet
uit Tienhoven

zich te
kwalificeren

voor de
Olympische

Spelen.
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Vijfenzeventig Friezen werken voor deRussen, een mededeling dievijfjaar geleden
ruim voldoende zou zijn geweest om deBVD op volle sterktete doen uitrukken naar
het Noorden des lands. Inmiddels is hetal niets bijzonders meer, want deRussen
willengeen defensiegevoelige gegevens, maar deuren.Wij dachten dat de deuren
naar de voormalige Sovjetuniewijd open stonden, maar die deuren blijken er nog te
moeten komen, en wel van de firma met de oerfriese naam Halbertsma. Waardoor de
75 Friezen die de deuren maken ook weer eens een deurtje kunnen openmaken - om
maar eens een open deurin te trappen.

In onze arrogantie dachten wij datuitsluitend westerse zakenlieden zaken opkocht*
in het voormalige Oostblok. Transacties in de omgekeerderichting deden zich niet
voor. Tot deze week, Halbertsma Deuren BV in het Friese Grouw aan een bedrijfin
hetGemenebestvan Onafhankelijke Staten (GOS) werd verkocht.

Het verkoopproces heeft ruim een halfjaar in beslag genomen. Aanmerkelijk langer
dan de bedoeling wasvan JippeTinga, de 38-jarige zakenman in Winsum, aan wiens
brein de opmerkelijketransactie ontsproot. Tal van omstandighedencompliceerden
de onderhandelingen en afwikkeling.

De miljoenendans om bomen, deuren, olie, roebels en dollars laat zich lezen als eer
zakenroman." De opmerkelijke transactie ontsproot aan het brein van zaken-

man Jippe Tinga.

DOOR IRENE OVERDUIN
ENWIEBE PENNEWAARD

p egin 1991 staat de,''^ deurenfabriek
m aan de voor-

avondvan haar
J"°/lderdjarig bestaan. Het
jjubileumzal gevierd wor-
j£en samen met de over-JJuurman, het net als de
jaeurenfabriek in 1984 ver-
zelfstandigde Halbertsmapallets BV. Directeur Tinga

eeft bij de eigenaarvan deaeurenfabriek, Svedex BVr 1varsseveld, een mooi°udget bedongen voor de
<estiviteiten. Samen met dePailetbroeders kan hij bijnaarie ton besteden.

lnnen de onderneming wordt ge-
tw 'Het bedrijf draait al zeker ■SlpeKJaar met VerlieS- Het f?aatecht in debouw, en dat voelt elke

De 54 produktie-

'bet Terkers vinden dat het ëeldJU erkan worden besteed aan ver-
ruwing van deverouderde appa-

Dr
UHUr' <">m te beginnen moet de

fio°Hi!ktie van eenvoudige ens eakope binnendeuren, de zoge-
Boconlijn, hoognodig

na ull gemoderniseerd.De vraag
eirfJ lkwaütatief gebrekkige'ndprodukt dreigt zelfs opkortermyn helemaal weg te vallen.

ena! erkennen ook directeurTinga
toe f1moederbedrijf. Tingakrijgtstemming een koper te zoeken.jJZlet wel mogelijkheden, omdat
gy^deelhouderisvan Conssov
handn 'n Staphorst gevestigde
de hii en adviesbureau isvoor

nelft in handenvan Tinga en
der

8 "jf^envrienden, en voor de an-re helft van enkeleRussischeonaernemers.
Februari 1991
k.de Sovjetunie van Michael Gor-uf.Kjov vindt Tinga belangstelling
Een k deelrePubliek Komi. Het te-
land oeralgebergte aan gelegen
jjJ? 1sruim tienkeer zo groot als
inuT d'telt hechts 1,3 miljoenwoners, is voor driekwartbedekt
bp k naaldwouden en kent een lan-
|e nouttraditie. Het staatsbedrijf
hn v̂zaPstroj, gevestigd in de
naa k

d Syktyvkar, heeft oren
brieki aanbod-De eigen houtfa-
van ,|evert deuren, maar deze zijn
** abominabele kwaliteit.

deeS denkt aan ontmantelingvan
jXomocon'un, verscheping naar

"U en hermontage aldaar. Dat
soCi 'efde °Pleidingvan per-
ttieH

2° n twee jaarvergen. De
van h erkers in Gr°uw, onwetendtwin? eZe besPrekingen, houden de
Waad ii^Ü °Ude lijnzo g°ed en
leen ï u dat gaat draaiende. Ai-
res*,, et voortdurend gebrek aanoor^e'°fnderdelen beperkt de
190 nn

rno!}keliJke capaciteit van
duizendeenUrenperJaarmettien-

Maart 1991
eeeuwf°rbfreidingen voor het*S^TïVoüezanz°n-
roerri n Staat defabnek er be-
Perrn Jde situatie verslechtert

eXa! ingenaan leve-
te wllrosten toenemende moei-
OÖkL £°r deaanvoer hapert.
«eeaW^f overgeschakeld op
dietif/ ed

J
kopere grondstoffen,

en stnrf.ns,de
J
verwerking tot uitvalomdatTfg leiden' Klanten klagen,

nieTwr
aHPraken over levertijdenet worden nagekomen.

APril 1991
kostïn faa ul verontrust over de
nemenH

Van retjubileum-Hettoe-DeuriL Verhes van HalbertsmaTin/^ n°°pttot zuinigheid, enkelirf 1-1?1 meerfaam als ontwik-schernrn,b^deideeëndanalsevS,Calcu
l.lator-Svedexkan

budget nnf ,hetuoorsPronkelijketerï?« gSltChts 50000 guldentechnïaaienTlngasPreektrnet
af da?"h„e deskundigen uit Komi
kijken J BoconllJn komen be-

Mei 1991
«et bedrijfviert feest.

Juni 1991
el^der,handelingen tussen Tinga
ren au

11knt gen scherpere contou-
geenrneKni heX, Westen accepteertgeenroebels. De niet onbelangrij-BoS 1S daa_rmee' hoeKomi dew^°nllJn wil betalen. Het ant-woord ls: ln dollars, verdiend metle- llr»gakrijgt te horen dat de

Halbertsma kan weer een deurtje openmaken

75 Friezen werken
voor deRussen " Deurenfabriek

Halbertsma is nu in
handen van het
bedrijf Ilytsj in de
GOS-republiek
Komi.

republiek jaarlijks 20 miljoen ton
produceert.

Via Sovjet-pijpleidingen wordt de
olieverspreid, waarna Moskou met
Komi afrekent. Tien procent van
de opbrengst mag het land houden
en vrij besteden. Hiervan gaat 4
procent naar de eigen bevolking,
waardoorer 6 procent overblijft
voor export. Omgerekend een half
miljard gulden. Dat biedt aanmer-
kelijk meer perspectief dan de een-
maligeverkoop van een gammele
deurenlijn. Tinga is per slotook
aandeelhoudervan hethandelsbu
reau Conssov.

Juli 1991
De produktiemedewerkers in
Grouw kijken verbaasd op, als Tin-
ga Russisch sprekende heren rond-
leidt in defabriek. De delegatie
blijft een week. De besprekingen
vorderen, maar nemen een verras-
sendewending. De twee jaardie
hetkost voor de lijn in Komi ope-
rationeel is, zijn wel erg lang, vin-
den alle gesprekspartners. Volgens
de republiek is ereen gigantisch
tekort aan deuren in deSovjetunie,
met een levertijd tot wel vijftien
jaar.

In alle stilte worden plannen ge-
smeed om niet alleen deBoconlijn,
maar de hele fabriek over te doen.
Dit biedt veel voordelen. De Bo-
conlijn kan voorlopig blijven staan
en snelle omscholingvan werkne-
mers in Komi wordt minder nood-
zakelijk. Daarnaast kan Komi vol-
op hout leveren en dooreen fors
opgeschroefde deurenproduktie
zal het bedrijf als geheel weerren-
dabel kunnen worden gemaakt.

De verkoop van de kwalitatief be-
tere produkten op de westerse
markt levert de nieuwe eigenaar
een mooi potje hardevaluta op.
En, niet onbelangrijk, deruilcon-
structie van hout tegen deuren
biedt ongekende zakelijke moge-
lijkheden. maar f2miljoenvan de afgespro

ken ruim f 8 miljoen doorKomi
gestort. De onzekerheid over de
Russische dealkrijgt fikse afme-
tingen. Het personeel weet nog
steeds van niets.

kranen en kleppen in de verschil-
lende staten. Alleen blijven de
benodigde berichtenvan passage,
die derepublieken moeten doorge-
ven, uit. De twijfels over wat bin-
nen Svedex 'de Russische deal'
heet, nemen toe.

Tot die datum hoeft dit bedrag niet
teworden gestort.
Op 23 januarifaxt een public-rela-
tionsbureau op verzoek van Tinga
twee vellen non-informatie dewe-
reld in. 'De in een eerder stadium
aangekondigde herfinancieringso-
peratie van Halbertsma isrond',
meldt het bericht. De rechtbank
zal worden gevraagd de surséance
van betaling in te trekken. Wie een
toelichting wil, mag die komen ha-
len aan de bar van het Oranje Hotel
in Leeuwarden. Daar zit de direc-
tie, en zij heft het glas.
Zo niet bewindvoerderVan der
Zee. Hij adviseert aan de recht-
bank negatiefover intrekkingvan
de surséance. Hij plaatst grote
vraagtekens bij een plotseling op-
duikendeKomi-order van 50.000
deuren, waarmee een miljoen dol-
lar zou zijn gemoeid. De rechtbank
staat voor een dilemma. Als zij het
verzoek tot intrekking niet hono-
reert, gaat defabriek onherroepe-
lijkfailliet. Wel honoreren is een
waagstuk, want louter gebaseerd
op hoop en vertrouwen.
De rechtbank kiest er voor het be-
drijfeen kans te geven en trekt de
surséance in. De schuldeisers kun-
nen opgelucht ademhalen: Tinga
betaalt. Aan hetverblufte perso-
neel deelt hij in dekantine mee,
dat hij de nieuwe eigenaar is. Over
Komi zwijgt hij.

Februari 1992
Tinga doet samen metEringa zijn
uiterste best om de transactie te
voltooien. Hij reist andermaal naar
Moskou om duidelijkheidtekrij-
gen, en komt tot de conclusie dat
deverkoop nog steeds kansen
heeft. Daarnaast besluit hij mede-
directeur Steenbeek te schorsen.
Als reden voert hij aan, dat Steen-
beek tijdens de surséance het Hal-
bertsma-bedrijfsplan met essen-
tiële gegevensaan deconcurrent
Picus heeft afgestaan. Steenbeek
beschouwde, evenals bewindvoer-
der Van der Zee, op dat cruciale
moment Picus als serieuze gega-
digde voor de deurenfabriek.

Maart 1992
Eringa krijgt drie weken de tijd om
de overdracht voor te bereiden. De
verkoop zal lopenvia Conssov, het
handelsbureau waar Tinga aan-
deelhoudervan is. Op 23 maart
arriveert opnieuw een delegatieuit
Komi op Schiphol. Gelijktijdig
buigt het kantongerecht in Leeu-
warden zich over de ontslag-zaak
tussen Halbertsma en Steenbeek.
De rechter bepaalt dat beide par-
tijen moeten proberen toteen
schikkingte komen. Lukt dat niet,
dan zal derechter de knoop door-
hakken.
De delegatieuitKomi heeft slecht
nieuws. Tinga stelt na het eerste
gesprek een verwarde notitie op
voor Van Oostrom, die hij als inte-
rim-manager in dienst heeft gehou-
den. De regering vanKomi heeft
jich teruggetrokken, schrijft hij,
omdat Komi de zeggenschap over
de eigen olie iskwijtgeraakt. Maar,
meldt hij, de onderhandelingen
kunnen doorgaan met dezaken-
man Michael B. Gluzman uit Ko-
mi. Deze zou van het staatsoliebe-
drijf de bevoegdheid hebben
gekregen tot het afsluiten van olie-
leveranties.
Halbertsma Deuren zal daarom
worden verkocht aan het bedrijf
Ilytsj, datvoor een groot deel
privé-eigendom isvan Gluzman.
Uitvoeringvan het oospronkelijke
plan is uitgesloten. „Dus," laat Tin-
ga weten aan Van Oostrom, „heb
ik wat nieuws bedacht."
De nieuwezet vanTinga heeft tot
resultaat datop woensdag de aan-
delenvan Halbertsma Deuren BV
twee keer van eigenaar wisselen.
Tinga draagt ze overaan Conssov
BV, die de aandelen onmiddellijk
doorschuift naar Ilytsj. Weliswaar
is de koopsom nog niet helemaal
overgeboekt, maar de handel is ge-
daan.
Op vrijdagmiddag licht Van Oo-
strom, vertrouwelijk, devoltallige
ondernemingsraad en de vertegen-
woordigers in. Hij deelt mee, dat
de fabriek nu in handen isvan het
bedrijf Ilytsj in deGOS-republiek
Komi. MichelB. Gluzman is de
nieuwe eigenaar, maar mondje
dicht. Tinga is razend. Van Oo-
strom heeft een blunder begaan,
want de situatie is na Tinga's brief-
jevan maandag weer 180 graden
gedraaid.

VolgensTinga is de deurenfabriek
absoluutzeker uiteindelijk toch
een volle dochter geworden van
een staatsbedrijf uitKomi. Denkt
hij. Maar veel maakt hethem ook
niet uit. In april zal alles wel duide-
lijk worden, wanneer de allerlaat-
ste besprekingen worden gevoerd.
Afgelopen maandag, twintigvoor
één. Tinga deeltaan de in dekanti-
ne verzamelde 75 personeelsleden
mee, dat zij nu in een Russisch be-
drijfwerken. Dit feit zal in juni
worden gevierd. Op bescheiden
wijze.

Het gezelschap spreekt een ver-
koopprijs voor defabriek afvan
5,75 miljoen gulden. Daarnaast zal
er 2,75 miljoen worden betaald ter
verruimingvan de liquiditeit. Het
totaalbedrag zal met oliegeld wor-
den voldaan, en moet uiterlijkop
15 december zijn gestort op de
Svedex-rekening bij deFriesland
Bank. Twee dagen later zal met de
formele overdracht de verkoop van
Halbertsma Deuren BV aan de
Sovjet-republiekeen feit zijn. Een
delegatie met politieke beslissings-
bevoegdheid zal detransactie in
oktober in Friesland komen be-
krachtigen.

Vervelender zijn de ontwikkelin
gen in Moskou. Op 18 augustus
luidt een poging tot een staats-
greep de politieke ondergang van
Gorbatsjov in, en daarmeevan de
Sovjetunie. De voorgenomen trip
van Tinga op 19 augustus naar
Moskou moet worden uitgesteld.
Een week laterreist hij samen met
zijn fiscaal adviseurPier Eringa af.

telijke sluiting of verkoop. Komi
ligt bij dat laatste het meest voor
de hand, maar hij mag andere ge-
gadigden niet uitsluiten. Zijn op-
dracht legt een zware druk op de
onderhandelingenvan Tinga met
Komi.

September 1991
Door het wegvallenvan het een
traal gezag in Moskou dreigt een
belangrijke schakel in het transac-
tieplan te breken. De afzonderlijke
republieken claimen dlehet be-
heer over de pijpleidingenin hun
gebied.Dat compliceert de olie-
stroom vanKomi naar Polen, waar
de olie moet worden omgezet in
dollarsvoor deHalbertsma-koop.
Wellicht, en zelfs waarschijnlijk,
stroomt de olie keurig langs de

Augustus 1991
Omdat de dagelijkseresultaten in
Grouw onverminderd slechtblij-
ven, huurt Svedex een interim-
manager. Deze, Léon van Oostrom
wordt als statutair directeur ge-
plaatst naast dezittende directeur,
Theo Steenbeek. Van Oostrom
moet drie mogelijkhedenonder-
zoeken. Volledige sluitingen liqui-
datievan de deurenfabriek, gedeel

teuren kunnen worden voldaan op
basis van uitsluitendtoezeggingen
na surséance.
Al eerder gestarte overnamebe-
sprekingen met andere gegadig-
den, waaronder dezwaarste con-
current Picus BV in Eindhoven,
leiden tot niets. Tinga werkt
koortsachtig aan deKomi-transac-
tie. Hem is er alles aan gelegenom
deze tot een goed einde te brengen.
Volgens het contract moet hij een
'going concern', een draaiend be-
drijf, overdragen. En wil hij in de
toekomst nogprofijtelijke zaken in
het GOS doen, dan kan hij deze
deal niet laten afspringen op een
faillissement.
Hij besluit, om tijd te winnen, de
deurenfabriek zelf tekopen. Op 21
januariregelt hij een lege bv, die
onder de handelsnaam Halbertsma
Deuren Holding voorlopig tussen
hetKomi-staatsbedrijf en defa-
briek geschoven wordt.Een dag
laterkoopt deze holdingalle aan-
delen voor een gulden, het gebru:
kelijke symbolische bedrag bij cc
negatief eigen vermogen. De hol-
ding verplicht zich daarbij om voor
31 mei de onroerende goederen
over te nemen voor f 3,75 miljoen.

Oktober 1991
Volgens afspraakkomen de minis-
ter-president, de minister van Bui-
tenlandse Handel en de minister
van Financiën uitKomi naar Fries-
land. Zij fiatteren deverkoop.

November 1991
Een volgend probleem doemt op.
De nieuw aangetreden Russische
president Boris Jeltsin bepaalt op
15 november per decreet dat er uit
sluitend nog olie mag worden
geëxporteerd, wanneer de op-
brengst ten goede komt aan voed
selvoor de GOS-bevolking.

December 1991
TerwijlHalbertsma naar lucht
snakt, verstrijkt de 15de december
zonder dat het afgesproken bedrag
is overgemaakt. Uiteindelijk is er
aan het eindevan de maand nog

De bewindvoerder, mr Cees van
der Zee, zet samen met dedirectie
dezaken op een rij. De conclusie
wordt het bedrijf bijna fataal. Van
derZee, zo blijkt uit het surséance
verslag, heeft zijn twijfels over het
welslagenvan de overname door
Komi. Bovendien is hij er aller-
minst van overtuigd dat 'de credi

Januari 1992
Moederbedrijf Svedex besluit om
niet langer bedrijfskapitaal in Hal-
bertsma Deuren BV te steken.De
bank, de leveranciers en de werk-
nemers hebben gezamenlijk een
kleine f5miljoen te vorderen, ter-
wijl devoorraden, de machines en
tegoeden van de debiteurenruim f
4 miljoenwaard zijn. Crediteuren
dreigen het faillissement aan te
vragen. Als ook debank de kraan
dichtdraait, vraagt Svedex op 9 ja-
nuari voor haar dochter uitstelvan
betaling aan.

vrijuit
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Hertel B.V. is internationaal aktief op twee markten.
Enerzijds als aannemer van isolatiewerken in
voornamelijk industrie en scheepvaart. Anderzijds
als producent/aanbieder van afdichtings-, kunst-
stof- en rubberprodukten.
Hertel is onderdeel van Cindu International.

Vanuit onze vestiging in Echt zijn wij o.a. aktief als aan-
bieder van technische rubber- en afdichtingsmaterialen.
Wij willen de verkoopaktiviteiten van deze

| produkten uitbreiden en zoeken daarom voor de regio
Oost Brabant/Limburg een jonge aktieve

VERTEGENWOORDIGER M/V
I Om deze funktie goed te kunnen invullen, denken wij

aan iemand met een opleiding op MBO-nivo, die vol-
doende technische kennis heeft om op een adequate
wijze onze klanten te adviseren omtrent gebruik en

1 toepassingvan produkten als metaal, kunststof of rubber-
pakkingen, keerringen, appendages etc.
Behalve feeling met techniek is natuurlijk een commer-
ciële inslag erg belangrijk. Afzet vindt niet alleen plaats
bij bestaande klanten, er zullen ook nieuwe afzet-
mogelijkheden gezocht moeten worden. Wij denken aan
een kandidaat van maximaal 30 jaardie afkomstig is uit
de regio.
Als u meer wilt weten over deze baan neemt u
dan kontakt op met de heer E. Bemelmans van onze
vestiging Echt, telefoon 04754-84864. Uw schriftelijke
sollicitatiekunt u sturen naar Hertel 8.V., Postbus 7115,
3000 HC Rotterdam, t.a.v. afdeling Personeelszaken.

"«hertel

verkeers- en vervoersbeleid, en u bent in staat u snel

" nieuwe ontwikkelingen eigen te maken. U heeft oog- * voor prioriteitsstelling op basis van bestuurlijke
0 haalbaarheid en heeft het vermogen dit op de mede-

werkers over te dragen. U heeft een bedrijfsmatige en
In de hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en doelmatige stijl van werken, een actieve opstelling

Milieu Is de afdeling Verkeer en Vervoer belast met de alsmede een flexibele en generalistische instelling. U
voorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid bent motiverend, creatief, sturend, coöperatief en
met betrekking tot verkeer en vervoer. De afdeling besluitvaardig. Tenslotte is het vanzelfsprekend, dat
bestaat uit vier bureaus, waaronder het bureau wij verwachten dat een bureauhoofd management-
Verkeers- en Vervoersbeleid. Het bureau is belast met ervaring, alsmede uitstekende communicatieve en
onderzoek, planning, beleidsvorming en beleidsadvi- redactionele vaardigheden bezit,

sering en vergunningverlening op het gebied van
(provinciale) wegen, het verkeer, de verkeersveilig- Salaris: het salaris bedraagt, afhankelijk van
heid en het openbaar vervoer, waaronder het taxi- opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal ’ 8.192,- per
vervoer. In deze afdeling komt de functie vacant van maand.

B ■- -f ,1 Sollicitaties en inlichtingen: indien u geïn-
J*§00 1 O teresseerd bent in deze functie zien wij uw schrifte-

lijke sollicitatie graag binnen 14 dagen tegemoet. U
RllfOail \j/^r*l<PAr*C- kunt deze richten aan het College van Gedeputeerde
DUi CCIU iCIIVvvIB Staten, tav. de directeur van de Stafgroep Personeel. en Organisatie. Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
jgkri \/£ *T\/Oê *TSD61GIO V/Hl onder vermelding van het vacaturenummer V91.38 op

i k „,, K„~fH „-o» .. nn Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich
Funct.e-.nhoud: als bureauhoofd geeft uop _

dg heer s hoofd van de
een e,genti|dse en stimulerende wijze leiding aan y

_
043-897578.

twaalf medewerkers op het terrein van de verkeers- ""^ 6

en vervoerskunde, de verkeersplanologie en Vrouwelijke kandidaten, die aan de functie-
bestuurhjk/jundische zaken en schept daarbij voor- e|se

_
yo|d wo

_
de

_
nadrukke|ijk ver2ocnt te

waarden voor het optimaal funct.oneren yan he solliciteren. De mogelijkheid tot kinderopvang is
bureau. Voorts bent u verantwoordelijk voor het aanwezicplannen, sturen en coördineren van het provinciale

selectieprocedure zal ook een vertegenwoordi-
verkeers- en vervoersbeleid "*J*»?*£ ging van de afdeling worden ingeschakeld, terwijl een
termijn, onder meer m het kader van «tornende onderzoek tot de procedure kan
operatie herverdeling wegenbeheer en de totstand- behorenkoming van vervoerregio's.
Daarnaast levert u een bijdrage aan het management
en de beleidsontwikkeling van de afdeling en
vertegenwoordigt u de provincie in een aantal "Mirtoverlegstructuren. \ .ttrtt "*

Functie-eisen: een academische opleiding in m O^"' m»*»*^ "een voor de functie relevante studierichting is vereist. m 1 "VO4/K-92 U beschikt over affiniteit met alle facetten van het % "\* .
De Stichting Verpleeghuis SL Camillus is een centrum
voor verpleging,reaktivering en dagbehandelingmet een
Rooms-Katholieke signatuur.
Dit gekombineerdeverpleeghuis heeft een klinischekapa-
citeit van 174bedden voor somatischeen 84beddenvoor . , ,
psycho-geratrische patiënten. Er iseen centrum voor dag- VOfpIOOQnUIS
behandelingmet 14plaatsen voor somatischeen A f~^A "TI12 plaatsen voor psycho-geriatrische patiënten. *>^^i- ■ '^fVll IIT C*i
Binnen dedienst Maatschappelijk Werk is een r^S LLV^CLI 1 I 1 1 1 t-JJO
vakature voor

MAATSCHAPPELIJK WERKER (M/V)
voor 21,5 uren (netto) per week
Funktie-inhoud: Funktie-eisen:
De hoofdoriëniatie van het werk van de aan te stellen *Een voltooide opleiding HBO MaatschappelijkWerk.
funktionaris zal gerichtzijn op de somatischepatiënten van waarbij een verpleegkundige opleiding naast de opleiding
deDagbehandeling. HBO-MW tot aanbeveling strekt, danwei
Daarnaast zijn er taken in hetkader van patiëntenprojekten, Een verpleegkundige opleiding A en B en de bereidheid
die samen met verzorgingshuizen worden gerealiseerd. deopleiding HBO-MW te volgen.

*Ervaring binnen de gezondheidszorg.
Tot detaken behoren 0.a.: *Een loyale werkhouding,die tot uitdrukking komt in een
*De voorbereiding en afhandeling van opname en even- goedekollegiale en multi-disciplinaire samenwerking,

tueel ontslag van patiënten. *Een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.
* Het verzorgen van rapportages en het verrichten van *Een praktische instelling in denken en handelen.

enige administratieve werkzaamheden. *De bereidheidom een bijdrage te leveren aan de verdere
*De begeleiding van familie van depatiënt bij opname/ _ ontwikkeling van de afdeling Maatschappelijk Werk.

ontslag van de patiënt. '* In het bezit zijn van rijbewijs en auto.

*Deelname aan patiëntenoverleg. * Instemming met deRooms-Katholieke signatuur van het
* Waar nodig deelnameaan overleg met externe hulp- verpleeghuis,

verleners en/of hulpverleningsinstanties in hetkader van
opname- en ontslagbeleid.

Inlichtingen over deze funktie zijn te verkrijgen bij het Hoofd Maatschappelijk Werk, de Heer Ton Litjens,
van maandagtot en met vrijdag, tussen 09.00 -10.00 uur, telefoon 04750 - 29141, zoemer 204.

De funktie is ingeschaald in funktiegroep 50.

De overige arbeidsvoorwaardenworden bepaald door deCAO voor het Ziekenhuiswezen.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad, gericht
worden aan de Personeelsdienst van het Verpleeghuis St. Camillus, Heinsbergerweg 176,6045CX Roermond.

I (KT RIAGG

*"** MIDDEN-LIMBURG
DeRIAGG Bij de Afdeling Ouderenzorg, waarin de
Midden-Limburg is een disciplines psychiater, arts-geriatrie,
instelling voor psycholoog, pastoraal theoloog en sociaal
gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundigegeestelijke vertegenwoordigd zijn (totaal 220
ITeltltoZlTnd, -/rek)< e," WOar **ft*\]f°Weerten Echt khenten worden aangemeld, ontstaat

vanwege een interne mutatie een vakature
Erzijn momenteelcirca jn Echf VOQr een75 medewerkers in dienst .
oP s7formatieplaatsen. SQ(\qq\ pSyCniatNSCh
tr zijn Afdelingen voor ■ I

: tvcgiaie°p%chiatne verpleegkundige (m/v)
Volwassenen;- Ouderenzorg; voor 24 uur perweek.- Preventie en
Dienstverlening; Tot detaken behoren:- Dagaktiviteiten en _ behandelen en begeleiden van oudere
Arbeidsrehabilitatie. kliënten en hun familieleden/verzorgers;

Tevens is er een in — preventieve en dienstverlenende
samenwerking met de aktiviteiten;
Mutsaersstichting _ participatie alsvoorwacht in de
opgezette poli ? x 24-uurs-bereikbaarheidsdienst;kmderpsychiatne. _ partjcipatie aan beleidsvorming in de
De Afdeling Sociale afdeling.
Psychiatrie Volwassenen
draagt^zorg voor de verwachten:
bereikbaarheid voor ~ affiniteit met de doelgroep;
akuteproblematiek. ~ vermogen to zelfstandig werken;— voltooide opleiding tot s.p.v.;
"f!bel?>d "n de _ beschikbaarheid van auto;RIAGG ,s genchtop _ . . . f nabjj de JQbevordering van as ia

- klantgerichtheid; Arbeidsvoorwaarden konform de CAO
- doelmatigheid; . AGGZ.
- kontinuïteitvan zorg.

Informatieover deze funktie kan ingewonnen worden bij drs.K.
Spapens, Hoofd Afdeling Ouderenzorg, tel. 04750-87474.

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 1 2 dagen gericht worden aan
de direkteurvan de RIAGG Midden-Limburg, dr. M. Beekers, postbus
21, 6040 AA Roermond.
Op 24 april zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden.

Binnen de Dienst Informatievoorziening
en Automatisering (DIA) bestaat een
vacature voor een

databasebeheerder (m/v)
De Stichting GezondheidszorgOostelijk Zuid-Limburg
is begin \ 992 overgegaan tot deaanschaf van een
geautomatiseerd, patiëntgeörienteerd zorgsysteem.
Dit systeem wordt nu ingevoerd in een IBM-omgeving.

Functie-informatie
De databasebeheerder houdt zich onder meer bezig
met:

" het zorgdragen voor het beheer, de structurering, de
opslag en het onderhoud van gegevens;

" het waarborgen van de validiteit en integriteit van de
database;

" het in overleg met systeembeheer en operating vast-
stellen en onderhouden van procedures ten aanzien
van de gegevensopslag, de gegevensbeveiliging, de
opvang van breakdowns, recovery, de installatievan
nieuwe releases en tabelupdates;

" het waarborgen van de systeemperformance;
" het geven van technische adviezen aan de leiding.

Functie-eisen
" HBO of vergelijkbaar opleidingsniveau;
" kennis van MVS/VSE, CICS, VSAM en VTAM;
" goed analytisch denkvermogen;

" goede communicatieve vaardigheden;
" zelfstandig kunnen werken;
" bereidheid tot het werken buiten kantooruren.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen,
Salaris overeenkomstig FWC-groep 55.

Inlichtingen
Inlichtingen worden telefonisch verstrekt door ir J. van
Bokhoven, hoofd DIA, tel. (045) 76 6433 en de heer
F. Heiligers, hoofd Automatisering, tel. (045) 76 6145.
Schriftelijke sollicitatieskunnen tot 8 april worden
gericht aan de Personeelsdienst. Vermeld in de linker-
bovenhoek van uw brief MP-92076.

Het De Wever-Ziekenhuis is een groot Jaarlijks worden circa 20.000patiënte
algemeenziekenhuis dat een belangrijke opgenomen in de kliniek en 5.000 in é
centrumfunctie vervult in Zuid-Limburg. dagverpleging;het aantal polikliniek-

bezoeken bedraagt ruim 250.000. Aan
Samen met het St. Gregorius-Ziekenhuis het ziekenhuis is een medische staf ve»
en VerpleeghuisSchuttershof maakt het bonden van 100 specialisten.Met 2.00
deel uit van de Stichting Gezondheids- medewerkers is het De Wever een grol
zorg Oostelijk Zuid-Limburg. werkgever in de regio.

",Pe t4fe|fie'^^enhuis"

ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS

Bedrijfseenheid Leningen en Effecten

De bedrijfseenheid Leningen en verricht. De bedrijfseenheid Leningen en in de bedrijfsonderdelen Aandelen, Vast-
Effecten belegt in aandelen en vastrentende Effecten beheert circa 85% van het totaal rentende Waarden, Cash Management en
waarden. Daarnaast worden ten behoeve belegd vermogen van het Abp, dat thans Finance en Control. Binnen het bedrijfs-
van een efficiënt beheer van de geld- ongeveer ’ 163,5 miljard bedraagt. De onderdeel Vastrentende Waarden zoeken
middelen transacties op de geldmarkt beleggingsactiviteiten zijn ondergebracht wij een

-

Bedrijfseconomisch Analistw.
Samen met een collega is betrokke- moderne beleggingsleer; commercieel Wij bieden een aantrekkelijke

ne belast met het op basis van bedrijfsecono- inzicht; uitstekende schriftelijke en functie binnen een jongeorganisatie op een
misch onderzoek en algemeen economische mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; goede beweeglijk beleggingsterrein; een salaris van
inzichten verstrekken van adviezen ten beheersing van de Engelse taal. maximaal / 6.592,- conform salarisschaal
behoeve van de vastrentende beleggingen in Vrouwelijke kandidaten die aan de 11 van de Bezoldigingsregeling Abp en
individuele debiteuren c.g. bedrijfstakken en functie-eisen voldoen, nodigen we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
afzonderlijke vermogenstitels; het doen van nadrukkelijk uit te solliciteren. Een psychologisch onderzoek maakt
voorstellen metbetrekking tot te hanteren deel uit van de selectieprocedure,
limieten, kaders en criteria voor de Inlichtingen over de aangeboden
beoordeling van kwaliteit en risico's van Het Algemeen burgerlijk pensioen- functie kunnen worden ingewonnen bij de
(potentiële) beleggingen in vastrentende fonds is een moderne organisatie, die de heer J.M.M. Jettenhoofd Leningen en
waarden; het analyseren en rapporteren over pensioenbelangen en arbeidsongeschikt- Obligaties, tel. 045-791802.
de kredietwaardigheid van individuele heidsverzekering voor alle ambtenaren Schriftelijke sollicitaties voorzien
debiteuren en bedrijfstakken. behartigt. Om ditfinancieel mogelijk te van een curriculum vitae kunnen binnen

De functie-eisen zijn een voltooide maken> wordt verschillende manieren *4 da&en gericht worden aan afdelinS
academische opleiding op bedrijfsecono- internationak markten belegd. Personeelszaken, BE/Leningen en Effecten,
misch terrein; aantoonbare kennis van de Ru{m 3m mdewerken vervuUen postbus 2889,6401 DJ Heerlen.

verantwoordelijke taken vanuit het
hoofdkantoor te Heerlen, ondersteund
door collega's uit tien vitale districts-
kantoren in het gehele land.
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„Gaven ze ons maar eens dekans om goed
onderzoek te doen naar deeffecten van deze
hormonen en de eventuelerelatie met her-
stel. Het is namelijk nog onbekend hoe het
herstelproces precies verloopt en wat de
sporter het beste in deze periodekan doen
om overbelasting te vermijden. Anabole ste-
roïden zijn nu zon besmet onderwerp dat
niemand daar maar één cent voor uit wenst
te trekken. Errust een vloek op."

bloedvaten, bloedstollingen vethuishouding
hebben."

seks. Bij mannenkan de grootte van detesti-
kels en de lust afnemen. Voor beiden geldt
dat het middel ook inwerktop de psyche en
dat de lever behoorlijk belastwordt. Het ligt
er maar aan in welke hoeveelhedenen hoe
lang jeblijft slikken. De meeste bijwerkin-
gen lijken weer ten dele te verdwijnen, als je
tenminste lichte doseringenhebt gebruikt
en het dopinggebruikgoed afbouwt. Er zijn
bijvoorbeeld ookbodybuilders dieals reac-
tie op heelveel anabole steroïden, vrouwe-
lijkhormonen gaan aanmaken en echte
borsten krijgen. Zulke uitwassen kun jeal-
leen operatiefverwijderen."

,Als jeplotseling stopt met zon hormoon-
kuur, wordt je heel depressief. Sommige at-
leten plegen danzelfs zelfmoord. Maar het is
nog nooit bewezen dat anabole steroïdenin
lage doseringenonder goede begeleiding,
ongezond zijn voor het lichaam. We weten
absoluutniet wat de gevolgenzijn op lange-
re termijn. Op deOlympische Spelenvan
1972, toen deze hormoonkurennog niet ille-
gaal waren, blijkenverschillendetopspor-
ters ook geslikt te hebben. En voor zover ik
weet leven diemensen nog allemaal. We
hebben echter geen informatie over hun ge-
zondheidstoestand.Anabolicakunnen na-
melijk ook negatieve effecten op hart- en

„De miljoenen, dieze nu besteden aan do-
pingcontroles kunnen ze veel beter gebrui-
ken om jonge mensen goed voor te lichten
en beter te begeleidingbij de trainingen,"
beluitKeizer.

DOORANGELIPOULSSEN Anabole steroïden: van medicijn tot doping
De schemerzone van de topsport
baardgroei, maar ookvoor dezwaardere
spieren van de man. Het werkt dus spierop-
bouwend (anabool). Door een klein deelaan
het hormoon te veranderen, wordt de man-
nelijke werkingverzwakt en kan het hor-
moon als medicijn toegediend worden.

fet Barcelona in hetvizier, vernauwt
" blik. Wat betekenen die paar haar-
-5s en puistjes, als blinkend goud,
|uwigeroem en een weelderigbank-
Mdobinnen handbereik liggen.TweeJntirneterverschilkan een leven ver-
Weren. Daarom grijpentopsporters
"ns toch naar die pot met pillen. Door
M1kuur met anabolesteroïden voelen[zich sterker, agressiever en worden
pel minder snel moe. Ze presteren be-
!r en dat is het enige dat telt. Dat ze
R fijnbesnaarde hormoonsturings-
rsteem drastisch en misschienvoor-
bed ontregelen, interesseert hen niet.
Wie dopingcontroles ten spijt is het vrijwel

geblekenhet dopinggebruik uit
"roeien. De dopingjacht heeft uiteindelijk

eid tot het gebruikvan verstandsgevaar-
|*e middelen. Daarom vind ik dat het ge-""ik van dezehormonen gelegaliseerd
j°etworden. Dan heeft iedereen gelijke
l^sen en kan de medische begeleidingpro-
■ssioneler aangepakt worden. Methet geld
£ ifi,aan testen uitspaart, kun jeandere

akke plekken in de topsport opvijzelen.geleiding en voorlichting bijvoorbeeld.
*Nt denk maar niet dater één topsporter

lo i?°e 'nSrwend deeffecten van hor-
:" onkuren op de lichaamsfuncties kunnen«n, zegt dr Hans Keizer, hoofddocent van
eir?- roep Iysi°"-°6ie aan deRijksuniversi-

* m*DurS en voormalig arts van de Ne-
*r'andse atletiekploeg. Hij geeft een be-

-ODt overzichtvan de achtergronden enrking van deze spierversterkende hormo-n dieonuitroeibaar circuleren in de sche-merzone van detopsport.
at anabole steroïdenkunnen helpen omeen betere prestatie tekomen, staat on-stoteiijk vast. Maar nietbij iedereen en*veen onderbepaalde condities. Zo heeftgeenzin om een 16-jarig lefgozertje dat

hoPr?n'ten met zijn spierballen, een hor-
oïr?n urtJe voor te schrijven. Anabole ste-
lp £n helpen alleen bij mensen dieal jaren
ioi trainingsschema hebben opge-
ille*0" Bovendien heeft deze soort doping
JXD?n e^ect bij sporten waar snelheid en
ivO eve kracht voorop staan,zoals bij de
*oetheter "n de at*-etie-<- Marathonlopers en
leb -rsz bijvoorbeeld helmaal niet
>üd

aat bij ditmiddel. Dopinggebruik is al zo
ien

S e sport- kruiden van deRomei-
ispvf"Jn nu Sewoon vervangen door synthe-sehormonen," verteltKeizer.

diehet lichaam op dat moment nodig heeft.
Bijvoorbeeld eiwitten diezorgen voor de af-
braak en transport van vetten, dieop hun
beurt weer zorgen voor energie," aldus de
fysioloog.
Vrouwelijke sporters vertonen een grotere
prestatieverbeteringna anabolicagebruik
danmannelijke.Dit komt nietaleen door de
toegenomen spiermassa, maar ook door een
verhoogde agressiviteit en explosiviteit. „De
bijwerkingenzijn echter ookveel ernstiger.
Vrouwenkrijgen last van acne, ongewenste
haargroei, menstruatiestoornissenen even-
tuele sternverlaging.Bovendien krijgen ze
een bijna hinderlijk libido, ze hunkeren naar

Anabole steroïdenzorgen er voor dat in de
herstelperiode nazware inspanningof
stress, despieren weer voldoende energie
krijgen. Dit gebeurt onder andere ook door
het, door debijnierschors geproduceerde,
stresshormoon (cortisol) te blokkeren. Corti
solzorgt ervoor dater tijdens inspanning
energie wordtvrijgemaakt enwanneer dit
proces in de herstelfase niet wordt afge-
remd, teert men als het ware in op de spie-
ren. Door anabolesteroïdente slikken,
wordt de cortisol meteen geblokkeerd en
krijgt het testosteron sneller kans om de
spieren te herstellen, zodater weer eerder en
langer getraindkan worden.
„Als anabole steroïdennietzulkenare bij-
werkingen zouden hebben, danwaren het
wellicht ideale medicijnen.Het is namelijk
een van deweinige middelendiebotopbouw
kan bewerkstelligen. Ze worden soms ook
toegepast bij vrouwen dievanwege hun leef-
tijd niet meer menstrueren en aan botontkal-
king lijden. Maar ook sommigekleine kinde-
ren met groeiproblemen,kunnen geholpen
worden met anabolesteroïden. Vroeger
heeft men ookmensen dieherstelden na een
zwareoperatie dit spierversterkende middel
gegevenenvaak met goederesultaten. Want
deze hormonen 'sturen' als het ware de ei-
witproductie. Het lichaam maakt onder in-
vloedvan steroïden juistdieeiwitten aan,

fh °"e steroïdenzyn hormonen dievan
Bel n"lanneüJk hormoon testosteron zijn af-
in» testosteron maken we allemaalaan,
We nrn echter 20 tot 30keer zoveel als vrou-
rjgj

11.' Testosteron zorgt voor typische man-
kenmerken, zoals een zware stem en

Tegen doping
DOOR BERT GROOTHAND

Tegen controles

De voormalig hoogspringer
heeft hevige geldzorgen, zoals
in dezekrant werd aangetoond,
en verscheen plotseling met de
regelmaat van deklok op de te-
levisie om 'op te komen voor
Smit. Geld blijft ook hierbij de
centrale factor.

Geld is het sleutelbegripin alle
dopingverhalen.Geld maakt
dopingmogelijk,er isver-
schrikkelijk veel geld nodig om
goedecontroles uit tevoeren.
Geld dwingtatleten steedsva-
ker naar verboden middelen te
grijpen, er moet immers gepres-
teerd worden. Geld ook is de
belangrijkste drijfveer geweest
om de 'onthullingen' te doen
die de afgelopen weken zijn ge-
daan. Hoezeer ze ookvoortko-
men uitrancune en financieel
gewin,ze geven het probleem
wel haarscherp aan.

De ineenstortingvan het DDR-
sportimperium heeft echter
nieuwe schandalenopgeleverd.
Duitsland smultervan.Katrin
Krabbe, de nieuwerazendsnelle
schoonheidskoninginvan de
Duitsers, is publiekelijkaan de
schandpaal genageld. Voorvier
jaargeschorst loopt ze 5,5 mil-
joengulden aan inkomsten mis.
JosHermens, manager van de
atlete, heeft zich onomwonden
achterKrabbe gesteld. Omdat
hij, naar eigenzeggen, mensen
niet zo snel laatvallen. Ofis het
misschien ook omdat hij als
managervanKrabbe goed geld
aan de blonde atleteverdient?
Wie het weet maghet zeggen.
Zeker is echter absoluut dat
aan alle ontboezemingen die de
afgelopen weken over tafel zijn
gevlogenin alle gevalleneen
anderekant zit.
Een kant die de motivatieom
de schadalenbekend te maken
iets minder edel maakt. Smit
heeft geld nodigen deKrant op
Zondag komt langs om een ver-
haal tekopen. De Vries heeft

Het wordt nu evenweltijdvoor
een wat zinnniger discussiedan
alleen maar over 'ofze nu wel
of niet geslikt heeft. Er wordt
geslikt, doorvrijwel de gehele
top, daarover is geen discussie
mogelijk. Niemandwil alleen
alszondebokaangewezen wor-
den. De discussiedienu moet
volgen moet gaanover wat er
met hetverschijnsel dopingin
hetalgemeen moet gebeuren.
Dat is een veel belangwekken-
der en ook interessanterver-
haal dan al het geroddelen de
verdachtmakingen van de laat-
ste weken. Dat zijn tenslotte de
symptomenen hetwordt nu
eens tijd het over deziekte te
hebben.

Het zijn de elementenvan een
vervolgverhaal waarvan het ein-
de nog lang niet in zich is. Het
eindekan simpelwegook niet
in zichtkomen, omdat doping
een onlosmakelijkonderdeel is
van topsport. Ofwe datnu leuk
vinden of niet. ledereendie zijn
bijdrage heeft geleverd in de
tragi-komedie van de afgelopen-
weken, heeft datnaar eigen zeg-
gen gedaan om deschijnheilig-
heid aan dekaak te stellen.
Absolute onzin! ledereen die
iets 'onthuld'heeft, deed dat
puur uit eigenbelangmet geld
enrancune alsvoornaamste
drijfveer.

Vervolgens staat deHaarlemse
huisartsKarstens op om tever-
tellen dat er in zijn praktijk
maar üefst tussen de 150en 200
topsporters komen om stimule-
rende middellen tekrijgen. Af-
gezien van het feit dat het een
hele toer zal zijn zoveel topspor-
ters in Nederland bij elkaar te
krijgen in een provinciestadje
als Haarlem, maaktKarstens
zijnbetoog er ook niet geloof-
waardiger op door pertinent te
weigeren ook maar één naam te

wijzenvoordat ze veroordeeld
kan worden,en niet andersom

schuldenbij atleten enver-
schijnt in tal van televisiepro-
gramma's.En zo kan de lijst
metbelanghebbenden moeite-
loos worden uigebreid.OfStal-
man nu wel of niet geslikt heeft
is niet belangrijk meer. Hetkan
nietmeerbewezen worden, en
Stalmankan hettegendeel ook
nietmeer bewijzen.Wat ze ove-
rigens ook niethoeft. Tenslotte
moet iemand haar schuldbe-

Over de macht
van geld
en doping

Een noodlijdende krant (op
zondag), een gefrustreerde
atletiekmakelaar en het zo-
veelste bewijs dat topsport-
prestaties in devoormalige
DDR hun oorsprong vrijwel
altijd in de apotheek von-
den. De gekte lijkt uitgebro-
ken; huisartsen en andere al
dan niet ingewijden vallen
over elkaar heen om in

e sport is besmet en verziekt door het virus doping.Om te voorkomen
at de massa straks gebiologeerdraakt dooranabolen, hormoonkuren en

Pijnstillers moet het dopingprobleemrigoureus wordenaangepakt. Uiter-
ard bepaalt iemandzelfwat hij met zijn/haar lichaam doet. Maar moeten°yerheid en bonden de mensen niet tegen zichzelf in bescherming ne-

/■en? Dopinggebruik kan al gauw totverslaving leiden.Wie constant
aast dehoofdprijs grijpt, zal het gebruikvan stimulerende middelen in-

tensiveren. Met alle gevolgen vandien.
oping maakt niet sneller, niet sterker, maar bevordert slechts het her-el van het lichaam na een zware inspanning. Een gemiddelde atleet metoorsnee trainingsarbeid kan slikken wat hij wil, hij wordt er geen secon-e sneller van. Hij zal veel eerder geconfronteerd worden metdekwalijke

liwr^ e onSemakken door de chemische processen diezich in het mense-
Jk lijfafspelen. De klachten variëren van hoofdpijn, depressies en kram-

Pen tot leverkanker, prostaatkanker en zelfs impotentie,
oping is een maatschappelijk probleem. De topsporter hoeftzich geenorgen te maken. Hij staat onder streng medisch toezicht, wordtregelma-g gecontroleerden weet precies wanneer hij wat welof niet moet slik-■»^ï', aar wiebekommert zich om de subtoppers, jeugd,recreanten eng«sliefhebbers.>eten wede dopeals een soort genotmiddelvrijgeven omdat er altijdensen zullen zijn die deboel op een geniepige wijze willen flessen?
oeten we danook de snelheidslimiet op de autoweg opheffen omdat de

notoirehardrijder zich nietaan dewet houdt?strijd tegen dopingopgeven is de topsport opgeven. Doping is concur-ntievervalsend.Wie zich straks rijk wil zwemmen, fietsen, schaatsen,
Pen wordt min of meer gedwongen om in de stoet van slikkers en spui-

eeriv?*2 te llollen- Slikken of stikken.Er isgeen andereweg. Is datnog

ble
P'ng vriJgeven iskiezen voor de gemakkelijksteweg. Het is het pro-

n- cm verschuiven enverergeren. Talent en doorzettingsvermogen staan
doe IT'eer aan de l)asis vanPrestaties; diezijn afhankelijk van de juiste
WorrHKB doping-In een tijd waarin hetroken en het alcoholgebruik
Cont 1

streden' m°et zeker het gebruikvan dopingworden uitgeroeid,

mo t
es m°eten intensiever, doeltreffender en vooral goedkoper.Daar

geJ;*,nugeldvoor worden vrijgemaakt, opdat we straks niet worden op-
eld met allerlei afkickcentravoor doodzieke dopinggebruikers.

krant of op televisie hun
verhaal te doen. Voor goed
geld uiteraard, tenslotte wil
iedereen een graantje mee-
pikken. Dat deverhalen al
jarenlangbekend zijn,
vormt geen enkele belem-
mering.

De Krant op Zondag publiceer-
deeen paar weken geledeneen
verhaal waarin oud-atlete Jen-
nifer Smitvertelt dat'ze zeker
weet' dat de goudenmedaille
vanRia Stalman in 1984op de
Olympische Spelen van Los
Angeles is behaaldmetbehulp
van oneigenlijke, verboden, sti-
mulerendemiddelen.Een ver-
haal dat, gezien de manier
waarop de informatie verkre-
gen is, op zich uiterst dubieus
is. Voor vermoedelijkveel geld
is Smit bereid gevonden'ope-
ning van zaken' te geven. Smit
stelt achteraf dathaar woorden
verdraaid zijnen het helever-
haal alleenmaar geschreven is
om een noodlijdendekrant ex-
tra aandacht tegeven. Een open
deurintrappen, wordt zoiets ge-
noemd.
Vervolgens zag ene meneer De
Vries zijn kans schoon van de
opwinding gebruik te maken.

groep toont zich hevigveront-
waardigd en daagt dehuisarts
uitnamen te noemen. Indien
een van henzich bij Karstens
heeft gemeld, mag deze dat on-
middellijk inde openbaarheid
brengen.

Daarna valt deLimburgse spor
tarts en oud-wereldkampioen
schaatsen Harm Kuipers weer
over Karstens heenen verwijt
hem zijn beroepsethiek te heb-
ben geschonden.De doorKar-
stens beschuldigde schaats-

noemen. Beroepsgeheim, zo
noemt hij dat.Begrijpelijk,
maar hou dan gewoon helemaal
je mond.Ruim twee jaar gele-
denhield dezelfde Karsten ook
al eens zon verhaal, en toen
bleek die groep bijna uitslui-
tend te bestaan uit body-buil-
ders.

over vermeende dopinggeval-
lenvan de laatste tien jaarzijn
eigenlijk irrelevant. Hoogstens
belangrijk om de portemonnee
te spekkenof om de naamsbe-
kendheid te verhogen. De echt
belangrijkevraag is wat er van-
af nu methet dopingprobleem
gebeurt.Maar daarwordt tot op
heden niet of nauwelijks over
gesproken. De kinnesinne tus-
sen ingewijdenviert hoogtij, de
media begaan desnoods moor-
denom maar niets te missen en
debetrokken sportbonden zwij-
gen in alle talen in de stille
hoopdat de buiweer overwaait.

Topsport zonder doping, al dan
niet verantwoord begeleid, is
niet meer denkbaar. Ofdat nu
leuk is ofniet, dopingbestaat
en daarzullen we mee moeten
leren leven. En alle verhalen

Frans dreissen

Sommige mensen hebben èn
zijn duidelijkgepakt. Ben
Johnson is vier jaargeleden als
slachtoffer opgevoerd door de
gezamelijke atletiekwereld. De
nietals al te slimbekend staan-
deCanadees heeftbijna vier
jaarlang gefungeerdals collec-
tieve bliksemafleider. De
schandedie over Johnson afge-
roepen werd, kon daarom niet
zwaar genoeg zijn.

den' o"1moet doping zo nodigte vuur en te zwaard bestreden wor-
Is « L.mdat bet onsportief is jete bedienenvan dat soort middelen?
and Hhter nietalti-'d onsPortief? De één heeft meer talent dan de
rjj ’{*' deand.er weer meer geld dande één, waardoorer meer deskun-
mak g,?!eiding mogelijk is. En om hetverhaal nog ingewikkelder te
gemakt f- atleten die over het meeste talent beschikkenvinden het
Keen f sP°nsors metveel geld.En diekunnen vervolgens zeer
Kram -°eerde methoden betalenom nèg geraffineerder dopingpro-
wordt"^^^volgen- Waarbij zeer nauwkeurigin de gaten gehouden
kunn stimulerende middelenniet meer in de urine gevonden
PinprntWOr tedereen weet tenslotte dat hetniet vinden van do-stiJT i

en V urine bepaaltgeenbewijs is van het feit dat er ook geenst muierende middelen gebruikt zijn.
van ~Pingcontroleswordenafgeschaft, staat dope ter beschikking
Van ? een en niet alleenvan hen diehet zichkunnen veroorloven.
Ken >;0Plng gaatniemand daadwerkelijkharden lopen of hoger sprin-
herstpn zlJ"over het algemeen middelen waardoor de atleten sneller
eenvr" -" daardoorharder kunnen trainen. Daarnaast moet ieder-
Ofmnt

Jn'ZlJnof haar behaam eventueel in dewaagschaal te stellen.
mPth^H fr nog mi*J°enen geïnvesteerd wordenom nog verfijndere
ren t 1-,e om vrijwel elkevorm van dopeop te spo-
of e" *

weet dater altijd een nieuwmiddel ontwikkeldknnnl"! "i31worden dat door geen denkbarevorm van controle zal
at,Tn worden aangetoond. Middelen diealleendoorde allerrijksteweten en wielrenners betaald kunnen worden.led!rig!,0pioSsmg 1S de d-opingcontroleshelemaal af te schaffen.terTnlkK 1S verantwoordelijk voor zijn of haar eigen lichaam. Spor-veNii^-ü Per defiï*itie ongelijke mogelijkheden en met al die geld-enipl^ controles jagenwe iets na wat totaal onhaalbaaris. Demail vrij tTt°m probleem aan te Pakken is bet dopegebruikhele-

Bert groothand

nieuws analyse

ander-zijds
Blunders

DOOR SANTE BRUN

Luns, die blunderdenatuurlijk ook'
En hij vormde samen met datkleine

minister-presidentje dat we toert,
haddeneen komisch duowaarvan

de hele wereld in de jarenvijftig cri
zestig in een deuk lag. Blunders: iK

hoef maarte herinneren aai*
Nieuw-Guinea, waar we Soekarno
nog eens flink mee zouden pestenj

'lekker puh, jijhebt ons Indië;
afgepakt, zie maar datje de

Papoea's krijgt. Wij gooienei
desnoods nog een paar bataljons

dienstplichtigentegenaan, kan ons
het schelen wie ofwat er sneuvelt.!

Tegenwoordig schrikken zelfs
beroepsmilitairen zich lam als ze

eindelijkeens aan de slagkunnen
op hun specifieke vakgebied, maai

hetblunderen in het buitenland;
gaat gewoon door.'

En dan gaat hetvooral om het
leggenvan de verkeerde^

prioriteiten. Griekenland
bijvoorbeeld, dat jagenwe geheel

onnodig tegen ons in het harnas
omdat wij (stom, stom, stom) niet
weten hoe gevoeligAlexander de

Grote in diecontreien nog ligt.
Door de Indonesische weigering
verder nog ontwikkelingshulpte
ontvangen van het land, waarvan

Soekarno nogwist datje daar
Hoogezand en Stadskanaal had,

rakenwij in rep en roer, zonderook
maar het geringste antwoord bij de

hand te hebben. Nou is het
natuurlijk niet eenvoudig: zonder

wat danook te willen goedpratenis
de moordpartij in Dili uiteraard een

peuleschil vergeleken bij Atjeh,
Dcli, depolitionele acties en de slag
om NieuwGuinea en alles wat zich
daarvóór door ons toedoen en met

ons goedvinden heeft afgespeeld in
deGordel van Smaragd.

De schrik in Den Haag zal
misschien ook welvoor een deel

wordeningegeven door het feit dat
het bedrijfsleven - toch al zwaar

getroffen door deGriekse boycot -
het echte slachtoffer isvan de

Indonesischeweigering, want, zo
heb ik op school al geleerd,

ontwikkelingshulp is onzin als
daarvan niet het overgrote deelaan

de eigen strijkstok blijft hangen.
Soeharto laat overigens en passant

zien wat de nieuwe mode wordt, de
komende jaren: je laat schaamteloos

op jeeigenburgers schieten en
vergroot daarmee jeprestige in het

buitenland. In elk geval in
Nederland, waar tot nu toe toch een

beetje meesmuilend werd
neergekeken op de inlandse

korporaal die daar al zon jaarol
dertigregeert over een failliete

boedel - en datblijkt ineens eer
zelfbewust land te zijn waar ze

gewoon zelfwillen regelen wie ze
uitmoordenen wie niet

Dat heeft inmiddels wel tot gevolg
dat we tegen Turkije, dat ook hel

recht claimt om de eigenbevolking
hardhandig over dekling te jagen -

ze hebben nog geenKoerdef
vergast, zoals Saddam Hoessei©

maar daarmee heb je het heli
verschil ook wel gehad - zelfs eer
wapenembargo wordt van de hand

gewezen. Ja,Turkije heeft wel de
boodschap gekregen dater geer

Nederlandsewapens gebruikl
mogen worden.Alsof dat zoveel

verschil maakt, nog afgezien van de
vraag om wat voor wapens het gaat

Onze specialiteit, duikboten, daai
begin jeweinig mee in de berger

van oostelijk Anatoliè. Goedkope
boycot, dus

Daar staat tegenover datTurkije
geen ontwikkelingshulpkar

weigeren, want het is een beschaafd
land, een bondgenoot zelfs, vooral

Zuid-Afrika is geen bondgenoot, er
dus mag jedaar weer blunderen

Zuid-Afrika was nooitvan ons, maai
het hoort wel tot het Nederland:

taalgebied omdat we vroeger lang;
diekant naar Ons Indiëvoeren

Daarom moeten we en zullen we al:
eerste Frederik Willem deKlerl

gaanfeliciteren, ondanks hetfeit da
er nog altijd niet echt fundamentee
veel veranderd is. Dat komt pas al:

er een regering is dieop de heli
bevolkingkan steunen. He

gemanoeuvreervan Van denBroek
Kok enLubbers - wekomen wee:

heel dicht in de buurt van he
komische duo uit de jarenvijftig -leidter toe, zoals iedereen kan zien

datwe in plaats van als eersti
misschien zelfs als laatste ii

Pretoria onze opwachtingzullei
maken, en dan een kaalgevretei

weide zullenaantreffen omdat all<
bedrijfslevens van de wereld on:

vóór zijn geweest. Maar ach
misschien laatDe Klerk danne

even op een menigte schieten, doei
wij verontwaardigd - en opgeluch

dat het allemaal mis gelopen is
Heel vertederend allemaal, dat wel
Zullen we, in de tussentijd, bij wijzi
van vingeroefening, de relaties me
Groenland eens grondig verpesten
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NCIX
. vipnirigcorporarie.

Het .'■ Mies, is een landelijke vereniging van instellingen, werkzaam ten
beh. ie volkshuisvesting. Binnen de organisatie werken ongeveer 450 medewerkers aan de
bel. deruim 400 aangesloten leden. Diensten worden verleend op bouwtechnisch, financieel-
administratiefen algemeen-organisatorisch terrein.

Uw toekomstige werkomgeving is het NCIV-regiokantoor Limburg te Heerlen. DU regiokantoor
bestaat uit ongeveer 140 medewerkers die met elkaar de dienstverlening verzorgen voor .de
70 aangesloten woningcorporaties in de provincie Limburg. De verschillende diensten worden
verleend vanuit de Accountantsdienst, Technische Dienstverlening en Algemene
Dienstverlening.

Ter versterking van de controlegroep binnen onze Accountantsdienst zoeken wij een full-time

gevorderd assistent-accountant (m/v)
U houdt zich met een grote mate van zelfstandigheid bezig met het uitvoeren van controle- Taakomschrijving
werkzaamheden en advisering ten behoeve van woningcorporaties. U verzorgt mede de
rapportages omtrent de controlebevindingen, waaronder aanbevelingen ter verbetering van
de administratieve organisatie. In voorkomende gevallen begeleidt en instrueer!' u jongere
assistenten.

Voor deze functie gaan onze gedachten uit naar kandidaten in het bezit van HEAO-BE/RA, Functie-eisen
studerend voor NIVRA dan wel SPD. Enige jaren controle-ervaring is vereist, evenals ervaring
met geautomatiseerde gegevensverwerking. U heeft een praktische Instelling en analytische
kwaliteiten. Daarnaast beschikt u over goede communicatieve vaardigheden, zowel monde-
ling als schriftelijk. Verder verwachten wij dat u zowel zelfstandig als in teamverband kunt
werken. U bent lussen de 30 en 35 jaar.

Voor deze functie denken wij aan een salariëring tot ’ 5.000,- bruto per maand. Verdere Arbeidsvoorwaarden
uitloop is mogelijk.
U kunt daarnaast rekenen op 8% vakantietoelage, 8% kerstgratificatie en'7,5% arbeidstijd-
verkorting.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met het hoofd van de Accountantsdienst, Nadere informatie
de heer C.J.N. Cools RA. telefoon (045) 72 78 78, 's avonds (043) 43 33 84.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan NCIV bv, Postbus 40, Sollicitaties
6400 AA Heerlen, ter attentie van mevrouw J. Hamers, personeelsfunctionaris.

1% m%

[Hij/zij zocht X
Administratief medewerker m/v
Voor diverse bedrijven in Kerkrade. U beheerst WP 5.0 of 5.1
goed en heeft minimaal enkele maanden ervaring als
administratief of secretarieel medewerker. Indien u part-time
kunt werken, kunt u ook reageren.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Afwashulp m/v
Voor een cateringbedrijf in Kerkrade zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde kracht. Het betreft alle voorkomende
werkzaamheden in de afwaskeuken. De werktijden zijn van
10.00-15.00 uur en incidenteel van 18.30-20.30uur. U gaat
werken als vaste oproepkracht. Eigen vervoer is vereist.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Stevige aanpakkers m/v
Bent u zowel full-time als enkele dagen per week
beschikbaar? Wilt ü in dagdienst werken? Wilt u in
ploegendienst werken? Reageer dan snel, want er zijn
voldoende mogelijkheden bij diverse produktiebedrijven in
Woensbroek.
Informatie bij Marleen Ackermans, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

Magazijnmedewerker m/v
Voor een groothandel in verf, behang en industrielakken. De
werkzaamheden bestaan o.a. uit het mengen van kleuren en
het helpen van klanten. Bent u geïnteresseerd en bent u
jonger dan 20 jaar, neem dan snel contact op.
Informatie bij Truus Rutjens, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

LTS/MTS'er Elektro m/v
Voor een bedrijf in Aken. Het betreft bedradingswerk aan
treinstellen en het testen en controleren van de bedradingen.
Ervaring met dit soort werk is niet vereist. Voor vervoer wordt
gezorgd. Bent u ouder dan 18 jaar en geïnteresseerd in deze
baan voor lange tijd, neem dan contact op.
Informatie bij Jacqueline van Wissen, tel. 045-45 1500,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Medewerker kwaliteitsdienst m/v
Voor een toeleveringsbedrijf in de gezondheidszorg. U gaat
zich bezighouden met meet- en controlewerk van diverse
medische hulpmiddelen. Voor dit nauwkeurige werk heeft u
een LTS of MTS Elektronica-opleiding nodig, al dan niet
afgerond. Deze full-time baan is voor lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Horeca-/verkoopmedewerker m/v
Voor een relatie in het centrum van Kerkrade. U gaat horeca-
en winkelwerkzaamheden verrichten in avonduren en
weekeinden. Het betreft werk van 18-20 uur per week en
voor lange tijd. Een klantgerichte instelling, evenals enige
horeca-ervaring is vereist.
Informatie bij Jacqueline van Wissen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

De uitzend-CAO JP^k
In de CAO voor uitzendwerk zijn salaris, fßsÉk. j*"!lr
vakantie en sociale verzekeringen geregeld. mij

-ir randstad uitzendbureau

_^\HuizeOp debies —
Centrum voor verstandelijk gehandicapten

Huize Op de Bies is een centrum voor verstandelijk gehandicapten in Landgraaf, waJ
uiteenlopende diensten worden aanboden, zoals wonen, dagactiviteiten, recreatie f>

bewegingsagogie, begeleiding, verpleging en behandeling ten behoeve van 234 verstart
gehandicapten. Een groot aantal van deze bewoners is tevens lichamelijk gehandicapt'

vorm van dagverpleging, kort verblijf en andere voorzieningen worden voor de regio Oö
Zuid-Limburg tevens ambulante diensten verleend. Ten behoeve van de zorgverlening aal

bewoners werken in Huize Op de Bies ca. 225 mensen uit diverse disciplines.

Binnen een van de sociowoningen van Huize Op de Bies te Landgraaf is de functie vadi'

Medewerker groepsbegeleiding 80%
(vacaturenummer 920258)

Taken:
binnen de sociowoning staat ontwikkelingsgericht werken en het stimuleren van

bewoners ten aanzien van hun deelname aan het maatschappelijk gebeuren
centraal. De taken van de mewerker groepsbegeleiding bewegen zich op het

gebied van de verzorging, begeleiding en behandeling van de bewoners.
Daarnaast worden huishoudelijke werkzaamheden verricht. Van de functionaris

wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

Vereisten:
diploma MDGO-AW of gelijkwaardige opleiding;

ervaring in de zwakzinnigenzorg strekt tot aanbeveling.

Werktijden:
volgens rooster mei wisselende diensten (inclusief slaapdienst).

Salariëring:
functiegroep 30 volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen.

Binnen de woon- en verzorgingsdienst en de activiteitendienst van Huize Op de Biesl
daarnaast ruimte voor:

Afroepkrachten m/v
(woon- en verzorgingsdienst, vacaturenummer 92006B)

(activiteitendienst, vacaturenummer 92007B)

Binnen de activiteitendienst zijn de werkzaamheden voornamlijk gericht op het begeleide1)
bewoners bij uiteenlopende arbeids- bezigheidsactiviteiten.

Vereisten:
diploma MDGO-AB danwei een gelijkwaardigeopleiding.

Binnen de woon- en verzorgingsdienst staat de begeleiding, behandeling en verzorging-bewoners centraal.

Vereisten:
diploma A/B/Z/verpleegkundige;

MDGO-AWA'Z/VP danwei een gelijkwaardige opleiding.

Binnen beide diensten geldt dat de functie als afroepkracht zowel in voltijd als in deeltijd
worden uitgeoefend. Nadere informatie omtrent de functies behorende bij vacaturenui*s

920258 en 920068 kunt u inwinnen bij de heer F. Fillekes, hoofd woon- en verzorgingsdj
Voor de functie met vacaturenummer 920078 kunt u contact opnemen met de heerVV. ij

hoofd activiteitendienst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om inlichtingen in te winnen
heer G. Mermens, personeelsfunctionaris (tel. 045-327464).

Schriftelijke sollicitatieso.v.v. vacaturenummer binnen 10 dagen na verschijnen van dit W
richten aan de diensten Personeel & Organisatie van onderstaande Stichting, postbus y*

6097 ZG Heel.

Stichting St. Anna, Postbus 5001, 6097 ZC Heel 1

ASSJSTEKT ACCOUNTANT l/V ~=r:
administratieve dienstverlening

en advisering inzake
Wij vragen: ...i jj ! rnr> urin nr /11 /ni i j- administratieve organisaties enkandidaten mef een SPD-, HEAO-BE/AA/RA-opleiding, of een *
afgeronde eerste fose van de Nivra-opleiding tof regisferaccounfant, richt zich voornamelijk op
met ervaring in de openbare accountontspraktijk en kennis van de ondernemingen in het midden-
accountantscontrole van jaarrekeningen, die in staat zijn .. . . . .., ~,.... i -j en kleinbedrijf, non-profitzelfstandig te werken en een bijdrage kunnen leveren aan de
verdere groei en vormgeving van ons kantoor. , instellingen en zelfstandige

beroepsbeoefenenaars.

' 'een' Wij werken samen met een
een honorering en overige arbeidsvoorwaarden in overeenstemming
met het niveau van de functie, een uitdagende baan met doorgroei- collega-kantoor met

mogelijkheden. internationale vestigingen
en met een

Nadere informatie:
Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met organisatie-adviesbureau.

R H A Schepers, telefoon 045M26300

Wij verzoeken u uw schriftelijke sollicitatie mef curriculum vitae te
richten aan: .
Accountantskantoor Schepers, Schepers
postbus 1158, 6460 BD Kerkrade. i registeraccountant

"""""—*^^ Akrosil, onderdeelvan International Paper
m\\ Company, is wereldleider op het gebiedvany _________ ___,___, " | gesiliconiseerde papieren en plastic foliën. die

mmk worden gebruikt in zelfklevende produkten,
Ar*^m.m^mA f zoals dubbelzijdige tapes, labels, fiber

"a I _______w_w^^^^^^ composites en medisch/hygiënische
_\\\L{_^^r \\\\Wm toepassingen. Akrosil Europe is de EuropeseKïl| \m^^^MY\m^m\ vest'9'n9 van dit van oorsprong Amerikaanse

mmt^ÊiI concern. Technologische voorsprong en een
direkte en zeer klantgerichte marktbenadering
staan aan de basis van een zeer snelle groei.

Ter uitbreiding van onze OnderhOUdsafdeling zoeken wij kandidaten (m/v) die zich kunnen
vinden in het volgende profiel:
Je bent een

MTS-er (E/EC)
van ca. 28 jaardie al enige jaren ervaring heeft opgedaan in een onderhoudsgroep binnen een
produktiebedrijf. Je kunt zelfstandig en resultaatgericht zowel electrisehe als electronische
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Je bent bekend met besturingstechnieken
electrisch-pneumatisch, electrisch-hydraulisch, meet- en regeltechnieken en plc-besturingen. Je hebt
affiniteit met mechanische werkzaamheden. Jewerkt graag in teamverband en vindt het een uitdaging
om samen met je collega's het machinepark 24 uur per dag optimaal te latenfunctioneren. De
semafoondienst welke deze functie met zich mee brengt vind je geen probleem.

Wat stellen wij hier tegenover?
Een snelgroeiend, jong en dynamisch bedrijf, waar persoonlijke inbreng zeer wordt gewaardeerd en
beloond. Een uitstekend salaris met ruime doorgroeimogelijkheden.
Ondersteuning door interne en eventueel externe opleidingen.

Geïnteresseerd ?
schrijf naar Akrosil Europe B.V.

t.a.v. Ton Eijkemans, Imstenraderweg 15, 6422 PM Heerlen

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur 01272

f '"Z /A\ ST- GREGORIUS
ZJlül ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
Het St. Gregoriusziekenhuis is een
algemeen ziekenhuis met 231
bedden.
Binnen dit ziekenhuis funktioneert
een psychiatrische afdeling (PAAZ)
met 24 bedden.

mtm^mmmm Het ziekenhuis werkt samen met
verpleeghuis Schuttershof en het
De Weverziekenhuis te Heerlen in
deStichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg

Op de psychiatrische afdeling van ons ziekenhuis
(PAAZ) ontstaat op korte termijn een vacature voor
eert:

PSYCHIATRISCH
VERPLEEGKUNDIGE
(zowel fulltime als parttime dienstverband is mogelijk)

Taak:
De psychiatrisch verpleegkundige verrichtalle
voorkomende verpleegkundige, verzorgende en
begeleidende werkzaamheden.
Binnen een systeem van eerstverantwoordelijke
verpleegkundige begeleidt hij/zij patiënten en werkt
zelfstandig met groepen.
De verpleegkundigewordt geachtbinnen een
multidisciplinair team zijn/haar aandeel te leveren in
het behandelbeleid van de patiënt en tevens
betrokken te zijn bij de algemene gang van zaken op
de afdeling.

Funktie-eisen:
Kandidaten dienen te beschikken over:
- een diploma A + B verpleegkundigeof HBO-V;- ervaring als psychiatrisch verpleegkundigeop

verschillende werkterreinen binnen de psychiatrie
(liefst enige ervaring op een PAAZ) waarbij
interesse en aandachtvoor de sociale kontekst van
de patiënt vooropstaan;- bereidheid om aktief bij te dragenaan een positief
leefgroepklimaat;

- enthousiasme om in een hecht team gestalte te
geven aan een funktie van verpleegkundige.

Salariërfng zal geschieden volgensFWG-funktiegroep
45 minimaal’ 2674-, maximaal ’ 4091,- bruto per
maand.
Voor het overige is de CAO-ziekenhuiswezenvan
toepassing (geldt niet voor afroepkontrakt).
Nadere informatie wordt verstrekt door de heer H.
Verkoelen, hoofd verplegingsdienst, toestel 327 en
door de heer J. Weijers, hoofd PAAZ, toestel 221.
Sollicitaties dienen vóór 18april 1992schriftelijk
gericht te worden aan de personeelsdienst van het St.
Gregoriusziekenhuis, postbus 255, 6440 AG
Brunssum, t.a.v. de heer P. Goossens.

k. 1

mmmmm*iVKH centrum voor reactivering en verpleging te Heerlen M M■M? I
(voorheen Verpleegklinieken) bestaat uit een A- en een B- % m \\^L W^^k
kliniek, elk met een dagbehandeling (38 plaatsen). In de A- \J | I
kliniek worden 266 lichamelijk zieken verpleegd met het
accent op reactivering, terwijl in de B-kliniek 152 psycho CENTRUM VOOR

geriatrische patiënten worden verzorgd en begeleid. REACTIVERING EN VERPLEÖ»

Binnen de sector zorg hebben wij plaatsingsmogelijkhe-
den voor

activiteitenbegeleiders (m/v).
Het betreft twee parttime functies van 37,5% op de dag-
behandeling somatiek en de activiteitenbegeleiding van
de B-kliniek.

Werktijden:
■ De uren zullen worden verdeeld over 5 blokken van 3

uur per week (= 1 5 uren);
■ De werktijden binnen de dagbehandeling somatiek

zijn maandag t/m vrijdag van 1 2.30 uur tot 1 5.30 uur;- De werktijden binnen de activiteitenbegeleiding van
de B-kliniek worden nog nader vastgesteld.

Voor deze functie dient u te beschikken over een gerich-
te vooropleiding, bijvoorbeeld MBO-activiteitenbegelei-
ding en is ervaring in het werken met respectievelijk
somatische of psycho-geriatrische patiënten gewenst.

Tevens hebben wij binnen dezelfde sector regelmatig
fulltime en parttime vacatures voor:

ziekenverzorgenden en/of
verplegenden (m/v).
Voor deze functies dient u in het bezit te zijn \/an een
diploma ziekenverzorgende of MDGO-VP

Bovengenoemde functies zijn conform de FWG-metho-
diek ingedeeld in functie-groep 35. Het salaris zal
afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal ’ 2449,- en
maximaal ’ 3462,- bedragen (bij een full-time dienst-
verband). Kandidaten die jonger zijn dan 22 jaar, wor-
den ingedeeld aan de hand van een jeugdschaal.

henri dunantstraat 3
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact 6419 PB heerlen
opnemen met Mevrouw G.M.J. Rouwette, personeels-
functionaris (toestel 343). correspondentie:

postbus 4441
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na 6401 CX heerlen
het verschijnen van deze advertentie sturen aan het
nevenstaande. adres, ter attentie van het hoofd perso- telefoon (045) 718418
neel en organisatie. telefax (045) 718640 J
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„Drie keer per dag werd er gebe-
den, 's morgens vroeg, rond twaalf
uuren bij het avondeten. De fami-
lie sprak dezegen uit en dankte
God voor mijn aanwezigheid. Ik
ben wel gevraagd om deel te ne-
men, maar ik heb geweigerd. Toch
kwam mijn naam in elkritueel
voor," vertelt Martijn Zieverink.
Mormonen verplichten zichzelf om
niet te roken. Ook alcohol, thee en
koffie zijn taboe. Sex voor het hu-
welijk is uitgesloten, jongensen
meisjes mogen zelfs niet in éénka-
mer slapen, al zijn ze twintig jaar.
Martijn: „Bij ons gebeurt zoiets
toch, maar daar niet. De Mormo-
nen houden elkaar scherp inhet
oog, bellen of alles goed is enzo-
voorts. Zon dorp is een hele hiër-
archie van mensen dieop elkaar
letten."

1 an<*elend door groen omzoomdenen of dwalend door de immens
|r°te tempels vergeet je haast, dat

ernple Square in het hart van een
mkke Amerikaanse stad ligt.

J _T lts dezwervers bij de toegangs-
f^orten ziJnniet DJ machte om dergvuldig gecreëerde idylle te ver
ni°tl?; immers net gevoel begint

et bij de ingang van het plein,vaar komt van binnenuit.
mijn gemak

" Mormoonse tempels zijn zonder uitzondering zeer indrukwek-
kend. De liefde voor God moet tot uiting komen in al diepracht en
praal.

Happy
Toch lijkt het tegendeel het geval
als Bijkerk een rondleiding moet
verzorgen voor deLimburgse
scholieren. De Rotterdamse, wier
naam door de studenten alras
wordt 'aangepast' tot 'zusterBlij
kerk' of Happy Church, komt
ineens niet meer zo zelfverzekerd
over. Wordt deHollandse nuchter
heid haar teveel?

Net adres 50 East NorthTemple
hpM?l 'S biJna net zo beroemd alsd! uUlsnummer 4711 van de be-J^kersvan het gelijknamige

UKwater. Miljoenen gelovigen,
; aaro°k niet-gelovigen,vinden
Sa hun weg naar Temple
chitare' 0m te genieten van de ar-
„ " ctuur en dezang van het le-
gendarische Tabernacle Choir, of«n onderzoek te plegen in hetg^umvoorFamilie-
rii, c-I'edenis, 's werelds omvang-

jKste verzameling familie-historigche documenten

Het werk is in meer danzestig ta-
len gepubliceerd, van Chinees tot
Swahili.Behulpzame 'sisters' en
'elders' toveren óók op Temple
Square in een handomdraaieen

door

MONIQUE
PARREN

Net zoals dekerken op Temple
Square en daarbuiten is ook het
Tabernacle zo mooi mogelijk ge-
maakt, uit liefde en respect voor
God. Verspreid over de hele we-
reld staan een vijftigtal tempels,
alle even fraai. Voor Nederland is
Frankfurt de dichtsbijzijnde. Mor-
monen sparen kosten noch moeite
bij de bouw van een tempel en De sfeer op Temple Square is in-

derdaad hemels. 'All those happy
people!' Gidsen, hostessen en an-
derepersoneelsleden slovenzich
met een devote glimlach om de lip-
pen uit, om het eenieder naar deNederlandse versie tevoorschijn

„You keep it."

akoestiek. Later die dag krijgen de
Limburgers daarvan een demon-
stratie. De speld, dieeen van de
gidsen op het altaar voorin laat val
len, kun je tot helemaal achteraan
in het gebouw horen, op 52 meter
afstand!

ste Dagen ongeveer 8,5 miljoen
aanhangers over dc hele aardbol.
Een overgrote meerderheid woont
in Utah en omliggende staten. In
Nederland leveneen kleine acht-
duizend Mormonen.

Mormonen is dit een hele speciale
gewijdeplaats vanrust en vrede."

Audrey Bijkerk (22) is een van die
Nederlanders.De jongevrouw is
voor 18 maanden 'op zending' in
Amerika, 'om iets terug te doen
voor mijn eigen geluk. Haar voor-
keur gingnatuurlijk uit naar Tem-
ple Square, het mekka. „Voor

De kritische bezoekerkrijgt inder
daad nogal wat over zich heen tij-
dens de toer. Een metershoge
marmeren Jezus Christus, diezich
in de Rotunda Room met een op-
vallend modern stemgeluid tot de
aanwezigen wendt, ontlokt meer
dan eens een - stiekeme - glim-
lach. 'Ifyou love me, keep my
commandements', dondert het he
meüichaam beslist.

Voor een noggrotere anticlimax
zorgt een 'promotie-film' over De
Kerk van Jezus Christus van De
Heiligen derLaatste Dagen. 'Ter
informatie', bezweren de gidsen,
maar toch kan de toerist zich niet
aan de indruk onttrekken dat de
echte boodschap ook hier schuil-
gaat onder een fraai laagje blad-
goud.

„ Overdone, noem ik al dievriende-
lijkheid", zegt Martijn Zieverink
uit Schinnen. De 16-jarige student
van het Sintermeertencollege ver-
bleefin Amerika ruim tien dagen
in een strengMormoons gastgezin.
Zijn mening over het geloofsteekt
hij niet onder stoelen of banken.
„Zelf ben ik een slecht katholiek
en daarom heb ik heelveel bewon-
deringvoor de manier waarop
Mormonen, zoals bijvoorbeeld
mijn gastgezin, achter hun geloof
staan. Maar ik heb defamilie van
meet af aan duidelijk gemaakt, dat
ik niets met het Mormonisme van
doen wil hebben."

zin te maken. Al die hartelijkheid
wordt door de aanwezigen - 99
procent is Mormoon - beantwoord
met... nog meer hartelijkheid en
dat is even wennen voor 'ons nuch-
tere Hollanders.

Een speld in een hooiberg

Smith
?prin «?n00nse kerk werd op zesFav!tt 30gfStlchtin het stadjeWeK m de,Staat New Vork- Hier£l!",0?* deeerste zes 'Heiligen«erLaatste Dagen' benoemd. On-lZ^n}evond zich JosephgSift6 J°ngeman dievolSens dehetnnfteninlB2oineenbosin
ten 2K6nTan de lenigde Sta-Hlrriba? 0v dSuhapkreegvande
kerk ~ het evangeüe en de
moeJ *!eZUS Christus opnieuw
Ve°!t estlgenSrnith was toenveertienjaar.

datvan elke beschaving van voor
de twintigste eeuw," aldusKun-
dich. Hij twijfelt eraan of het ge-
koesterde boek wel een accurate
historischeweergave is.

vangstvan de hemelse boodschap-
per Moroni, volgens deMormonen
een nazaat van een kleine groep
Joden in Jeruzalem, die ver voor
de geboorte van Christus naar de
nieuwewereld emigreerde en een
Joods-Amerikaansebeschaving
stichtte.De geschriften zijn beter
bekend als het Boek van Mormon,
waaraan dekerk haar bijnaam
dankt.

Sprookje
Heif Van JezusChristus van de
de ' ren derLaatste Dagen, zoals
zich"Clele naam luidt,vaart er
van !i i

Wel biJ De geschiedenis
rika kerk gemeenschap, in Ame-
(Latt makshalve afgekort tot LDS
van T y Saints) heeft veel weg
boelffn modern sprookje. Talloze
verha iCn brochures vertellen het
Pion? Va,n onbegrepen en gehate
uitril ' dletussen 1847 en 1869oev^r eerHe nederzetting aan deWerril de Mississippi verdreven
re wln*en uiteindelijk na een bar-
hamYon ndtfrleidingvanßrm g-
'BeW^^ terechtkwamen in hetVaïrUtahand''GreatSaltLake

Swahili
De Mormonen noemen het boek
'een met de bijbel vergelijkbare
heiligeschriftuur. De inhoud van
het boekwerk is momenteel aan
zware kritiek onderhevig. Advo-
caat, bioloog én Mormoon John
Kundich heeft devorige week een
studie gepresenteerdnaar de be-
volkingsaantallen in het Boek van
Mormon. Volgens de wetenschap-
per worden er in het boekwerk té
veel mensen geboren en gaan er
ook teveel dood.

biaa^aarde YoungWan2,ond,erdJaargeledenzijnSJ?**»' de grond pootte,"nats
n
t"deSaltLake Temple. Hetaestueuze godshuis staat tot aan

voor W
S mdc Steigers' sPeciaal

het nit! ,TWfeest in 1993 wordt
k aSbjk" het gebouw opge-nen^t °f,de temPel er van bin
Mor£ etkomt alleeneen échte
Worrh riol\ aan de weet lederander
DIW. df\toegang tot deze heiligewaats ontzegd.

iedereen draagt zijn steentje bij.
Volgelingen moeten namelijk een
tiende van hun inkomen afstaan
aan de kerk voor gebouwen, on-
derwijs, welzijnszorgen zendings-
werk.

Het alom bekende zendelingen-
werk stamt uit de vroegste periode
van het mormonisme. Al in 1837
werden volgelingen 'op missie ge-
stuurd' naar Engeland. Pas in 1840
waren er genoegaanhangers om de
eerste echte leefgemeenschap te
stichten, in de stad Nauvoo bij de
Mississippi. Deze mijlpaal werd te-
vens de dood van geestelijk leider
en stichter Joseph Smith. Tegen-
standersvan de kerk vermoordden
hem in de nacht van 27 juni 1844.
En de hetze ging door.

„De bevolkingsgroei in hetBoek
van Mormon ligt vijftig keer boven

Op dezevroege zondagmorgen we
melt het plein van de mensen.
Auto'srijden afen aan. De ruime
parkeerplaatsen voor Temple
Square staan bomvol met glim-
mende sleeënen pick-up trucks.
Keurig gekleedde Amerikanen -
de mannen in pak, devrouwen in
kanten soepjurken - banen zich
een weg dooreen van de vier in-
gangen. Alle belangstellingin de
ochtenduren gaat slechts voor een
deel uitnaar Temple Square zelf.

Uit liefde voor hun voorouders verrichten de le-
den van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen derLaatste Dagen familiehistorisch
onderzoek. Het gezin hoeft niet door de dood
uiteen te vallen, maarkan aan de andere zijde
van de sluier in stand blijven volgens de Mor-
monen. Als ouders en kinderen in een tempel
onder goddelijkgezag beloften afleggen, die
'verbonden' worden genoemd, en als ze deze
striktnaleven, kunnen ze als gezin eeuwig bij
elkaar blijven.

'Goede' leden van dekerk sluiten deze verbonden ook
voor hun overleden voorouders. Om de volgelingen de
identiteitvan hunvoorouders te helpen vaststellen,
verzamelt dekerk over de hele aardbol familie-histori
sche gegevens. Deze informatie is opgeslagen in de
bibliotheek voor familiegeschiedenis, vlakbij Temple
Square.

Familiehistorisch onderzoek komt neer op vijf'simpe-
le' vragen. Wat weet ik over mijn familie en wat wil ik
te weten komen? Welke documentenzijn er beschik-
baar? Hoekrijg ik een document en wat doeik dan?

In de praktijkblijkt dit alles niet zo eenvoudig. Voor-
afgaand aan een bezoek aan het vijfverdiepingen tel-
lende gebouw, is een diepgaand onderzoek in de eigen
omgeving noodzakelijk.
De beste bronnen zijn oude brieven, dagboeken of
kopiën van geboorte-aktenvan groot- of overgrootou-
ders. Zonder deze hulpmiddelen is het echt zoeken
naar een speld in een hooiberg. De medewerkers wa-
ken er echter voor om iemand onverrichter zaken naar
huis te laten gaan. Daarvoor is de reputatie van het
instituut veel tekostbaar. Met een bewonderenswaar-
dige snelheidzoekt een medewerksterrelevante na-
slagwerkenvoor mij op. Nauwelijks een adempauze
verder liggen de Genealogieënvan Roermondse ge-
slachten, deelII op tafel. 'Franciscus Parren, ged.
Thorn 4-10-1764, herbergier. Zou het dantoch...? De
informatie lijkt te kloppen, maar vraagt om verder on-
derzoek. „Niet in deze meest geavanceerde biblio-
theek ter wereld," luidt het advies van de bibliotheca-
resse, maargewoon thuis. Op zolder!

Aanhangers
De door de Mormonen gestichte
stad SaltLake City, aan deoever
van het grote zoutmeer, werd het
nieuwecentrum van dekerk. An-
no 1992 heeft DeKerk van Jezus
Christus van deHeiligen derLaat-

houten wagentjes. Ongeveer zes-
duizendpioniers kwamen om.

besloot tot de uittocht van de on-
geveer tachtigduizend kerkleden,
naar het ongerepteWesten. Een
tocht van tweeduizend kilometer
met huifkarren of zelfgemaakte

Smiths opvolger Bringham Young
De overgrote meerderheidvan de
bezoekers komt speciaal om het
befaamde Tabernacle Choir te ho-
ren zingen. Zo ook het team van
het Heerlense Sintermeertencolle-
ge, in de Verenigde Staten om deel
te nemen aan deAcademische
Olympiade van de Utah State Uni-
versity. Sinds 1934 wordt het we-
kelijkse optreden van het 325 le-
den tellende koor op zondagmor-
gen live uitgezonden vanuit het
Tabernacle. Het optreden is vrij
toegankelijk voor publiek. Dereusachtige bibliotheek heeft sinds devestiging in

1894ruim 1,5 miljoenrollen gemicrofilmde documen-
ten verzameld, evenals 200.000 microfiches, meer dan
195.000 boeken en 8 miljoen gezinslijsten.

naü t
ne zeven jaar later, in 1827,nam Joseph Smith op de Cumo_

rah-neuvel dekronieken in ont-
" 'Sister' Audrey Bijkerk:
,Jn mijn geloof voel ik me
op mijn gemak."

Het koepelvormig, overwegend
houten Tabernacle uit 1867 staat
bekend om zijn buitengewone
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Toch is Zieverink enigzins beïn-
vloed. Martijn: „In gedachten hoor
ik nog elkekeer die passage uit de
Bijbel, over het zaad van detwijfel
dat gezaaidmoet worden. Op den
duur ging ik me dus écht schuldig
voelen dat ik niet met ze mee-
deed." Ook werd de scholiervoor-
zien van een aantal boeken over
het geloof, just in case.

'The purpose of life is to
find lasting peace and

happiness. But where ean
such peace and happiness

befound...' LDS: The
purpose of life. Overtuiging

Bijkerk, in Nederland studente Al-
gemeneLetteren aan de Universi-
teit in Utrecht, is sinds haar jeugd-
jarenlid van dekerk. „Uit diepe
overtuiging," zegt deRotterdamse
zelf.

„Mijn ouders zijn Mormoon gewor-
den door toedoen van vrienden,
dus ik ben er eigenlijk mee opge-
groeid. De beslissingom dekerk
ook trouw te blijven, is de mijne
geweest. Een tijdje terug ben ik
het geloof gaan onderzoeken door
onder meer hetBoek van Mormon
zorgvuldig te bestuderen. Zo heb
ik langzamerhand mijn overtui-
ging gekregen."

Toegewijde volgelingenvan Jo-
sephSmith beleven een gods-
dienst diezwaar ingrijpt in het
dagelijks leven. Ze geloven in een
werkelijke, persoonlijke God, een
hemelse vader, diehen nabij is. In
dagelijks gebed danken ze hem
voor zijn zegeningen of zoeken ze
zijn hulp.

Aanhanger uit
eigen gelederen

brengt geloof
in opspraak

" Van heinde en verre komt het publiek naar Temple Square om het befaamde Tabernacle Choir te horen zingen

Echte boodschap Mormonen
schuil onder laagje bladgoud

Fler staat de hemelse bood-
schapper Moroni te pronkenop detoren van de Salt Lake
*ernple opTemple Square in
£altLake City. Het gouden
Deeld steekt - letterlijk en ft-SUUrlijk - schitterend aftegen
?’ helderblauwe lucht.AlleenWloroni's oorspronkelijk ba-
zuingeschal ontbreekt, zo leerte mythe. Templè Square, we-
reldwijd bolwerk van de Mor-motnen, is adembenemend.

pracht en praal is bijnaergens ter wereld gewijd aan
net9oddetij/ce.. et bijna vier hectare grote terrein

*> een oase van rust.

Bijkerk heeft geen moeite met de
kleine lettertjes in haar 'contract
met Mormon', ook nooit gehad.
„De meeste mensen respecteren
mijn opvattingen, omdat ik er zelf
pal achter sta. En praktisch gezien
leefik net zoals ieder ander."La-
chend vervolgt ze: „Een studente
in Utrecht staat toch zeker volop in
het maatschappelijke leven."

Wat doet het geloofvoor Audrey?
„Dekerk helpt me om het beste uit
mezelf te halen, maar geeft ook een
belangrijke meerwaarde aan mijn
leven. Ik ben gelukkigvan binnen,
noem het een soort innerlijke vre-
de. In het geloof voel ik me op

Limburgs dagblad vrijuit
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meprde bouwonderneming in Limburg,

1 SnelheW en te nomen met een■ op dit moment wenst men m
i(1/|mfip|'. r„LAT|E MANAGER Bouwkunde ■

die zijn "eigen" begrou 9^^ ondernemen 6 I

I van uwfunc - op te eisen.
zodanig te bewijzen dat u een top h |

3 Hetbedrijf vraagt:I «wRO-niveau Bouwkunde- een HBU-nive«»u r_,icu|at ewerkI -kennis en ervaring met calcuiat
1 - ondememersmentaliteit ■
H - doorgroei-drang

H '.reïtecarrièrekansen taande functie? Stuurt u dan een korte^ief ■
I

Aida Consultants, t.a.v. uo
_

/*^^\ Aida Consultants1) ¥*=.*I*JFAM Postbus 14
w^nga^ectto 6190 AA Beek

feefonce^ l
Vestiging Heerlen vraagt:
Baliemedewerksters

Voor een relatie in Voerendaal zijn wij op zoek
naar baliemedewerk(st)ers op afroepbasis,

die bereid zijn om een korte cursus te volgen.
Controller

Bent u die ervaren controller ('m bezit van S.P.D.) dietoe is
aan een nieuwe uitdaging?Neem dan contact met ons op!

Horecapersoneel
Bij een relatie in Valkenburg hebben wijregelmatig werk
in zowel ondersteunende als bedienende horeca. Bent u in

bezit van een auto en heeft u geenbezwaar tegen
wisseldiensten, neem dan contact met ons op.

Chauffeurs
Beschikt u over de juistepapieren voor buschauffeur

en wilt U graagpart-time werken?
Wij kunnen u direct aan het werk helpen.

Operators
Heb jijeen L 7.5. diploma op C niveau of een K.M.8.0.-

-r - opleiding? Neem dan contact met ons op.
Voor allefuncties geldtM/V

WIM VAN DE SANDEN
WONINGINRICHTING

Voor creatief wonen, gericht op kwaliteit, service en
vakmanschap, zoek wegens snelle groeivan zijn
bedrijf metspoed

ERVAREN ALLROUND
WONINGSTOFFEERDER
(geen free-lance)

Hij heeft hart voor zijn vak, een goede werkinstelling, is
klantvriendelijk en dienstverlenend,kan geheel
zelfstandig en in teamverband functioneren en is in de
leertijd tot 40 jaar.
Hij gaat zorgvuldig om met onze produkten, weetdeze
met accuratesse te verwerken en heeft tevens ervaring
met speciale gordijnwerken (o.a. draperieën).
Is het boven omschrevene een uitdaging en denkt u in
ons bedrijf goed te passen, dan hebben wij een
afwisselende baan met een goed salaris.
Ook vragen wij een

LEERLING WONINGSTOFFEERDER
(± 20 uur)

VERKOOPSTER
(ook licht adm. werk, ± 20 uur)

uit directe omgeving Valkenburg.
VoOf nadere informatie: tel. 04406-12870,tussen
10.00-12.00 uur.
Uw schriftelijke sollicitatiekunt u richten aan:
Wim van de Sanden Woninginrichting
Jan Deckerstraat 7

v 6301 GX Valkenburg a/d Geul

I
SCHGCD
INTERNATIONAL

Voor ons technisch bureau in onze vestiging in Herzogenrath,
omgeving Aachen, zoeken wij in het kader van verdere uitbreiding

ingenieurs/technici
Onze toekomstige medewerkers moeten bij voorkeur ervaring
hebben in de ramen- en gevelkonstrukties.
Hun opdracht bestaat onder meer in het uitwerken van
tekeningen, berekeningen en konstruktiesvoorstellen, evenals het
verlenen van technische raadgevingen aan klanten en archnekten.
Wij garanderen een uitgebreide opleiding, ook voor kandidaten uit
aanverwante sektoren, een grote zelfstandigheid, een degelijk
inkomen met bijkomende sociale voorzieningen.
Hebt u interesse in deze vacature, zend dan uwkandidatuur met
cv. en recente pasfoto aan

SchÜCO International, z. Hd. Herrn Kemmerling,
Rathausplatz 3, Postfach 1371, 5120 Herzogenrath
Telefon 0 24 06-30 22/23 ra*»

Bouwbedrijven Jongen 8.V., gevestigd te
Landgraaf, is de moedermaatschappij van een
aantal aannemersbedrijven in de provincies
Limburg en Noord-Brabant.
Een daarvan is Aannemersbedrijf JongenB.V. te
Landgraaf.
Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een solide
organisatie met een jaaomzetvan circa’ 150
miljoen.
Haar aktiviteiten liggen zowel in de woningbouw
als de utiliteitsbouw.

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden,
hebben wij momenteel plaats voor een

UITVOERDER
(M/V)
Voor deze funktie is een ruime ervaring in de
woning- en utiliteitsbouw vereist, of een MTS of
HTS-diploma Bouwkunde met relevante ervaring
als uitvoerder.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de
heer J.G.J. Moonen tijdens kantooruren
045-700200 of na kantooruren 04950-37787.
Indien u geïnteresseerd bent in deze funktie, dan
kunt u uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14
dagen, richten aan onze afdeling
Personeelszaken.

=XJONGEN
Bouwbedrijven JongenB.V.

Aannemersbedrijf JongenB.V.
Hompertsweg 34 - 6371 CX Landgraaf
Postbus 31007 - 6370AA Landgraaf
Telefoon 045-700200

rZ/fts ST- GREGORIUS
ZJLHJ ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
Het St. Gregorius Ziekenhuis is een
algemeen ziekenhuis met 231
bedden, waarin alle
basisspecialismen en een aantal
deelspecialismen vertegenwoordigd
zijn. Voor wat betreft de opleiding*m^^mmmm* A-verpleegkundigeen
ziekenverzorgende nemen wij deel in
deCentrale School deWildenbroeck
te Heerlen.
Daarnaast werkt het ziekenhuis
samen met verpleeghuis
Schuttershof en hetDe
Weverziekenhuis in Heerlen in de
Stichting Gezondheidszorg Oostelijk
Zuid-Limburg.

Binnen de opleiding tot A-verpleegkundige zoeken wij
een

PRAKTIJKBEGELEIDER
A-OPLEIDING M/V (80%)
Funktie-informatie:
1. De praktijkbegeleider begeleidt de

leerling-verpleegkundige in zijn praktijkopleidingtot
A-verpleegkundige alsmede begeleidingvan
stagiaires en leerlingenvan de voortgezette
opleidingen.

2. Hij/zij adviseerten ondersteunt werkbegeleiders en
leerling-verpleegkundigen.

3. Draagt mede de verantwoording voor de
ontwikkeling van en het gestalte geven aan de
methodische werkbegeleiding.

4. Daarnaast verzamelt en verwerkt de
praktijkbegeleider alle relevante gegevens
betreffende depraktijkopleiding.

Funktie-eisen:
Voor dezefunktie zoeken wij kandidaten in het bezit
van:- diplomaA-verpleegkundige, danwei HBO-V, liefst

aangevuldmet de docentenopleiding;- zeer ruime ervaring in de funWie van
verpleegkundige;

- uitstekende contactuele en sociale vaardigheden.
Salariëring zal geschieden op basis van
FWG-funktiegroep 45. Voor het overige is de
CAO-ziekenhuiswezen van toepassing.
Nadere informatie wordt verstrekt door mevrouw J. de
Groot, opleidingscoördinator a.i. tst. 256 en door dhr.
H. Verkoelen, hoofd verplegingsdienst, tst. 327.
Sollicitaties dienenvóór 13 april 1992 gericht te worden
aan de personeelsdienst, van het St. Gregorius. Ziekenhuis, postbus 255, 6440 AG Brunssum, t.a.v.
dhr. P. Goossens, personeelsfunctionaris.

*■" f INTERNATIONAI

Mayfran is een De afdeling:
internationaal gerichte De afdeling Accounting en Cost Control is verantwoordelijk voor de verslaglegging
onderneming met van de financieel-administratieve en bedrijfseconomische gegevensvan de
zusterbedrijven in de Mayfran-ondernemingen in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk.
U.S.A. Japan India en Mayfran zoekt opkorte termijn kandidaten (m/v) voor defunktie van:
Korea voor deverkoop, _
transport-en HIEUCwWEFIIVEII MUUUUH I IHll
verwerkinassvstemen ■

_
M_______^______^_________ . ___________________

voor de
recyclingindustrie.

De funktie:
rtonmHuirtan Hio,mn. - U coördineert de verwerking van definanciële administraties en stelt maandel^oïfof °"hÏ* ~4°* ? een balans en resultatenrekening samen.au /o woraen aigezet op _ u bent verantwoordelijkvoor het grootboek, debiteuren en crediteuren.de Europese markt, _ u bewaakt de liquiditeiten, beheert de vaste activa-administratie en verwerkt de
vinden hun toepassing salarisadministratie.
in de metaalindustrie, - U levert een bijdrage aan de financiële rapportages aan Tomkins Industries.
huisvuilverwerkingen - U rapporteert aan de controller en werkt nauw samen met de collega Cost
schrootrecycling. Control.

Voor nadere funktie-informatie kunt ukontakt opnemen met de heer Vereecken,
De betrokkenheid en controller en de heer van der Heijden, hoofd personeelszaken.
inzet van deruim 250
vakbekwame Defunktie-eisen:
personeelsleden ~ Bedrijfseconomische opleiding op HBO-niveau (HEAO-BE of SPD) met ruime
aaranderen technisch ervaring binnen een industriële onderneming of de accountancy_ Lu-aiitatiof ctoru ~ Ruime ervaring met administratieve automatisering en financiële rapportages.«hi lV slerKe - Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken,
produkten. _ vaktechnischekennis van de Engelse en Duitse taal. Spreekvaardigheid van de

Franse taal is een pré
Mayfran maakt deel uit - Leidinggevende capaciteiten en stressbestendighed.
van deIndustrial - Leeftijd 27-35 jaar.
Components Group van
Tomkins Industries
Inc./U.S.A. De arbeidsvoorwaarden:

Een verantwoordelijke en uitdagende funktie in een internationale en■ ■gt toekomstgerichte onderneming. Een salaris in overeenstemmingmet de zwaarteIM WÊÊ van de funktie aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure:... . . . _ Indien u interesse is gewekt, stuurt u een korte en
Mayfran Limourg B.V. bondige sollicitatiebriefmet uitgebreid cv. naarpostbus 31032 nevenstaand adres t.a.v. de heer H.M.J. van der Heijden,
6370 AA Landgraaf hoofd personeelszaken. Wij verwachten uwreaktie graag
telefoon 045-329292 jy binnen 14dagen. Een medisch en psychologisch onderzoek

zullen deel uitmaken van de selektieprocedure.

AJIGemeentegulpen* lij
Gulpen is als aantrekkelijke centrumgemeente gelegen in het hart van het
Heuvelland en telt ruim 7.300 inwoners.
De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: Burgerzaken, Finan-
ciën en Grondgebiedzaken.
Wegens pensionering van een medewerker kan op de afdeling Burgerzaken
worden geplaatst:

MEDEWERKER ALGEMENE ZAKEN (M/V)
De afdeling Burgerzaken bestaat uit de buro's Bevolking, Algemene Zaken/, Welzijn en Sociale Zaken en telt 12 medewerkers.

Functie-informatie:
De medewerker Algemene Zaken zal belast worden met:- behandeling van zaken met betrekking tot de Algemene Plaatselijke Veror-

dening, overige verordening en bijzondere wetten;- verzekeringsaangelegenheden;- parkeeraangelegenheden- kermissen;- Drank- en Horecawet;- overige werkzaamheden van buro Algemene Zaken/Welzijn.

Functie-eisen:
- Een afgeronde MEAO-studie, bij voorkeur bestuurlijke richting, met keuze-

vak assurantiën.- Goede contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden.- Collegiale samenwerking.- Enthousiasme voor en affiniteit met het werken bij de overheid.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, ervaring, opleiding en een FUWA-onderzoek, vindt
inschaling plaats in schaal 4.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie over deze functie kan contact worden opgenomen
met mr. M. Verbeet, hoofd afdeling Burgerzaken (telefoon: 04450-9292).
Belangstellenden kunnen binnen 10 dagen hun sollicitatie richten aan: colle-
ge van burgemeester en wethouders van Gulpen, Postbus 56, 6270 AB Gul-
pen, onder vermelding van „vac. BZ".

{^^bejaai^centrum "opid«toien"

Het bejaardencentrum "Op den Toren" biedt huisvesting en verzorging aan 187bewoners
en biedt werkgelegenheid aan circa 100personeelsleden.
Op korte termijn vragen wij voor 20 uur per week:

A: BEJAARDENVERZORGENDEN M/V in de verzorgingsdienst en

B: ZIEKENVERZORGENDEN M/V voor hetprojekt somatiek

De werkzaamheden
bestaan uit het verrichten van verzorgende handelingen. Binnen het projekt somatische
meerzorg zijn deze voornamelijk gericht op bewoners met een somatische handicap. Er
wordt nadruk gelegd op het stimuleren van de zelfredzaamheid, waarbij het onderhouden
van sociale kontakten en begeleiden van bewoners bij groepsaktiviteiten een speciale plaats
innemen.
Er wordt gewerkt in een wisselend rooster van 8.00-18.00 uur.

De funktie-eisen
Voor A en B: het diplomaBejaarden- c.g. Ziekenverzorgende-
voor B : ervaring, opgedaan in een A-kliniek, strekt tot aanbeveling. Naast
zelfstandigheid, een flexibele instelling alsmede het vermogen om in multi-disciplinair
verband te werken worden eisen gesteld aan taktvol optreden en het vermogen om
bewoners te motiveren, te reactiveren en in de zelfzorg te stimuleren.

Arbeidsvoorwaarden
Voor het projekt somatische meerzorg geldteen aanstelling gedurende de looptijd van het
projekt, met een minimum van 1 jaar.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de
CAO-Bejaardentehuizen.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heerR. Schouterden, Hoofd
Verzorgingsdienst. Telefoon: 045-249249.
Belangstellenden kunnen binnen 10 dagen hun schriftelijke sollicitatierichten aan: de
Direkteur van hetBejaardencentrum "Op den Toren", Valkenburgerweg 67, 6361 EB
Nuth, onder vermelding van nummer VZ-92105. 02757

I
THE WALL STREET JOURNAL EUROPE.

The global business newspaper for European business people,
edited in Brussels and printed in Heerlen The Netherlands, is
looking for an enthusiastic and dynamic person for the position
of

secretary m/f
for the circulation department.

Responsibilities : Normal secretarial duties, distr-
preparation, correspondence, eire. saleS
support and various eire. admin. tasks.

Requirements : Fluency in English (verbal and writing)
and a fair knowledge of German and
French.
Applicants should be familiar with the
operation of general office equipment
(PC/WP/DP).
Experience in similar job functions
would be helpful.

Replies may be addressed, in writing, to L.G. Stulin,
Circulation Director, Dow Jones Publishing Co (Europe) Inc,
In de Cramer 37, 6401 RS Heerlen, and should reach vs within P
seven days.

i .. —^
s

De verpleegklinieken Ten behoeve van de verpleegklinieken Klevarie en De Zeven
'Klevarie' en 'De Bronnen bestaat op zeer korte termijn plaatsingsmogelijkheid
Zeven Bonnen' voor een
ressorteren onder dear medewerkerdie tevens de

Ssr medisch secretariaat
Lenculenhof' en . . .
'Koepelhof' beheert. (m/V)

voor 20 uur per week.
Functie-informatie:- het verrichten van alle voorkomende type- en kopieer-

werkzaamheden;- het bijhouden van onderdelen van de patiënten-administratie;- het beheer van het medisch archief;- het voorzover noodzakelijk overnemen van taken bij afwezigheid
van de medisch-secretaresse.

Functie-eisen:- beschikt over een opleiding in de medisch-secretariële richting
(minimaal MEAO-niveau);- enige ervaring in een soortgelijke functie, met name kennis
van de medische terminologie is van belang;- ruime ervaring in het werken met tekstverwerking (Word Perfect);

- zelfstandig en accuraat kunnen werken alsmede beschikken
over goede contactuele eigenschappen;- bereid zijn om - bij afwezigheid van de medisch secretaresse -
hele dagen te werken;- leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

Algemeen:- het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van leeftijd
en ervaring, minimaal f 2180,- en maximaal / 3175,- bruto per
maand bij een volledig dienstverband;

- de IZA-ziektekostenregeling en de Algemene Burgerlijke
Pensioenwet zijn van toepassing;'- een rechtspositieregeling analoog aan die van de Gemeente
Maastricht is van toepassing.

Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan
de Stichting Burgerlijk Armbestuur t.a.v. Hoofd Personeelzaken,_ Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht.

JTy i^l STICHTING BURGERLIJK
Vl-^y^JJ ARMBESTUUR MAASTRICHT
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stelt. Nu worstelt Deon van de Berk
met de gedachte dat Bas hem meer
wilde vertellen dan die vraag al-
leen. Bovendien was hij in de laat-
ste weken van zijn leven innerlijk
onrustig en superaktief, alsof hij
geen moment meer te verliezen
had.

Achterafbeschouwt hij de indrin-
gende vragen van Bas als een sig-
naal van een spoedig afscheid.
Enkele maanden voordat hij over-
leed vroeg Bas bij herhaling voor
het slapen gaan 'Paps, kunnen klei-
ne kindertjes ook dood?'Toen in-
terpreteerde hij de nieuwsgierig-
heid van zijn zoon als een normale
vraag die elkkind ooit wel eens

te omschrijven gevoelvan sereniteit en vre-
deover zich heenkreeg dathij nog nooit had
ervaren en dat zich sindsdiennietheeft her-
haald. 'Het' duurde misschien 7 of 8 secon-
den. Toen draaideBas zich om en zwaaide
naar zijn verbaasde vader. Op hetzelfde mo-
ment 'verstond'Deon van deBerk de woor-
den: 'Tot ziens, jouwtijd is het nog niet.
Daarna was het beeldplotseling verdwenen.

Nu, tijdens het gesprek in zijn kleine spreek-
kamer van het Catharinaziekenhuis,kan
Deon van deBerk deze imponerende erva-
ring nog tot in detailnavertellen. Zij heeft
heel even een aanslag gepleegdop zijn logi-
ca, op het nuchterdenken en handelen dat
dagelijks van een arts wordt verlangd. Maar
die aanslag heeft geen wonden achtergela-
ten. Integendeel. „Ik had mijn afscheid. Bas
kwam even terug om mij te groeten. Die er-
varing hadvoor mij een enorme werkelijk-
heidswaarde. Stel dat het alleen devisuele
belevenis was geweest, dan had ik achteraf
misschien getwijfeld. Maar dat gevoel dat
over mij heen kwam... Het was zo intens en
zo echt. Hoe ellendig ik me twee dagenna
zijn dood ook voelde: ik werd volkomen
kalm. En ik zag datBas zo gelukkig was! Zo
tevreden! Dat heeft een geweldige indruk op
mij gemaakt. Het is dus niet afgelopen op
het moment datje hart stopt metkloppen,
nee, je gaateen andere wereld binnen. Daar
geloof ik rotsvast in. Nu hoef ik er ook nooit
meer aan te twijfelen dat ik Bas straks terug
zie. Voor ouders dieeen kind hebben verlo-
ren is dit toch een ontstellend belangrijke
constatering."

Collega-artsen reageerden verschillend op
de ervaringenvan Deon van deBerk. Ook
kreeg hij een telefoontje van een gynaeco-
loog elders in het land diezijn 27-jarige zoon
hadverloren. Hij schreef Van deBerk dat hij
zijn ervaringen heel goed herkende. „En ach,
verder heelveel brieven en telefoontjes van
mensen. Een oude dame uitAmsterdam
stuurdeonze kinderen tweeParkerpennen
met denaam 'Bas' erin gegraveerd. Zoiets
doet jenatuurlijk ontzettend goed."

De tragedie diehet gezin overviel heeft in
ieder geval het geloof van Deon van deBerk
niet aangetast. Sterker nog, er heeft een ge-
loofsverdieping plaatsgevonden waarvan hij
in het boek uitgebreid verslag doet. Aan het
einde ervan constateert hij onder andere 'dat
het God vast verheugdzal hebbenom Bas
weer terug te zien.

Toch blijvener aanwijzingen - Deon van de
Berk noemt het met enigetwijfel 'toevallig-
heden' - dievoedsel geven aan de voorzich-
tige constatering dat de dood van zijnkind
zich aankondigde en in feite onafwendbaar
was. Een voorbeeld: vijfjaar voor de geboor-
te van Bas stuurde het echtpaarVan de Berk
tijdens zijn eerste vakantie een ansichtkaart
naar kennissen. Veertien jaarlater, na de be-
grafenis van Bas, haalden die kennissen het
boek 'Hallo meneer God... metAnna' uit de
kast om de passage nog eens door te lezen
waarover de domineehet tijdens de af-
scheidsdienstvan Bas had. De vergeten an-
sichtkaart lag precies op de passage die de
dominee had geïnspireerdvoor zijn preek.
Voorbestemming?

'Paps, kunnen kleine kindertjes ookdood?' van
Deon van deBerk is uitgegeven door Ten Have

zijnfietsje geschept door een te hard rijden-
deautomobilist. Zijn vader Deon van de
Berk, als gynaecoloogverbonden aan het
plaatselijke Catharinaziekenhuis, beschreef
deervaringen diehij opdeed na het sterven
vanzijnzoon in een boekje dat nu al eerf
tweede oplage beleeft. Het zijn flarden van
intens verdriet, wanhoop, een diepe getrof-
fenheid, uitzichtloosheid en angst dieDeon
van de Berk heeft samengesmolten toteen
herkenbaarverhaal, vooral voor ouders die
treuren na de doodvan hunkind. Het is ech-
ter geen naslagwerk voor nabestaanden
geworden dat is geschreven uit de optiek
van de therapeut, dieweliswaar perfect weet
aan te geven hoeeen rouwproces met alzn
dalenen pieken verloopt, maar diehet ge-
voel en de intensiteitvan het persoonlijke
verlies mist. Na een halfjaar zat Deon van
deBerk zó in deknoop dathij zijn ervarin-
gen en dievan zijn echtgenote en dekinde-
ren Hildeen Menno van zich afging schrij-
ven. Uit 'diekladblok vol chaos' ontstond
het boek.

In 1989kwamen in Nederland 115kinderen
dooreen verkeersongeval om het leven. Een
van hen was de 9-jarige Bas van deBerk uit
Eindhoven. Op 3 november werd hij met

" Deon van de
Berk: artsen
hebben niet
geleerdom
te gaan met
dood en
sterven.

Foto:
KEES

MARTENS

wijze de levenskringloopvan onze zoon ge
sloten."

Als gynaecoloog heeft hij vaker aan ouders
het slechtenieuws moeten vertellen.Dat
hunkindje doodwas geboren ofdat het wei-
nig levenskansenzou hebben.En als arts
meeleven met treurende patiënten is iets
heel anders dan jeecht kunnen verplaatsen
in de angsten en emotiesvan iemand dieeen
zoon of dochter heeft verloren. Totdatje
nietsvermoedend devoordeur opent en een
politieman vertelt datjeeigen kind nooit
meer thuis komt. Zonder afscheid te nemen.
„Binnen twee seconden is een stuk van je
toekomst weg. Nooit, het wordt nooitmeer
hetzelfde. We zullen als gezin nog jarenlang
dooreen doellozefase moeten. Er hangteen
constante grauwsluier over jebestaan," al-
dusDeon van deBerk, die de geboortevan
Bas als gynaecoloogdestijds zelfbegeleidde.
„Enkele uren voor zijn begrafenis heb ik sa-
men met Menno dekist dichtgemaakt en
daarmee was ik ook de allerlaatstedie zijn
lichaam zag. Bijna symbolischwerd op deze

Mens
„Artsen hebben niet geleerd om te gaan met
dood en sterven. Dat is ons probleem. We
willen mensen zo lang mogelijk in leven
houden.We zouden eerdereen stapje terug
moeten doen en niet alleen als dokternaast
depatiënt gaan staan maar bovenal als
mens," zegt Deon van deBerk.

maar gesterkt dooreen voorval dat hem kort
na het overlijden van zijnzoon overkwam.

wonderlijkebelevenissen van mensen die
heel even de grens van leven en dood zijn
gepasseerden diehiervan later verslag doen
Van deBerk geloofde hier al langer in aan
de hand van verklaringen van integere men-
sen, en in dieovertuiging werd hij alleen

De Eindhovense gynaecoloog is een van de
weinige (Nederlandse) artsen diezich open-
lijk positief uitspreektvoor hetaccepteren
van de 'bijna dood-ervaring. Dit zijn de

Hij geeft het in een voc
overwogen woordkeuze toe: het maakt hem
als arts en als mens kwetsbaar doorer over
te praten, maar het is zijn waarheid dienie-
mand hem meerafneemt. Twee dagen nadat
Bas was gestorven zag Deon van deBerk
hem terug in de huiskamer. Haarscherp en
duidelijk. In een schitterendparanormaal
panorama van zachtgroene en blauwekleu-
ren. De wanhopige vader zou het als een
wensdroom van zich afhebben gezet, ware
het niet dat hij op hetzelfde moment een niet

jrzichtigemaar wel

DOOR RENÉ DIEKSTRA In het hele opvoedingsprojectvan onze kinder-
tijd tot aan devolwassenheid is het daarom te
doen. Als jongerenbüj zijn(ook al zeggen ze dat
niet openlijk) als hun ouders een paar dagen
'opgehoepeld'zijn, dan is datomdat ze dan zelf
de baas in huiskunnen zijn. Ze hoeven een keer
niet steeds te vragen of ze iets wel mogen, ze
kunnen gewoon doen, gewoon zelfpakken.

Maar de dingen die ze ongevraagd doen of pak-
ken, roepen angst op, angstvoor ontdekking,
voor straf,voor afwijzing. Voor onze pogingen
tot vrijheid, tot zelfstandigheid moeten we psy-
chisch een prijs betalen, deprijs van angst en
schuldgevoel. Als een jongereop een avond be-
sluit laterthuis tekomen dan 'afgesproken' met
zijn ouders, dan betaalt hij gewoonlijkvoor die
zelfstandige beslissing met een zeker schuldge-
voel.

Wat voor jongeren geldt, geldt ookvoor volwas-
senen. Een man of vrouw diebesluit tot diep in
de nacht metanderen door te zakken terwijl de
partner thuis wacht, betaaltvoor het uitgaans-
plezier meestal met een schuldgevoel (zelfs als
er telefonisch 'om toestemming is gevraagd').

Een volwassene diezich 'ziek'van het werk
meldt, terwijl van ziekte in geenvelden ofwe-
gen sprake is, betaalt eveneens de schuldprijs.

Schuldgevoelens zijn een symptoom van onze
emotionele afhankelijkheid van anderen, ze zijn
het voelbare bewijs datwe nietvolkomen zelf-
standig zijn. Daarom roepen ze vaak boosheid
op: we balenvan het feit dat we ons iederekeer
'schuldig moeten voelen.

Maar ze zijn ook méér dan dat. Ze zijn ook sig-
naalvan hetvermoeden, van het (ge)weten dat
we vroeg of laat anderen weer nodig zullen heb-

Die avond is hetvoor Pietro groot feest. Meer
nog dananders is hij het middelpunt van de
aandacht. Onder luid gejuich en handgeklap
van omstanders steekt hij afen toe een sigaret
aan met een brandend biljetvan 50.000 lire,
ruim 70 gulden. Maar zijn ster begint onderzn
leeftijdsgenotenpas echt terijzen wanneer zijn
misdaad aan het licht komt en hij terecht moet
staan.

ON-MENSEN
steund.Er is een Pietro MasoFanclub opge-
richt. Op detribunes in het stadionvan de
voetbalclubVerona wordt 's zondags zijn naam
gescandeerd en wordt geroepen dat hij de nieu-
we burgemeestervan de stad moet worden. In
de stad zelf lopen jongerenrond metT-shirts,
waarop zijn portret. Ook zijn er jongeren die
zich kleden alsPietro: grijze broek, blauwe bla-
zer (met goudkleurigeknopen), blauw hemd en
blauwe halsdoek, strakachterovergekamd haar,
glimmend van de gelen van achterenin V-vorm
geknipt.Kranten ontvangen en publiceren lief-
desbrieven en heldendichten op Pietro.

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, vraag jeje
af, dat iemand diezijn ouders om zeep helpt,
daardoorvoor anderen tot een idoolwordt? Be-
seffen de jongensen de meisjes die iemand als
Pietro aanbidden danniet dat ze te maken heb-
ben meteen kwaadaardig persoon, een gevaar
voor de samenleving, iemand dieverachtingin
plaats van verering verdient? Sommigevan
mijn Italiaansecollega'smenen dat Pietro ge-
daan heeft waar veel andere jongerenvaak over
fantaseren.

Als dat zo is, hoe moeten ouders het danwel
opvatten als hun zoon ofdochter in huis met
een T-shirt rondloopt met daarop hetportret
van een oudermoordenaar? Betekent het dat ze
ook gevaar lopen?

De relatie tussen ouders en kinderen is, net als
tussen leidersen volgelingen,van het allereer-
ste begin af er een van grote tweeslachtigheid.
We beginnen ons levenin volslagen afhanke-
lijkheidvan iemandanders omdat we simpel-
weg nog niet dekracht hebben om op onze
eigen benen tekunnen staan. Maar vanaf dat
zelfde begin af is ons hele streven erop gericht
de krachten devaardigheden te verzamelen om
het zonder anderen tekunnen.

ben. Dat ziekte^ tegenslag, gebrek of eenzaam-
heid ons kunnen doen terugvallen in een situa-
tie van hulpeloosheid, van afhankelijkheid van
de ander. Dus, zo voelen we intuïtiefaan, moe-
ten we oppassen ons volledigvan anderen los te
maken.

De angst dater geen anderen zullen zijn als we
ze nodig hebben, dat we danvolledig geïso-
leerd, als een van God en alleman verlaten
komeet stuurloos door het heelal zweven, is
voor de meesten van ons eenvoudig te groot.
Die angst houdtons schuldig, houdt ons 'net-
jes', houdtons gewetensvol. Maar omdat ze het
voelbare bewijs isvan het feit dat we als mens
nooit volledig op onze eigen benenkunnen
staan, is ze ookeen aanslag, een smet op het
ideaalbeeld, op deheldenfantasie diewe alle-
maal in ons hart met ons meedragen: onbe-
vreesd, op eigenkracht grootse dingen doen.
Vandaar dat we soms in een soortvan onkriti-
sche, slaafsebewonderingkunnen vallen voor
mensen dievolstrekt onbevreesd, volstrekt
angstloos hun eigen spoor trekken. Wat we in
hen bewonderen zijn nietzozeer hun daden -diekunnen we heel gruwelijkvinden - maar de
houding waarmee ze diedadenverrichten.
Vandaar dat de Veronese jongerenwel Pietro'suiterlijkeattributen, maar hoogst waarschijn-lijk gelukkig nietzijn dadenzullen overnemen.De meesten van ons realiseren zich maar al te
goed datmensen dievolstrekt zonder schuldge-
voel zijn, in feite 'total loss' zijn van anderen,
gewetenloos zijn, niet 'weten' wat ze doen.

Het zijn in de ware zin van het woord on-men-
sen. Hetkenmerk van een menselijk wezen is
immers het besef dat je- om zelfstandig te
kunnen leven - afhankelijk bent (en blijft) van
anderen.

Tijdens het proces geeft hij er blijk van ruim-
schoots in het bezit te zijn van de twee eigen-
schappen dievoor een idool in deze tijd abso-
luut onmisbaarzijn: hij is cool, hij is bad. Hij
maakt duidelijkgeen spijt van zijn daad te heb-
ben. Hij stelt dat het hem eenvoudig te doen is
geweestom deerfenis. Eindelijkeens voldoen-
de geld hebbenom zich dingen te permitteren
die jeals jongeregewoon moetkunnen permit-
teren 'om een beetje een gaaf leven te leiden.
Hij maakt in derechtszaal ook duidelijk datal
het 'geblaat' over zijn misdadigheid en schuld
hem heel wat minder interesseert dan hoe goed
hij er in debeklaagdenbankuitziet.

De plaats van
handeling is Verona,

Italië. Pietro Maso is 19
jaaroud als hij op een

dag samen met twee
vrienden naar het huis

van zijn ouders gaat.
Hij is vastbesloten een

plan, waar hij al een
jaarofwat mee

rondloopt, op deze dag
uit te voeren. Hij heeft
zijn vrienden ingelicht
en ze gevraagd hem te

helpen. Als ze klaar
zijn ruimen ze de

rommel op, nemen een
douche en verlaten het
huis om naar de disco

te gaan. Wat ze
achterlaten zijn de
dode lichamen van

vader en moeder Maso. Tot zo ver lijkt hetverhaal, hoe schokkend ook,
niet erg teverschillenvan andere verhalen over
de sporenvan wreedheid en egoïsme diebe-
paalde persoonlijkheden(vroeger psychopa-
thisch genoemd en nu antisociaal) dooronze
samenlevingtrekken. Maar hetverhaal van Pie-
tro Maso gaatverder en neemt psychologisch
gezien steeds bizardere vormen aan.

Wanneer hij begin deze maand tot dertig jaar
gevangenisstraf wordt veroordeeld, weet hij
zich inmiddels van allerleikanten gerugge-

denkwijzer

Gynaecoloog schreef boekje over de dood van zijn kind

'Er hangt een constante
grauwsluier over je bestaan'

DOOR PETER HAMANS
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ENTHOUSIASTE VAKLIEDEN GEZOCHT!
(m/v)

in 4-ploegendienst
Opleiding: minimaal LTS-B niveau of vergelijkbaar

De vraag naar steenwolprodukten van Rockwool blijft groot. In de Wat biedt Rockwool u? Eén van de voordelen van het werken in de 4-ploegendienst bij Rock-
produktie-afdelingen wordt dan ook stevig aangepakt. wool is het dienstrooster. Volgens dit rooster werkt u 3 dagen en heeft
In verband hiermee wordt een aantal produktiemedewerkers gezocht. U verdient bij Rockwool een prima salaris, terwijl de overige arbeids- u vervolgens 1 rustdag, zodat u bij een 37-urige werkweek 62 dagen

voorwaarden ook goed geregeld zijn. per jaar verlof heeft.
Wat gaat u bij Rockwool doen? Een onervaren 23-jarige produktiemedewerker in 4-ploegendienst bij-

voorbeeld begint bij Rockwool al met een jaarsalaris van plus minus Op de belangrijkste feestdagen heeft u géén dienst.
Uw taken bestaan onder andere uit het bedienen van produktie-appa- f 47.000- bruto. Dit is inklusief 32% ploegentoeslag, een 13e maand
ratuur, het bewaken van de produktkwaliteit en de aan- en afvoer van en 8% vakantietoeslag. Daarnaast heeft Rockwool onder meer een Rockwool stimuleert doorgroei en ontwikkeling en hecht er groot
grondstoffen en eindprodukten. goede pensioenvoorziening en een spaarregeling. Rockwool kent een belang aan dat iedere medewerker de kans krijgt een vakopleiding te

premie toevan 50% over het te sparen bedrag, indien u gebruik maakt volgen.
Welke eisen worden aan u gesteld? van deze regeling. Verder ontvangt u een vergoeding voor woonA/verk- Er bestaat een opleidingsprogramma van interne en externe cursus-

verkeer, gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer. sen.
— minimaal LTS-B niveau of vergelijkbaar; VAPRO A proces operator/ Om de bereikbaarheid van ons bedrijf te vergroten rijden er speciale

mechanisch operator is een pré, bedrijfsbussen vanuit de Oostelijke Mijnstreek naar Rockwool.
— affiniteit met techniek,— leeftijd vanaf 18 jaar.
--■>-'_-----■■--■■-■-— Binnen 4dagen nainzending van onderstaandebon ontvangt u een uitgebreidRockwool informatie-

{nMeSck-Herkenbosch, vlamRoermond, bevindtzich hetbelangrijksteproduktie en verkoopcentrvm vanhetßockwoohconcern, dat kket mèt een sollicitatieformulier Stuur datvolledig ingevuld terug naar Rockwool.
zijnhoofdzetelinDenemEffkmheeh\BiißeckWQ^ nocrhiktP kanriiriaten kriiaen een uitnodiainavoor een ae-SDrek
mckmotbrengtemgrote verschekimheidaansteenw<>iproduicmopdemarkt, zoals isolatiematerialen voor dewoning, deuiiiitelts- Geschikte kandidaten Krijgen een uitnodigingvoor een gespreK.

mZ£*m*£^^ P""* **" "**9roeim6dtUm V°°r* 9tastuinbouw "*;*»«» Stuur onderstaande bon in een enveloppe zonder postzegel zo spoedig mogelijk naar:
tn NederlandwerkenbijRockwool zon 1.500medewerkers, die sameneen omzet vanruim 400mi^nrealiseren, Sfan dieomzetwordt Rockwool, afdeling Personeel & Organisatie,
meer dan50°kgeëxporteerd. Antwoordnummer 99,6040 VB Roermond.
Rockwool kent een personeelsbeleid, waarin afdelingsoverleg, indMdwte begeleiding, eigen vemttwoordelijkheid en creativiteit van
te medewerkers essentiëlekßnmetkmvorm^ _"_. ___■ _-_. ■»■ n __*■ -_■" ■-» ■»■ >—» ■»■ -■- — ■—■ ■»■ ■_">

centraal.

_. _ : ; ; ■I Ik ben geïnteresseerd '
"" I Naam rrW

M^^. —~^. -__^^fIH AmWWmm mmm MmWmmmmm. —_^^ CÏÏ)
mm^É miÉW*^ AmWmmm mmWÊ m\ ÉW^mil \ Adres —IJi fl Afl mÉ

_
Afl Afl Wfl fl fl fl I ■ Postcode Woonplaats

■■ W \\\_\___________l I _^. W \W ■■ W W \ \\\\_\\\\______\ Telefoon

~^~^^^ ~^^^ m^ ~^^ ~^ ~^ ~^^^ H^^H _
opleiding Diploma: ja/nee

Rockwool Lapinus BV, Industrieweg 15,6045 JG Roermond. _—.—<.--."— -— .— -—--.—■—■—■■——■—■ —
—

■ - ■ - . . , .

BOBEMA
Bouw- en Betonmaatschappij BV

:H:::::j

Bobema is een middelgroot bouwbedrijf en is sedert tientallen jaren aktief in de
utiliteits- en woningbouw, renovaties en verbouwingen in Limburg en Duitsland. Tevens
beschikken wij over een eigen onderhoudsafdeling.

Bij ons zijn navolgende functies vacant:

I HOOFD-CALCULATOR
Taakomschrijving:- zelfstandig vervaardigen van inschrijfbegrotingen en kostenalternatieven;- toetsen van calculaties;- het verlenen van specialistische ondersteuning bij het voeren van

pnjsonderhandelingen metopdrachtgevers en adviseurs:- vervaardigen van werkbegrotingen en kostenbewaking;
Functie-eisen:- opleiding H.T.S.-Bouwkunde eventueel aangevuld met functiegerichte

cursussen;- ruime aantoonbare ervaring met bovengenoemde werkzaamheden;- ervaring met geautomatiseerde calculatiesystemen;- leeftijd bij voorkeur 30-40 jaar;- goede contactuele eigenschappen;- kennis van deDuitse taal strekt tot aanbeveling.

II CALCULATOR WERKVOORBEREIDER
Taakomschrijving:- vervaardigen van inschrijfbegrotingen en kostenalternatieven in nauwe

samenwerking met de hoofdcalculator;- het evaluerenvan nacalculatiegegevens;- inkoopvoorbereiding ten behoeve van in uitvoering zijnde werken;- het beoordelen van prijzen en offertes van onderaannemers en leveranciers;
- controle tekenwerk;- uitzoeken van werkmethodieken.

Functie-eisen:- minimaal MTS -Bouwkunde bij voorkeur aangevuld met functiegerichte
cursussen;- enige jaren ervaring in soortgelijkefunctie;- leeftijd 30-35 jaar;- ervaring met geautomatiseerde calculatiesystemen;

" goedecontactuele eigenschappen;- kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling.
Geïnteresseerden met ambitie, diezelfstandig kunnen werken en initiatieven weten te
nemen, gelieven hun uitvoerige schriftelijke sollicitaties (vóór 15 april a.s.) te zenden
aan: Bobema 8.V., t.a.v. ing. H.L.CJ. Kolsteren, Postbus 84, 6400 AB Heerlen. m*»

Êkmb o u w
NUTH - REUVER - KOLN

Wij zoeken voor spoedige
indiensttreding een ervaren realiseert kwaliteitsprodukten in

geheelLimburg en Duitsland op het
KALKULATORy gebiedvan woning- en utiliteitsbouw.
WERKVOORBEREIDER Daarnaast beschikken wij over een

onderhoudsafdeling voor onderhoud
voor woning- en utiliteitsbouw aan woningen en overige gebouwen

in de ruimste zin.
Gelieve uw sollicitatie te richten aan
het nevenstaand adres, t.a.v. de heer HABETSBOUW B.V. REUVER
W.H. HabetS Postbus 4727, 5953 ZJ Reuver

Den Roover 7a, 5953 BM Reuver
Telefoon: 04701-4141

I <♦
zoekt voor spoedige indiensttreding

* betontimmerlieden
* aftimmerlieden
* leerling-timmerlieden
* stellers
* handlangers
Indien u belangstelling heeft voor een van deze funkties, gelievete solliciteren
naar:
BETIM BOUW BV
Polychemstraat 16, 6191 NL Beek, telefoon 046-377600.

IJ IJ 1POLO 3-DRS. POLO 3-DRS. prj|_o COUPE
FOX 1.3 ltr./55 pk. FOX 1.3 ltr./55 pk. w __ „ ... _
Kleur: blauw Kleur: tornadorood *L ; ' L,iitP
Div. extra's Div. extra's _T eu'' meta.ll,cAankoopprijs Aankoopprijs M?kia3°r°PPn|S

f ot R7-.rijklaar ’24.385,- rijklaar ’24.729,- rl|Klaar /»* »_«'"
auto caubo phus / 21.900,- auto cauboprijs ’22.200,- a"«uw>prus / 22.250,-- 1 1
POLO COUPE PASSAT VAR|AHT PASSAT VARIANT
CL 1.3 ltr/55 pk. Div'iK.f*dakrelinfl VÏSiïl ."^.innKleur: metallic K|eur: mwn metallic ° vnk^n °a- dakrehnö
Aankoopprijs AankoooDriis Aankoopprijs
riik,aar /KS- SÏ ’45.873,- "*laar /«■«..-AUTocAUMPfIus / 23.450,- mntimm» ’41.900,- »""caubop«us ’41.500,-

I i AUDI 80 ~] ■ AUDI 80 1■ IFTT. p.p.e.r I1.8 ltr./90 pk. .8 ~ /90 k JtlIA fAUNU
SfelS^hooldSen Kleuf; tingfis metallic ~6 1tr770 pk.
ach e stuur olv- extra s oa- s,uur- Div. extra's o.a. getint glas,K'hïg. centr. SS0, "^ centr' portierverflr-
portiervergr IITZZ* AankoopprijsAankoopprijs ~,,7 , a

k°PPI
f4?qii rijklaar /34875'"

rijklaar A"'" n|klaar /,« c^
' auto cauboprus ’31.250,-

AUTO CAUBO PRIJS ’39.900,- AUTO CAUBO PRUS f 38. 650,-

Inruil op deze aanbiedingen in
overleg mogelijk

. _.

OP/AFROEPKRACHTEN _
cm^teurl + bode- 3^plabos PERWALLf

Wet'fHeerle,nden *" lafondt v stem én WANOS¥S t E men
Voor inlichtingen

Tel. 04499-1261 zoekt voor spoedige indiensttreding
D2715_______ - plafondmonteurs

. - leerling-plafondmonteurs
laat - wandmonteurs

%attikkenn - leerling-wandmonteurs
Astma J5Fonds Indien u belangstelling heeft voor een van deze funkties, gelieve te

Giro 55055 solliciteren naar:

' J.B. Plafondbouwsystemen BV
Postbus 149- 6190 AC Beek - Tel. 046-379448

l'_ ' — 1

Gesucht:
ORTHODONTIE TECHNIKER(IN)
in Praxislabor in Heinsberg.
* Gutes Gehalt, geregelte Arbeitszeit

Antworten erbeten an:
Dr. Rainer Schluckebier
Fachzahnarzt für Kieferorthodontie
Ost-Promenade 89 D5138 Heinsberg
Tel.: 09 49-2452-5088

*P)Éj7K DE BEERav

Th. de Beer b.v. groothandel in autoreparatielakken,
bouwverven, industriële coatings en Non-Paint arti-
kelen, met zeven vestigingen in Limburg en Brabant,
zoekt voor haar vestiging te Heerlen een:

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V

Wij vragen:- representatieve jonge man of vrouw (18-21 jaar)- met normaal gevolgd voortgezet onderwijs
(bijv. Mavo)

Wij bieden:- een leuke baan in een prettige werkomgeving- voor verdere opleiding wordt gezorgd
- een goed inkomen

Interesse?
Voor meer informatie bel: 045 - 718530
dr. H. Eisermann (vestigingsmanager)

Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:
Th. de Beer II b.v.
Postbus 245
5900 AE VENLO

tempo-team
uitzendbureau

\
KANTOOR S
Boekhoudkundig medewerker m/v . ,
op oproepbasis, voor een bedrijf in Geleen. U vernc
boekhoudkundig werk. zoals debiteuren- en
crediteurenadministratie en controles. U bent circa
1 week per maand full-time inzetbaar en fungeert .
verder als invalkracht bij ziekte en verlof. Een opte^
op MEAO-BAof MBA-niveau is vereist.
Informatie: 046 - 75 49 99, Usette Ramakers
Oei—n. RijkswegZuid 1a, \
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Franse wetenschappershebben ongekend hoge do-
ses kwik aangetroffen in dekadavers van dolfijnen die
zijn aangespoeld aan de
stranden van de Middel-landse Zee. Zij hadden tot
300 microgramkwik - zes-tig maal het aanvaardbare
niveau - in iedere dolfijn
aangetroffen, zo verklaar-den dewetenschapsmen-sen. Dit zou betekenen datde hele voedselketen ver-
vuild is door industrieel af-
val.

Wiskundigen en vooral de-
genen die zich met getallen-
leerbezig houdenhebben
zich verbaasd over het nieu-
we grootste priemgetal dat
vorige week gevonden
werd. Het getal, dat alleen
maar deelbaar is door 1 en
zichzelf, telt 227.832 cijfers.
Voluitgeschreven zijn daar-
voor 32 kantjes op A4-for-
maat nodig. Het is de nume-
rologen eerlijk gezegd wat
al te groot uitgevallen.

matisch onderzocht is.
„Pas als dat gebeurd is en er
geen ander Mersenne-priemge-
tal meer blijkt te bestaan heeft
de ontdekking echt weten-
schappelijke waarde," zegt dr ir
Herman teRiele van het Cen-
trum voor Wiskunde en Infor-
matica in Amsterdam.
Hij en zijn wiskundige vakge-
noten over de hele wereld heb-
ben zo huntwijfels. De mensen
van deCray-computer op het
Harwell Laboratorium in het

boekt werden, op één na, zijn
van de Mersenne-vorm:
2"p - 1, waarin het staat voor
'tot de macht' en p zelf ook een
priemgetal is. Het vorigerecord
2"216091 - 1, ontdekt in 1985,
telt 'slechts' 65.050 cijfers.
Wat dewiskundigen zich afvra-
gen is of erzich tussen de twee
geen andere Mersenne-priemen
bevinden. Of, met andere woor-
den, het hele gebied tussen
2216091 - len2-756839 - 1,
het nieuwerecord, wel syste-

Het effect van dotteren, een van de methoden om
vernauwingen van dekransslagader te verhelpen,

was tot nu toe vaak onvoldoende te meten. Een
kwart van de patiënten die zon ingreep

ondergingen, kreeg later een teleurstelling te
verwerken: ze bleken zich na hun operatie minder

te kunnen inspannen dan de dokter had gezegd.
Als het aan de 39-jarige uit Heerlen afkomstige

cardioloog Nico Pijls ligt, zijn die problemen
binnen niet al te lange tijd de wereld uit. Hij deed

in hetRadboudziekenhuis in Nijmegen en het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven uitgebreid

onderzoek naar een betere manier om het succes
offalen van een dotter-operatie te bepalen.
Gisteren nam Pijls in Amsterdam voor dat

onderzoek een prijs van 25.000 gulden in
ontvangst. Het was door de Nederlandse

Vereniging voor Cardiologie uitgekozen als beste
proefschrift van 1991.

Het nieuwerecord onder de
priemgetallen is een zogeheten
Mersenne-priemgetal. Marin
Mersenne was een Franse wijs-
geer en monnik, diezich in het
begin van dezeventiende eeuw
bezig hield met deze getallen.
Alle record-priemen die ooit ge-

rust heb jeniet veel. Van rusten
krijg je immers geen hartklach-
ten."

» " ij kunnen nog niet zeggendatkwik de dolfijnen directdoodt.Maar het is mogelijk," al-
dus professor HenriAugier,
hoofd van het Zeebiologische
laboratorium van de Universi-
teit van Marseille. „Kwik hoopt
zich op in alle organismen vandevoedselketen. Zeezoogdie-ren staan bovenaan de keten,dus deconcentratie van kwik in
hun organen is groter dan die
"ij weekdierenof vissen."
Kwik wordt veel gebruikt in
onder andere ziekenhuizen, de
farmaceutische industrie, bij de
wmning van kernenergie endoor tandartsen.

DOOR GEERT DEKKER

" Cardioloog drN. Pijls
uit Heerlen bij de ap-
paratuur waarmee hij
in het Eindhovense
Catharinaziekenhuis
beter in staat is het ef-
fect van dotter-ingre-
pen te beoordelen. Zijn
methode voorkomt te-
leurstellingen bij de
patiënt. Pijls heeft met
zijn onderzoek een
prijs van 25.000 gul-
den gewonnen.

Foto: JAN PAULKUIT

De conditievan 'maximale inspan-
ning' wordt nagebootst door een
kleine dosisvan het medicijn pa-
paverine in dekransslagader te
brengen. Daardoor ontspannen de
kringspiertjes zich waardoor ze
een maximale hoeveelheid bloed
kunnen doorlaten. Een derde
vondst van Pijls om de meting te
verbeteren lag in het aanlerenvan
een aantal ademhalingsoefeningen
die depatiënt tijdens de meting
moet doen. Daardoor verbetert de
'beeldkwaliteit.

"oor de Britse kust is sprakevan een abnormaal hoge sterftevan dolfijnen.Aan de kust van
J-ornwall in het zuidoosten vanhet land zijn dit jaarzestig dol-
hjnen aangespoeld, drie maal
2o veel als verleden jaar. Vol-gens Britse ecologenkomt datdoor een combinatievan ver-
vuiling, stijging van de tempe-
ratuur over de hele wereld, en
overbevissing. Daarnaast zou-den enkele dolfijnen verstrikt
geraakt zijn in visnetten en zo
gestorven zijn.

Wedstrijd
jonge
onderzoekers

De obstakels worden in eerste
instantie met medicijnen te lijf
gegaan, maar als datniet helpt
wordt er een filmpje gemaakt
om de diagnose te verbeteren.
Men brengt een kleurstof (of
zogenoemde contrastvloeistof)
in de bloedbanenrond het
hart, een kleurstof die in tegen-
stelling tot bloed wel op rönt-
genfilm zichtbaar is. De cardio-
loogziet aan de onverwachte
'wegversmallingen' op de fo-
to's hoeveel vernauwingen er
zijn en in welke aders ze zitten.
Bij een overdaad aan opstop-
pingen wordt er gekozen voor
een operatie die een ofmeer
omleidingen aanbrengt: een
by-pass of open-hartoperatie:
Als het maar om een of twee
vernauwingen gaat, wordt er
gedotterd.

Kransslagaders, de belangrijk-
ste bloedbanen naar het hart,
hebben denare eigenschap
dichtte slibben als jerookt of
te veel vet eet. De gevolgen
daarvan ervaar jebij inspan-
ning: het hartkrijgt te weinig
bloed en dat wordt gevoeld als
krampen. De officiële naam is
anginapectoris; erg pijnlijk en
als jeer niets aan doet, wordt
dekans op een hartaanval erg
groot.

Voor jongerenvindt over enke-e maanden weer deNationale
Wedstrijd voor JongeOnder-
bekers plaats. Jongerentot 15
Jaarkunnen meedoen aan het
wedstrijdonderdeel Idee, waar-
DIJ eenvoudige zelfgebouwde
Pparaten, kleine experimenten

aanzetten tot onderzoek aan
juryworden voorgelegd,
het tweede wedstrijdon-

aerdeel,Project, worden hogere
eisen gesteld. Inschrijving staat°Pen tot 21 jaar. Onderzoeken
P elk gebied van wetenschapn techniek worden geaccep-

Aanmeldingsformulieren kun-"en schriftelijk worden aange-
jaagdbij deNationale Wed-
lryd, de Lammert 1, 5662 HW

Pijls' vindingen betekenenminder
vaak teleurstellingenvoor patiën-
ten dieeen dotter-operatie onder-
gaan hebben. Binnen vijfminuten
na het dotteren weet de cardioloog
immers ofhet effect gehad heeft.
Zo niet dan doet hij ter plaatse nog
een volgende poging, net zo lang
tot het wel goed is.

„We kwamen uit op een betrouw
baarheid van 95 tot 98 procent,
heel wat meer dus dan die 75 pro
cent van de anatomische metho-
de."

Fietsproef
In de loop der jaren heeft Nico
Pijls 'zijn' methode bij driehon-
derd patiënten getest. Deelname
aan het experiment was vrijwillig.
Om de betrouwbaarheid van de
test tekunnen bepalen moesten de
patiënten een dagvoor de dotte-
ring en zeven dagenerna een
fietsproef afleggen, om de grootst
mogelijke inspanningvast te stel-
len. De gegevens daarvan verge-
leek Pijls met de bloedstroomme-
tingen voor en na de dottering.

kleurstof in de kransslagader om
foto's te maken van de daaropvol-
gende verspreiding. Als er geen
vernauwingen meer te zien zijn,
neemt men aan dat het ballonnetje
zijn werk gedaan heeft.

vrij is gemaakt, omdat over de hele
breedte decontrastvloeistof te zien
is. Maar in feite is er nauwelijks
winst geboekt. De patiënt merkt
dat ook snel genoeg. Zodra hij zich
weer wil inspannen, komt de pijn
terug en dat gebeurt in 25 procent
van de gevallen."

maar het fysiologische effect van
de ingreep, dat is interessant."

eindelijkom, datbepaalt hoeveel
inspanning geleverd kan worden.
Niet het anatomisch mooie plaatje,

Voordat debloedstroommeting be-
trouwbaar genoemdkon worden,
moest er een aantal problemen
worden opgelost. Ten eerste wilde
men decontrastvloeistof vervol-
maken: men gingwerken met een
hogere concentratie jodium,waar-
door er minder vloeistof nodig is
en het spul snelleruit de bloed-
baan verdwenen is.

Bij dotteren wordt de borstkas niet
geopend. De cardioloog brengt via
een andere slagader(bijvoorbeeld
die in de lies) een catheter tot aan
de vernauwing bij het hart. Aan
het eind is een miniscuul ballonne-
tje bevestigd dat door de cardio-
loog 'van buitenaf kan worden
opgeblazen, waarmee de wand van
de ader wordt opgerekt.

Tentweede wildePijls de bloed-
stroom meten alsof depatiënt op
dat moment een maximale inspan
ning levert. „Aan een meting in

Het werk van Nico Pijls is nog niet t
helemaal af: „Het is op ditmoment g
nog een erg dure methode, maar in ,
het Catharinaziekenhuis zijn we
bezig met het vereenvoudigen van i
deprocedure. Over ongeveer een
jaarverwachten we zover te zijn
dat iedereen het kan overnemen."

'„Maar het is niet altijd een be-
trouwbare methode," zegt Nico
Pijls, „stel jevoor dat bij het dotte-
ren alleen wat scheurtjes in het
verder nogvastzittende 'slib' gefor-
ceerd worden. Een beetje bloed
met daarin decontrastvloeistof
dringt echterwel door tot in die
scheurtjes. Op defoto ontstaat dan
de indruk dat de hele bloedbaan heen kan. „Want daar gaat hetuit-

De fotomethode levert teveel mis-
verstanden op, concludeerdePijls
en bovendien, zo stelthij, zouden
we niet geïnteresseerd moeten zijn
in hoe dekransslagader er na het
dotteren uitziet, maar in devraag
hoeveel bloeder eigenlijk door-

Dus besloot Pijls de bloedstroom
voor en na het dotteren te meten,
om het effect van het oprekken te
bepalen. Hetröntgenapparaat zou
nu geenfoto's maken van het hele
hart om deverspreiding vast te
leggen, maar gerichtworden op
éón stukje hartspier, om demate
van doorbloedingvan dat stukje in
deloop van de tijd te meten.

Scheurtjes
Om te kijken of het dotteren het
gewensteeffect heeft, spoot men
totnu toe opnieuween portie

Isoleerlaag
van tien
atomen dik

bloedstroom te meten wordt het
relatieve effect van het oprekken
van devatwand bekend.

doorbloeding. Een langzame stij-
ging en even langzame dalingbete
kent dater wellicht nog een keer
gedotterd moet worden. Door zo-
wel voor als na de ingreep de

Het eindresultaatvan een bloed-
stroommeting volgens de door de
Heerlense cardioloog ontwikkelde
methode, is een gebogen lijnin een
grafiekje. Gaat decurve snel om-
hoog om even snel weer te dalen,
dan is er sprakevan een goede

Heerlense cardioloog ontwikkelt fysiologische test

Minder teleurstelling
over effect dotteren

Stokoude 'kikkerdril'
Kauwgum maakt voor
gaatjes weinig uit
Veel maakt het niet uit, zo meldt het Britse blad Inde-
pendent, of je nu kauwgom gebruikt of niet De afbraak
van detanden is een onomstotelijk feit, dat alleen met
bezoekjes aan de tandarts vertraagdkan worden.

JeJapanse elektronicabe-drijven Nippon Eletric
en Fujitsu heb-oen een elektronisch geheu-gen ontwikkeld met isole-rende laagjes van nog

«echts tien atoomlagen dik."etrend naar nog kleinerzet snel door. Het in En-
v« »! Sevestigde Centrumvoor Micro-elektronica ver-Sl]- datkort na het jaar
*WH) deuiterste grenzen vanac verkleining van de chipworden bereikt

Ken onderzoek naar het nut van kauwgom voor gebitsbehoud,
zoals dekauwgommduslrie dat wil. blijkt vrijwel onmogelijk
uit te voeren. Het zou op zijn minst twee jaar moeten duren -de periode waarover de ontwikkeling van cariës goed te volgen
is en dat blrjkt voor kinderen een te lange periode te zijn om
het'vereiste 'kauwgedrag' vol te houden.

Het gelijkhoudenvan de omstandigheden en hel samenstellen
van een controlegroep «km* »P onoverkomelijke bezwaren stui-
ten. Het gebruik van fluor. het al dan niet tandenpoetsen en het
volgen van dieten gooien roet in het eten.

Erkan daneen chip worden genaakt waarop 1.000.000.000.000«juizend miljard)transistorengunnen worden aangebracht,onderdelen bereiken aldus degroottevan atomen. Hierdoorworm het mogelijkvele uren
oeeld en geluidop te slaan invaste stofen behoren magneti-scheband en compact disc tothet verleden.

Canadese paleontologen denken in dit
geval te maken te hebben met onge-
veer 40 millimeter grote eieren die
oorspronkelijk gebed waren in een ge-
lei-achtige substantie. De afdruk van
de gelei is te zien als het lichte gebied
rond de eieren en dat maakt ditfossiel
extra bijzonder.

Dit is een doormidden gespleten
stukje aardlaag met een ouder-
dom van 300 miljoen jaar, dat
gevormd werd tijdens het Car-
boon, geologisch een belangrijk
tijdvak. Het bijzondere van dit
oeroudefossiel is dat het overdui-
delijk de versteende overblijfse-
lenherbergt van iets dat nog het
meest op kikkerdril lijkt. De
vondst werd onlangs gedaan in de
Amerikaanse staat Illinois in Ma-
zon Creek. Dit gebied is bijzonder
rijk aan zeer gedetailleerde fossie-
len uit die tijd.

Kortgeleden bleek uileen onderzoek onder bijna zeshonderd
kinderen, die kauwgum met dezoetstof xylitol gebruikten, dat
60 procent na twee jaar mindercariës vertoonde. Maar er was
een dermate' grote uitval onder de deelnemers dat deresultaten
niet geldig waren. Bovendien waren andere factoren dan al dan
niet kauwen niet in het onderzoek betrokken.

Di conclusie was dan ook datregelmatig kauwen na maaltijden
cariës inderdaad ietsjes doet afnemen, maar waarschijnlijk niet
voldoendeom echt bij te dragen aan afname van het gebitsbe-
derf'.

De dril en de eieren moeten geprodu-
ceerd zijn door een zout- of zoetwater
organisme. Het laagje waarin de eitjes
werden gevonden is in de loop der tijd
overlangs gebarsten en welprecies op
de plaats waar de eierenzijn gefossili-
seerd. Dat maakt het mogelijk deze
bijzondere vondst, het best bewaard
geblevenfossiel van deze soort, tot in
detail te onderzoeken.

Een van de ontwikkelingendieondertussen in het laborato-rium is voltooid, is de produk-
>ie, V,an tandwieltjes die 100 maik zijn, dat wil zeggen zo
groot als de doorsnedevan eenmenselijk haar. Deze tandwiel-tjes kunnen draaien met eensnelheid van tien miljoen om-wentelingen per minuut.

Veel kwik
in dode
dolfijnen

Verbazing over
grootste priem

DOOR JAN DIEDEREN Twijfels aan systematiek van ontdekking Engelse Oxfordshire, die het
nieuwepriemrecord hebben ge-
vonden, willen nogwel eens
willekeurig gekozen Mersenne-
getallen testen op primaliteit in
de hoop toevallig een reusach-
tig priemgetal te vinden. Zon
vondst vormt een leuke recla-
mestunf bij pogingen om Cray-
computers te verkopen. De
Cray's behoren tot de grootste
en snelst rekenende computers
ter wereld.

Wie het duizelt van getallen die
32kantjes of zelfs maar een pa-
gina in deze krant beslaan zij
gezegd dater ook heelkleine
Mersenne-priemen bestaan. De
kleinste is 2"2 - 1 = 3. De pin
2"p - 1 moet zelf altijd priem
zijn, maar dievoorwaarde is
niet voldoende. Bijvoorbeeld
2" 11 - 1 = 2047 is deelbaar
door 23 en 89 en dus niet priem.
Het nieuwerecord meegere-
kend zijn er tot nu toe nog maar
32 Mersenne-priemen ontdekt.
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Een prettig studieklimaat en uitzicht op een
prima baan. Dat vind jebij de Hogere
Beroepsopleidingen van de Hogeschool Venlo.

x„ —>y '. _ Interesse gewekt?
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Fijnmechanische constructietechniek. | D HTS-Elektrotechniek &
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fraaie landgoed 'DeWylderbeek'. HEAO Computertechniek

— Een inspirerende werkomgeving voor j Q HTS-Werktuigbouwkunde.
studenten en docenten. Met een unieke i rj HLO
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is een moderne HBO-instelling met j j

ca 2000 studenten en ruim 180 medewer- Kunststofchemie, | Postcode/Plaats: I, r. __ " , HTS-ELEKTROTECHNIEK _ . . _. _ . —
kers. Wij hebben een multisectorale COMPUTERTECHNIEK Technische microbiologie. i |

opbouw en bieden op de praktijk gerichte
opleidingen die optimaal aansluiten op de j In enveiop zonder postzegel opsturen
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M.J. Beckers
Accountantskantoor BV
is een middelgroot kantoor met
een gevarieerd kliëntenbestand uit midden- en kleinbedrijf.

Ons dienstenpakket bestrijkt een aantal werkgebieden zoals: %- accountancy en administratieve dienstverlening;
- administratieve automatisering;
- fiskale-juridische zaken;
- sociale wetgeving;
- algemene ondernemersbegeleiding en advisering.

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten openen wij

maandag 6 april
onze tweede vestiging en wel te Heerlen in:

Gebouw De Weijerhorst
Akerstraat 94-98
6411 HD Heerlen
Tel.nr.: 045-741579
Faxnr.: 045-742469

M.J. Beckers
Accountantskantoor BV
Sunplein 40
6373 U Landgraaf

lid NederlandseOrdevon Accountants-Admmolralieconsulenlen

M^^H_^^^^^^W^_^^^^n^_^Ml|_|_lH__K_H_i_f-^^|iiHil§!

I CENTR. ZWITSERLAND
Berghaus Tannalp

Melchsee-Frutt
(2000 mtr. N.A.P.)

zoekt voor het zomerseizoen

KOK m/v

KEUKENHULP _/v

MEDEWERKERS m/v
algemene dienst

Soll. te richten aan:
DHR. BEUGELS - BERGHAUS TANNALP
6068 Melchsee-Frutt, TeL 0941.41.671241

Drukkerij Deurenberg Kerkrade b.v.
is een handelsdrukkerij met ca. 15 medewerkers.
Het bedrijf vervaardigt een breed scala aan handels- en
reclamedrukwerk. Men hecht groot belang aan goede
service en kwaliteit.
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn
een ervaren (m/v)

OFFSETDRUKKER
voor GTO " GTOZ - MO

Voor dezeaantrekkelijke jobmet goede arbeidsvoor-
waardenen salariëring, zoeken wij iemand dievakman-
schap, inzet en kollegialiteit van groot belang vindt.

Sollicitaties kunt U richten aan:

Drukkerij Deurenberg Kerkrade b.v.
Marktstraat 23,6461 CT Kerkrade, tel. 045 - 463535

i

_____________________________________________________________ 'I LENTEREIS
NAAR WENEN

10-DAAGSE BUSREIS
VOOR VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD

Datum: 2 t/m 9 mei . fi wA
Vervoer: luxe touringcar (Schmitz) èïj A_
Verblijf: Hotel zur Post (Wienerwald) J)P^®|,
Verzorging: halfpension Sp£~ffc2l

Prijs: ’ 795,- p.p. 1 ?*H§ U
VRIENDENKORTING ’ 50,- V fjtjJl
Inklusief: ■« ïfliifirflFmi^
- excursies (o.a. Schönbrun, Staatsopera, Prater, Keizerlijke

appartementen, Wenen 'by night', Schloss Laxenburg etc.
- reis- en annuleringsverzekering
- afscheidsdiner

Opstapplaatsen: Susteren-Sittard-Geleen-Heerlen-Kerkrade.
Reserveren: bij alleLimburgs Dagbladkantoren en deVW Vaals
en VW Simpelveld onder betalingvan devolledige reissom.

Vrienden van het^k
Bent u nog geen lid van de vereniging .Vrienden van het timburgs Dagblad",
dan kunt u ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal
noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis. I

" I !v. \ j . 7jP~>/ / N wie een nieu"e keuken overweeg.
\ I; f~~~- ■■- / /^ *<^<'\ 9aat overal op zoell naar ilieet'eS

jiebtTi al een LD. van uw iMuwe keuken?
ilft!«»^es__! \ i i "VI] x I as—- ss£~~_\\\ ÉP^ ook inonze showroombent uwelkor* 1■ \ f "" HPI Behalve een heleboel ideeën WiiB'

J. i: ______fl H__a u bij ons bovendien een 1.D., cc"
\! __a_v; .-., [a. -«ïr I I Individueel Design. Dal is een

\___U ij- ""'_ ".„...T**""^ i*"^^.^' W~' SSfIJ I compleet plan voor een keuken't' 6

/É'M |J» !// t i^fl HP voor u het meest ideaal is Omdat wi
I « __ _-—» sg^ KlZ"~~~^~+~.'? b~r".~'-'i-l'"- Ai-wlfa-Va; BL_ B_É ons'D tlase,en °P a' uw wensen en

I |-; |__ "_ I **" I__P— f—■—"_|7_r—-"*Ny- _*!*!___- " Bfl JB I Persoonlijke omstandigheden

M'*^\^*^~(r^^^ H, : \J ~^^^jfi/ '"""-'t boell gee" een compleet overzie" 1

_s ...————_^_^_^FT—_l_Pi___i>- ~- showroom 'tLtetst een SieMa IIC

"STergen B.V. SieMatiC
Nijverheidsweg 17, (industrieterrein Kerensheide), Stem, tel. 046 - 3313 67 Individueel Design
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Pax Christi sinds 1976 die gewe-
tensruimte ookvoorhield aan de
mensen van het Interkerkelijk Co-
mité Tweezijdige Ontwapening
(ICTO).

„Ik ben tegen geweld,"zegt hij,
„ook als dievan 'medestanders'
komt. Ik heb me indertijdverzet
tegen dekomst van dekruisraket-
ten, maar ook tegen een studievan
het Interkerkelijk Vredesberaad
over de vraag of blokkadeeen ac-
tievoerend middel moest zijn. Ik
vind, datje een standpunt met ar-
gumentenmoet verdedigen, maar
ook dat jede keuzevan een ander
moet eerbiedigen. En bij actievoe-
ren dient geweldloosheid voorop
te staan."

Moeilijk
Bisschop Ernst erkent, dat zich in
de jaren zestig en zeventig in de
Nederlandse kerkprovincie en in
haarrelatie met Rome heelmoeilij-
ke situaties hebben voorgedaan.

Vjl zijn woorden blijkt, dat het bis-
j_ m Breda hem zeer ter harte gaat
ten 1?een Van dewemi8e momen-
tiof hi-'iets van zÜn 'voorzich-
ren! ormuleren'laatvaren en ad«nreageert op devraag wat het
"isrJom Breda en het bisschops-
""nbt voor hem betekenen.

Bisschop Ernst erkent, dat het een
spannendetyd was. „Maar," zegt
hij, „met bovengenoemde stand-
punten houd jede gemeenschap
overeind en blijf jegevrijwaard
van fanatisme."

Hij begon met een bisschoppencol-
lege ondervoorzitterschap van
kardinaal Alfrink,waarin zich nau-
welijks verschillenvan inzicht,
zeker niet naar buiten toe, manifes-
teerden. Er zit nu een totaal andere
groep, waarvan iedereenweet, dat
de geestvan 'communio' ver te
zoeken is.

Centraal in het beleid van bisschop
Ernst staat de gezamenlijk gedra-
gen verantwoordelijkheid van
ambtsdragers en leken in dekerk.
Hoezeerde mensen in zijn bisdom
daaraan hechten, bleek op de jong-
ste vergadering van deDiocesane
Pastorale Raad op 20 maart. De .
DPR-leden benadrukten, dat die
gezamenlijkeverantwoordelijk-
heid ook onder de opvolgervan
Ernst dient te blijven.

Dankbaar

Bisschop Ernst zegt erg dankbaar
te zijn, dat de mensen in zijn bis-
dom dit uitgangspuntvan beleid
zo goed hebben opgepakt, zodat
het zich sterk heeft ontwikkeld.
„Ook hier is sprakevan een daling
van hetkerkeüjk meeleven," zegt
hij, „maar ookvan groeivan het
aantal actieve leken in dekerk. Dit
is zelfs bijzonder hoog."

woord 'vrijzinnigheid' niet goed
begrepen."

De grootste wens van de bisschop 'is, dat het daarbij nietblijft, maar
datmet name doorkatechese ge-
loofsgehalte en geloofsbeleving
worden versterkt. „Ik hoop," zegt 'hij, „dat kerkopbouw verstaan gaat!
worden als hetscheppenvan een
geloofsmüieu, waarin jekunt
groeien in geloofen waarin men-
sen die daarnaar op zoek zijn el-
kaar kunnen vinden."

Relativerend
'sschop Ernst is altijd zichzelf ge-

ó V̂u n binnen bepaalde marges
)"e hij zich gesteld heeft. Tot die
'«"ges behoort hetrespect voor

dnaermans mening. De vraag ofaardoor depolarisatie in zijn bis-
°m wat minder heeft toegeslagen
<"! elders bevestigt hijmaar ten

ZnT "Ik denk>"ze& hiJ "dat dewen en West-Brabanders een
ben "jelativerender vermogen heb-
-1»„ nde mensen in andere de-lenvan het land."

nodigzijn en dat heeft het me mo-
gelijkgemaakt in diverse situaties
mezelf te blijven."

„Kunst is," zegt de bisschop, „de
verschillen in opvatting strikt te
scheidenvan persoonlijkeverhou-
dingen. Dat is altijd gelukt, ookbij
diepgaandeverschillen van in-
zicht. Geschillen hebben altijd be-
trekking op depastorale aanpak in
de geseculariseerdewereld. Het
spanningsveld ligt daarbij tussen
traditie en behoud enerzijds en
vernieuwingen openheid ander-
zijds. Mijn standpunt is altijd ge-
weest, dat deze beide spannings-
velden in verband met elkaar

ont
S "^^ns zijn v°or «"e stelling

nop Voorbeelden buiten dekerk tej^men,zoals bij acties en/of sta-
noe 'n drijven. Vervolgens
Va

mtde bisschop de organisatie
Wal J*bisdom in zes dekenaten,
sen 1 uor erkorte hJnen z«ntus-
2e' 'eiaingen basis. „Tenslotte,"

st hy, „i s net altijd mijn beleid
kaa TSt 0m detwee P°len bÜ el"
nii r. le houden." De grenzen die.iac.h daarbij zelf stelde waren deoofstraditie van dekerk en heteewetenvandemens.
ten m

mens volgens eigen gewe-
en Hfl handelen is ook kerkleer
idpnt t

geeft de mogelijkheidom de
en Z v van de kerk te bewaren
JeKi-1 jkertiJd ruimte te bieden,

schn r. an binnen dekerk." Bis-op *'n»st weet het zeker: „Ik

kerkleer, zelfs als jemeent datje
niet langer in deKerk kunt blij-
ven," zegt bisschop Ernst. „Ik ben
voorstander van ruimte scheppen
voor het geweten, óók binnen de
kerk. Juist dan geef jeminder aan-
leiding uit dekerk te stappen."

De bisschop zegt, dat hij alsvoor-
zitter van deR.K. Vredesbeweging

Geweten
In een tiental boekjes over geloven
die bisschop Ernst schreef bena-
drukt hij vaak, dat het geweten
van de mens norm isvan denken
en handelen. „Je gewetenvolgen isaldus bisschop Ernst, „de eenheid

„Ik hebme nooit hopeloos ge-
voeld, ook niet toen tijdens en na
het Pastoraal Concilie inNoordwij-
kerhout de spanningenvooral
rond het ontwerp-rapport over het
priestercelibaat hoog opliepen en
derelatie metRome steeds moeilij-
ker werd. Onze grote zorg was,"

Spanning Heel directeaanvallen op zijn per-
soon heeft bisschop Ernst te ver-
duren gehad. In 1971 verweet de
uiterst behoudende groepering
Confrontatie hem in meerdere uit-
gavenvan het gelijknamige
maandblad een grote mate van
vrijzinnigheid. „Ze bewezen er
mee," zegt hij er nu van, „dat ze me
niet goedkenden öfdat ze het

schapsbesefonder de bisschoppen
was toen erg grooten we vervullen
nu eenmaal een brugfunctie."

te bewaren. We verdedigden onze
eigenheid,maar wel in het besef
van een levendigeverbondenheid
met de wereldkerk. En dat bracht
gespannen verhoudingen teweeg,
zowel met de eigen achterban als
metRome. Maar hetgemeen-

enigszins door de hoop op anders
en beter zijn ven :lrongen, dan zor-
gen actuelebene >emingen in het
buitenland met' nVenen, Namen en
Chur als uitschk;ters er welvoor
dat deangst er ii i blijft.

slagenheidin de diverse Neder-
landse bisdommen, het laatst be
gin 1985 in Den EJosch, zijn nog
nietvergeten. Ei 1 mochten die

Rome kan op drie manierenreage-
ren:

3. Het ontslagkan worden aan-

Met opvolger voor Ernst toont
'Rome' visie op Nederland

Hoe staat Rome momenteel te-
genover dekerk van Neder-
land? Bijna zeker is, datop die
vraag nog dit jaareen ant-
woord komt. Dat antwoord ligt
besloten in de wijze waarop
Rome daarmee omgaat en wie
als opvolger van Ernst wordt
benoemd. Is het vertrouwen in
de de Nederlandse kerkprovi-
cieteruggekeerd, dan wordt
rekening gehoudenmet de
wensen diein het bisdom le-
ven. Bestaat er evenwel de
idee, dat in ons land nog van
alles mis is, dankunnen de Ne-
derlandse katholieken en spe-
ciaal die van Breda worden
geconfronteerd met een nieuw
staaltje van onbarmhartige
machtspolitiek.

van deNederlandsekerkprovincie,
pater drsA. van Luyn, leverde nog
eentweede motiefopvoor diever-
onderstelling. „Eind van dit jaar
(op 17 december) is mgr Ernst 25
jaarbisschop van Breda. Dat feest
wil niemand hem toch afnemen,"
aldusVan Luyn.

Een derde punt is, dat Nederland
door debenoemingvan mgr A.
Backis tot aartsbisschopvan
Vilniusenkele maanden geen pro-
nuntius heeft gehad. De nuntius
heeft namelijk een belangrijke
taak bij debenoeming van bis-
schoppen. De pas benoemde nieu-
we pronuntius, mgr Henri
Lemaitre, heeft ongetwijfeld enige
tijd nodigom zich de situatie in
Nederland eigen te maken.
Inmiddels doen speculaties over
mogelijke opvolgers deronde. Het
kerkelijk wetboek schrijft bij be-
noemingvan een bisschop een
geheimzinnigeroute voor met ge-
heime voordrachten, waarop con-
trole van buitenaf nietmogelijk is.
Rome wenst er als absoluut
machtsinstituut aan vast te houden
en behoudt zich het recht voor de
in praktijk verworven eigen in-

De hoop op bete r wordt gevoed
door onder andere de vrij stabiele
situatie in de kerkvan het bisdom
Breda. Ondanks ook daar levende
verschillen kun je stellen, dat die
tot nog toe weini gzijn komen bo-
ven drijven. De jsersoon van de
evenwichtige bisschopErnst is
hier ongetwijfeld debet aan. Bo-
vendien is de bis ischop door de
Romeinse Congregatievoor de Se-
minariënen de Opleidingsinstitu-
ten geprezen voor de oprichting
van de priesteroj:»leidingnieuwe
stijlop Boyendonk.

Stabiel

zaam," zei dekardinaal

hoefde dusnog niet. „De post in
Italië werkt nu eenmaal lang-

Ernst op devolgende LPO in okto-
ber nogresiderend bisschop van
Breda zal zijn. Afscheid nemen

vaard met het verzoek aan bis-
schopErnst zelf tot de benoe-
mingvan zijn opvolger het
bisdom te besturen.

Allerwege wordt verwacht, dat
Rome op delaatste manier zal rea-
geren. Ook houdtmen errekening
mee, dathet nogwel eens tot het
eindvan dit jaarkan durenvoor
een opvolgerwordt aangewezen.
Deze gedachte werdversterkt door
kardinaal Simonis, die in zijn slot-
woordvan hetLandelijk Pastoraal
Overleg in Hoeven op 1 februari
zei te verwachten, dat bisschop

1. Het ontslag kan directworden
aanvaard en een nieuwe bis-
schop benoemd.

2. Het ontslagkan worden aan-
vaard met hetverzoek aan het
kapittel iemandaan te wijzen
dietot debenoeming van een
nieuwe bisschop de lopende za-ken waarneemt.

mei tot eind september vanwege
de warmte en devakanties inder
daad slap bezet zijn.

De meesteLPO-leden vingen dit
op als een grapje, maar de werke-
lijkheid is, dat de curieburelenvan

Degenen diezwtjren bij conserva-
tieve bisschoppe :n en het seminarie
oude stijl van Ro iduc isvorig jaar
een belangrijke t roef uit handen
geslagen, toen hfüt instituut in op-
spraak kwam door het gedrag van
een aanstaander. driester. Het is mo-
gelijk,zo wordtÉ'eredeneerd, dat
devisie vanRorri e op de Neder-
landsekerkprovi.ncie zich nu
enigszins heeft g(ïwijzigd. De vraag
hoeRome staat tegenover dekerk
in Nederland wo rdt in elk geval
nog dit jaarbean Uwoord.

Jubileum
Navraag bij de secretaris-generaal

breng van debisdommenen kerk-
provincies te passeren.

De procedure isals volgt. Het
kathedraal kapittel (de naaste me-
dewerkersvan de bisschop) draagt
driekandidaten voor. Dit privilege
van deNederlandsekerkprovincie
dateert van 1853bij het herstel van
de hiërarchie. Sinds eind 1970 bij
de benoemingvan kapelaan Ad
Simonis tot bisschop van Rotter-
dam, is in Nederland geen bis-
schop meer benoemd dieop die
voordracht voorkwam.

Deze wordt opgestuurd naar het
collegevan Nederlandse bisschop-
pen. De bisschoppenconferentie
kan dezeveranderen ofer namen
aan toevoegen. Die voordracht
wordt aan de nuntius overlegd.
Deze maakt op basisvan gesprek-
ken en correspondentie met de
bisschoppen, dekens en priesters
en ook leken een voordracht. Die
stuurt hij naar deCongregatie voor
debisschoppen in Rome, die deze
normaal gesproken overneemt. De
paus heeft danhet laatste woord.
Door de procedure heen speelteen
lijstvan kandidaat-bisschoppen

Naeen rondje bellen met pastorale
instanties en individuelepastores
van het bisdomBreda bleek, dat
iedereen een groot vertrouwen
heeft in het kapittel.
Minder vertrouwen heeft men in
Rome. Velen vrezen de benoeming
van een volstrekt conservatieve
bisschop, in elk geval van iemand
dieniet op deBredase lijstvan drie
voorkomt. De protesten en de ver-

(episcopabelen) een belangrijke
rol. De bisschoppen stellensinds
1981 op verzoek van het Vaticaan
jaarlijkszon lijst op. In 1972 is de
lijst in allekerkprovincies door de
toenmalige pausPaulus VI ver-
plicht gesteld. Het kwam evenwel
tot een mondelingeafspraak tus-
sen kardinaal Alfrink en het Vati-
caan volgens welke de Nederland-
se bisschoppen nietaan ditver-
zoek hoefden te voldoen. Argu-
menten waren dat Nederland een
klein land is, dater maar zelden
een bisschopsfunctievacant is en
dat eral kapittels zijn dieeen voor-
dracht doen. Die afspraak werd
door het nieuweverzoek in 1981
teniet gedaan.

Vrees

DOOR JAC DE WINTER

" MgrErnst:
matigende
invloed.

Foto:
PERS-

BUREAU
DIJKSTRA

Bisschop Ernst: 'Twee polen
altijd bij elkaar houden'

eens tekortgeschoten en er zijn naast
goede ookkwade dagen geweest. Maar

al met al ben ik dankbaar voor wat ik
voor dit bisdom heb kunnen doen."

„Ik ben in dit bisdom geboren en
opgegroeid en er meer dan vijftig jaar
in dienst mee verbonden geweest. Ik
heb gedaan wat ik kon. Het werk als

bisschop heb ik met grote animo
gedaan. Ik heb er niet om gevraagd,

maar ik ben blij, dat ik zo gezond ben
gebleven. Ik ben uiteraard ook wel

heb de conservatieve elementen
dezelfderuimte gegeven als de
progressieve, zoals de aanhangers
van deAcht Meibewegingen de
Mariënburggroep."

bisschop H. Ernst van Breda~orat op 8 april 75 jaar, de leeftijd
l aropbisschoppen aan depausur> ontslag moeten aanvragen. Te
verwachten is danook dat in de"°Pvan 1992 een opvolgerwordt"fnoemd. In december is het 25
rf kleden, dat mgr Ernst tot bis-
hop Werd gewijd.De mediawan dezer dagen 'op de stoep'
dn°Meen laatste' interview. Uit-orukkelijke voorwaarde is, dat heter de 25 jaarvan zijn bisschops-
od ,gaat- De procedurerond zijn
Pv°lging gaat nu eenmaal ook

buiten debisschop

'Bisschop worden' is hem niet
zwaar gevallen en 'bisschop zijn'
evenmin. „Toen ik bisschop werd
was ik vijfjaar betrokken bij het
beleid van mijn voorganger mgr G.
deVet. Ik hebhet mee uitgevoerd.
Zijn uitgangspuntenzijn altijd de
mijne gebleven. Het was dus niet
moeilijker mee door te gaan toen
ik er mee werd belast."

Limburgs dagblad vrijuit
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06-lijnen

Dames die zich vervelen
Sexkontakt

06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 Ct p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

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

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm).

Griekse Sex
Lisa draait ze 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 %/t m
06-9618
Sexlijn 10

Jarretels 06-320.320.10
Ruige sex 06-320.320.50

Ondeugend 06-320.321.10
Call Me .... 50 cpm

Privé-adressen! Heeft u zin
in sex en bent u op zoek
naar échte privé-adressen

en telefoonnummers?
Wacht dan niet maar draai:
06-320.320.80

(75 et p/m/boven de 18 jr.)
Robby-Tma experimenteren

stiekum...
Lukt het nu echt?

06-320.340.33 - 50 et Via m.

Belachelijk
Maar op zijn SM zolder leert

Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50 - 50 et Vz m.

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

’l,- p.m. Pb. 75141 Adam

Ze komt...
bij jou of jij bij haar,

ze geef) haar adres en
telefoonnummer

320.322.23
06/100 ct.p.m.

PascaJe bovenop de tafel
Keukensex

Bel 06-9602 (75 cpm)

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ct.p.m.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Jouw meesteres! 'n hemelse.... voor haar vrienden.
37,5 c p V2m

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 c p Vi m

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

06-320.320.38
Rijpe, keu rige klassiek

geklede darr ie die live alles
opneemt. Ik I Den gek op jon-

gens die op i zn Russisch
tussen m 'n .... willen.

37,5 c:: p 1/2.m
Aanbid je m leesteres! Ze

doet je handl Doeien om. SM
37,5 c: p 1/2 m

06-320.332.32
*MAT*

06-320.331.( D9-75 c t p/m
M'n lichaan ï glanst, denk

maar dat ik b oven op je zit...

*ROMY*
06-320.331.04

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik vraag 75 cpm
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
EROX-CONNECTION! Uve
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle
standjes met je doen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep Vz m.
06*95*06

Korrtakten/Klubs

Para diso Zaterdag Partyshow
Europaweg IMrd. 158, Landgraaf, v.a. 20 uur. 045-317032.

LIMBURGS NO. 1!ü

Club» Mirabelle/ Club Nirwana
* het bekend ste TOP-TEAM van plm. 15 jonge meiden, die

de beste service willen verlenen!!!
* Géén \ 'erplichtjngen, maar ongedwongen gezellig

babbelt jn maakt U óók tot graag geziene gast!!!
* Absoluf e SAFE-SEX; wat helaas nog te uniek is!!!

* BU ONS !: NIET GOED-GELD TERUG-GARANTIE!!!
Want onze klant is koning!!!

* Weki 3lijks op TV, getuige stijl en gezelligheid.
* NIET DUUR!!!, gezien wat U geboden wordt!!!

* Naast SM., TRIO, ORGIE ook STRIPTEASE bij u thuis!!!
* Wij scheppen op en MAKEN HET WAAR!!!

Kom eens langs!
DrempeK -rees? Bel dan onze ESCORT-SERVICE!!!

Deze staat reeds lang als nummer 1 bekend!!! Geen 2e
keus, ma.ar TOP-MEIDEN. En óók: klant is koning!!!
Club MIHABELLE, Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade.

dut) NIRWANA, Nieuwstr. 147, Kerkrade.
B« ïl gerust 045-427120 of 045-463323

Ook WEEKE iNDS GEOPEND van 22.00 uur tot plm. 05.00
Tot kijk KARIN!!!!!

Mistery Escort Service
voor thuis en hotel.

Geopend rr ïaandag tot zaterdag van 11.00 tot 04.00 uur.
g 06-52820714.
Nieuw!!! Nieuw!!!

Mlistique Escort Service
Leuke da mes aanwezig voor thuis en hotel met vele

me gelijkheden ook voor oudere heren.
Geopend maandag tot zaterdag.

S 04750 -24510
12.00 tot 04.00 uur. Leuke meisjes welkom.

Ni euw! !Privé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkheden
0.3. Transsexueel en Travestie.

NIEUW!!! JO SE (D-cup) en VANESSA (DD-cup, volslank)
Diverse show: s en massages mogelijk met 4 leuke meisjes
v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, vooi
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz
Open van 11.1DO - 02.00 uur. Zondags gesloten.

Bel voor info S 045 -27 45 87
Leuk meisj e en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

Sacha's Escort
van 18.00-05.00uur. Tel. 06-52980255.

**045-3.26191**
* Escoit all-in *

Kasteel
Wat erloo

iedere zat. parenparty's.
ledere woe. c jroepssexparty
voor rie.-da. en paren. led.
laatste vrijde iq vd. maand:
nudistenpait / voor he.-da.

en paren. (Dverige vrij.:
parenparty's met SM-akt.
ledere 1e m a. vd. maand
nudistenpaity voor paren.

Tel. 047 04-3030.
Paren- en all eenstaanden-

dub
Villa Liberia

Sust eren
Woensd. en vrijd. v. paren
en alleenstaanden. Zat. en-
kel paren, v. a. 21.00 uur.
Ontmoet mooie exotische
mensen in eon vriendelijke
omgeving. A Itijd live en
stripshows. Maaseikerweg
24, 300 mtr. v.a. A2richting
Susteren, tel. (14499-49280.

Uw gastr leer Ron.
Ontspanningsmassage

door 1 of 2
Leuke i meisjes

Tel. 045 -353489

Nieuw Escort
Pricilla en sne l bij u thuis of

in h otel
g 045-428849.

Vandaag
zijn we er wc ser, en gaan

flink te keer.
Tel. 045 -229091

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

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen

Club
2000

Met nieuwe meisjes
Rijksweg Nrd. 22, Geleen

Tel. 046-742315
De beste meisjes zijn nog

steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100, 7 dgn. geop.
11-24uur. Zond. 15-23 uur.

Daniella
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.
Nieuw in

Rustica
Shirley

V.d. Weyerstr. 9, kerkrade-
Spekholzerheide.
Tel. 045-412762.

Open ma. t/m vr. 11 -24 uur.
Nog plaats voor dames

ledere dag open van
20.00-04.00 uur

Club "La Belle"
Kerkrade-West, Gravenstr.
13. 045-416143 met Regina

Tamara, Pretina, Walli,
Anja, Sterft.

Brigitte Privé
Alleen voor heren, Jacq v.
heren en echtparen van ni-

veau. Tel. 043-218498.

Meisje, 18 jaar
voor escort, 045-427473.

Nieuwe meisjes verwachten
u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Nieuw! aantrekkelijke j.
vrouw 36 jr. geeft sex-
Experimenten

op allerlei gebied aan man
liefst alleenwon. Kom op en
wees niet bang (Discr. verz.)

(enig niv. gew. Br.o.nr.
B-1236, LD, Postbus 2610,

6401 DC Heerien.

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn dus daar
moet U zijn 11-23 uur. Tel.

045-254598.

Johnny
30 jr. goed gebouwd, lief en
(h)eerfijk, verwend vrouwen
tot 45 jr. hyg./discr. 100%.
Br.o.nr. B-1246, LD. Post-

bus 2610, 6401 DC Heerlen.

LYDIA
kent u óók Frans.

Tel. 045-749662 11-18 uur.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Escort en privé
06-52169310.

aannemingsbedrijf vepo b.v. Lil WTA
betonbouw staalbouw / utiliteitsbouw A 1r_l
woningbouw / verbouw / groot onderhoud ■ _4

Aannemingsbedrijf VEPO bv is een < gezond,
middelgroot bouwbedrijf.
De activiteiten richten zich voornam* jlijkop de
industrie- en utiliteitsbouw.
Op korte termijn zoeken wij contact r net
gegadigdenvoor de functie van:

(HULP)UITVOERDERS
ALLROUND TIMMERLIEDEN
Geïnteresseerden worden uitgenodk ,d om hun
brief te richten aan:
Aannemingsbedrijf VEPO B\/
Postbus 175
6440 AD Brunssum
U kunt ook telefonisch contact opnemen.
Kantoor: 045-229300,
dhr. Brouwers of dhr. Leurs.

Sinds 9 jaargeven wij alleen nog les aan leerlin-
gen vanaf groep 7 van de basisschool, met
steeds stijgend succes.
Steeds meer ouders komen tot de conclusie dat
type-les tot de algemene ontwikkeling van van-
daag behoort en niet meer is weg te cijferen uit
het huidige computertijdperk.
De toeloop van cursisten naar onze laaggeprijsde
-uitgekiende, speciaal voor de jeugd geschreven
cursus- is dan ook zo groot, dat wij onze lesge-
versstaf in geheel Brabant en Limburg moeten
uitbreiden.
Wij vragen daarom verspreid over deze provin-
cies:

CURSUSLEIDERS/STERS
die op part-time basis (2 a 3 middagen per week
van 16.30 tot 18.00 uur) volgens onze methode
les kunnen geven aan kinderen vanaf 10 jaar.

Van kandidaten wordt verwacht dat ze:- goed kunnen typen (tienvingersysteem-blind- goed met kinderen kunnen omgaan
- zich goed mondeling kunnen uitdrukken- kunnen beschikken over een auto en telefoon
- ouder zijn dan 30 jaar

Schriftelijke sollicitaties, liefst met recente pasfoto
aan:

SCHOOLTYPE/EASTTYPE
De Stoutheuvel 13, 5632 MN Eindhoven
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Eén op de drie hypotheken die in Nederland worden ,
afgesloten, is van de Rabobank. En dat is geen toeval.

Door rechtstreeks naar de Rabobank te gaan, profiteert
u direct van de scherpe tarieven en de grootste Rente vanaf

keus aan hypotheekvormen. ö^l /O
r» l " 1 1 1 — 1,~1 ~ Effectieve rente 8,8%Bovendien kennen we door onze lokale | P er jaar. J j

betrokkenheid de plaatselijke woningmarkt als geen ander.

Het resultaat: een beter advies en een complete begeleiding bij J 1
de financiering van uw huis. lo
lDus als uop weg bent naar een hypotheek, zorg dan dat |

u zeker de Rabobank op uw pad tegenkomt. "*■■■■■■■ WB \
Rabobank. Aangenaam. 5

h

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. Rijksweg zuid
105, Geleen. Tel. 046-756335.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dagen nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.

S 06-52981664
Tevens leuk donker meisje gevraagd.

Parenclub LC
Wij openen opnieuwonze deuren op vrijdag 3 aorï

Elke vrijdag paren & alleenstaanden;
elke zaterdag parenavond;

elke zondag naturistenparty;
elke maandag live shows;

elke woensdag Surprise avond.
Altijd open vanaf 20 uur.

Hertenweg 5, Zutendaal (België). Tel. 09-321171 33Zj
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Postbus 1630, 6201 BP Maastricht. Telefoon 043-838383. Fax 043-838300.
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I Tien jaar hebben de natuurliefhebber en de tuinbou-
jWer er op moeten wachten, maar vrijdag 10 april is
Ihet zover: dan gaat de wereld-tuinbouw-tentoonstel-
lüng Floriade open. In het polderlandschap bij het
Zuidhollandse Zoetermeer kan de bezoeker in korte

Jtijd drie bloeiseizoenen - tot en met 11 oktober -
Meemaken. Vijfendertigduizend soorten bloemen,
Planten, bomen, groente en fruit uit alle windstreken

I jachtenop zon 2,5 miljoen bezoekers uit binnen- en
buitenland.

DOORKARIN GRUPPEN

icht6t jaar dat de Floriade te be-ntigen is, ondergaat de natuur drie
""getijden. Sterker nog dan de natuur
sselen de vele evenementen en be-

q lets in die sfeer is
I e zien, een treinstel dat een dijk
orklieft, een enorme gescalpeerde
hedel en een Euromast-achtige uit-

" n Poldergebied van zeventig hectare,
le Pi slaaPstad Zoetermeer, heeft voor
I oriade een gedaantewisseling on-
( r"f aan. Het landschap is sterk aange-_ ft, maar iets van de Hollandse polder
loeruë te vinden. Rechtlijnige polder-
ipt l°pen hier en daar dwars door
ei Park. Rijen knotwilgen.

r anglBantische tuin heeft de vorm
patt

eer, ganzevoet, een zogenaamde
ten

e d'oie'. Die drie uitwaaierende
Uin "rÜn niet onbekend in de
eis trCn'tectuur. Versailles en pa-
let Lo° zi Jn ook zo mf?ericnt-
;em0ntwerp van de Floriade is wel
'an h| niseerd, maar de drie assen
>erk Sanzevoet zijn duidelijk te
>et 5,nr>en. De bezoekers komen op
ten T,anzev °etplein het park bin-
isse anuit dit plein lopen de drie
'ito*1 in verschillende richtingen
Ük Ver de floriade. De assen geven
er °,P. eigen wijze - bloemen, wa-
lg' , yk - een onderdeel weer van
!j oll even en werken in een typischuands polderlandschap.

Noordelijkeas
L^_noordelijke as leidt de wande-gj" over een pad door een zee van
kèr,ln-,? n" Langs deze 'bloemenlo-
ar ri-ldt een Haagse tram uit de

vijftig. Bij de eindhalte staat
S'lorVan de velekunstwerken die de
toofH r*Jk is- Een enorm wit
ichnM ,Waarvan het kapje van de
■ing h ontbreekt. Het is de bedoe-
°nth op de Plek die er nu nog
nw ofd' uitziet planten en bloe-
ero Saan groeien; een reus metFesult haar moet net uiteindelijke
pteekt at Worden- Een eindje verder
fi 00p ,een trein aan beide kanten
£Ve

de dijk. Daar is informatie
te u- Nederlandse Spoorwegen

bijn middelste as bestaat uit een
waar Vler .meter meter hoge dijk
de v °Ver tien monorail-treinen in
dierf.rm van 'ruPsen rijden. Vanuit
eet, a enruPsen krijgt de bezoeker
"^aalT ■ overzicntvan wat er alle-
op __Jf zien is. Maar de beste kijk
bes tp tent°onstelling biedt de eind-
de 7Rming van de monoraillijn:
°ndprm!.ter h°Se uitkijktoren.
H 0o„[ de uitkijktoren laten de
"and pmraadschaPPen van Del-

' KlJnland en Schieland zien

wat ze doen om de bewoners van
het kikkerland 'droge voeten en
schoon water' te bezorgen. Een peil-
stok geeft aan hoe hoog het water
zou staan als er geen Hoogheem-
raadschappen waren. Duizenden
malen vergrootte druppels laten de
waterstand zien bij eb, vloed en
stormvloed.
Een andere attractie van de Hoog-
heemraadschappen is het aquarium
waar je doorheen kunt wandelen.
Aan de ene kant is volop leven in
helder water, aan de andere kant is
de droefenis van de vervuiling te
zien.
In Nederland op Madurodam-for-
maat wordt angstig duidelijk wat er

] zou gebeuren als er van waterbe-
heersing geen sprake zou zijn. Zon-

' der dijken zou het land om de tien
| minuten overstromen. Slechts een
; enkel heuveltje zou droog blijven.

Zuidelijke as
i De zuidelijke as gaat dwars door

een watergebied. Het pad mondt uit
L in de Florapias, waar recreatieve: mogelijkheden zijn, zoals waterfiet-
[ sen. Aan de slootkant staan drie
t moderne folly's, gekke gebouwtjesr zonder enig doel, slechts bestemd

voor de sier. Sommige tuinarchitec-. ten zweren er bij. Mooier is het rosa-. rium met veertig soorten rozen,

" Interessanter het bijenhuis waai
van nabij kan worden bekeken hoe

> bezig de beestjes zijn. Verderop ligl
I het Kinderparadijs,
ï In het westen is een begin gemaakt

Openingstijden en entree
liit ade is geopend van 10 april tot en met 11 oktober 1992, dage-

JKs van 9.30 tot 19.00 uur (september en oktober geopend tot 18.00).

len 1otree bedraagt 20 gulden, kinderen van 4 tot en met 11 jaarbeta-
B»L i ° gulden. Van 65-plussers wordt 17,50 gulden gevraagd.

enalve de uitkijktoren zijn de meeste attracties op het terrein gratis
„ ,y,?or één gulden toegankelijk. Een drie seizoenenkaart (185 dagen

la»g) kost 110 gulden, voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar is dat
gilden, voor 65-plussers 95 gulden,
nis h kassa yan de Floriade kan met de bank- en giropas elektro-

sch worden betaald. Huisdieren worden niet toegelaten.
°or meer informatie: Floriade Infolijn: 06-9200 (50 cent per minuut).

Binnententoonstellingen
Bom Pa nde: 10 tot en met 26 aPrilTron■ n"-_froen-Leven: 30 april tot en met 10 mei
Sdpl °a Exotica: 15 tot en met 14 mei
Kip, met chrysanten: 27 mei tot en met 8 juni
pia^n-symphonie: 13 tot en met 21 juni
RnJI ?otpourri: 25 Juni tot en met 5 juli

ozenfestival: 10 tot en met 19 juliornenveelde: 24 juli tot en met 2 augustus
Bln r̂en:, 7 tot en met 23 augustus
De Im Slerkunst: 28 tot en met 31 augustus
Lilii^ Z0

omerbloeiers: 5 tot en met 13 september
WariS' ~tot en met 27 september'oriade Finale: 2 tot en met 11 oktober

jf/%^ C&C ★ tegels " natuursteen " marmer
m rJwÈÈ^ * badkamers

X * tegeIzettersbedrijf

Uw nieuwe vloer kompleet geplaatst?
\T DAT KAN!

EXCLUSIEF BETAALBAAR . BETAALBAAR EXCLUSIEF
SHOWROOM KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT

04404-1916 of 1996

Attracties Floriade wisselen als de seizoenen

Wereld van bloemen
in polderlandschap

met een bos, dat in de toekomst tot
Delft zal reiken. Het bos met 35 ki-
lometer aan wandelpaden herbergt

" tijdens de tentoonstelling een aan-

" tal kunstwerken.
i
i Tuinbouwers doen zaken in het
i Handelscentrum, dat onderdeel is

van het Exposarium op het Ganze-■ voetplein. Het Handelscentrum is
l tevens het informatiecentrum voor

de vakgenoten. In hetzelfde ge-
i bouw zetelt ook het Floriade Keu-
-5 rings Centrum dat alle binnen- en; buitenlandse inzendingen beoor-

deelt. Ook het Auditorium is in het
centrum ondergebracht. Hier wor-- den symposia gehouden voor be-r drijven die in de (inter)nationale- toelevering, produktie, handel en- verwerking van tuinbouwproduk-

i ten actief zijn.

In de aangrenzende Expohal wor-
den verspreid over het halve jaar
dertien wisselexposities gehouden.
In tegenstelling tot het Handelscen-
trum, dat het domein is van de tuin-
Jïouwer, zijn ook consumenten op
de exposities welkom.
Voor de jeugd is op de Floriade het
Kinderparadijs opgezet met Dreu-
mesland, Waterland, Luilekkerland
en Heuvelland.

De wereld
Een tiental landen heeft op de Flo-
riade grond 'veroverd. In 'de We-
reld' zijn onder andere een Japanse,
Britse, Oostenrijkse, Russische en
Thaise tuin te bewonderen.
Naast vier kassen met flora uit de
hele wereld staat Futurgion. Onder

het dak van dit paviljoen zijn de
Groenten- en Fruitveiling en het
Culinair Theater gehuisvest. De be-
zoeker die met een op de Floriade
gekweekt pondje tomaten huis-
waarts wil, mag plaats nemen in het
bankje en de veilingklok bedienen.
In het Culinair Theater laten drie
kookteams zeven keer per dag hun
kunsten zien. De voor de bereiding
van de maaltijd©» gebruikte gewas-
sen zijn op de Floriade geteeld.
ledereen met vragen over het mi-
lieu kan terecht bij het nationaal
milieupaviljoen Ecodrome van het
ministerie van VROM.

Wetenschap
Niet alleen hét leven boven de
grond krijgt aandacht. Aart Worm,
een computergestuurd dier van

twee meter, laat zien wat zich agra-
risch gesproken allemaal ook on-
dergronds afspeelt. Veranderend
grondgebruik, de zorg voor milieu
en natuur, landbouw, recreatie en
de kwaliteit van voedsel spelen alle-
maal mee en kunnen belangenbot-
singen betekenen. Aart Worm blijkt
in zijn ondergrondse strijd een
meester te zijn in conflictbeheer-
sing. In het paviljoen 'Aart's Para-
dijs' zijn de belevenissen van de
aardworm te volgen. Zeven ministe-
ries laten Aart kronkelen en zijn
verhaal vertellen.
ledereen die snel door het leven wil
kan over de 'levensbrug' lopen. De
brug heeft vijf 'haltes', voor elke le-
vensfase één. Het begint bij de
zandbak en het eindigt bij de be-
graafplaats; daartussen zijn mooie
dingen te beleven.

Gewone lening
soms goedkoper
dan hypotheek

Het 'vertimmeren' van een bad-
kamer, de modernisering van
een keuken en andere verbou-
wingen van een eigen huis kun-
nen beter gefinancierd worden
met een persoonlijke lening of
doorlopend krediet dan met een
tweede hypotheek. Tot die con-
clusie komen de 'Vereniging Ei-
gen Huis' en de Consumenten-
bond op basis van een onder-
zoek.
Kleinere bedragen kunnen in het
algemeen beter niet via een hy-
potheek geleend worden. On-
danks het feit dat de rente voor
consumptief krediet vaak de
helft hoger ligt dan de hypo-
theekrente, valt de hypotheek in |
een aantal gevallen toch duurder
uit. Voor ouderen is een hypo-
theek ook bij hogere bedragen
ongunstiger. De verschillen wor-
den vooral veroorzaakt door de
notaristarieven voor een tweede
hypotheek.
De Vereniging Eigen Huis en de
Consumentenbond hebben alle
vormen van geldleningen voor
de financiering van woningver-
betering onderzocht. Daarbij is
rekening gehouden met alle bij-
komende kosten, belastingaftrek
en verzekeringspremies.
Wie voor een verbouwing een
tweede hypotheek neemt, moet
daarvoor naar de notaris. De ta-
rieven voor hypotheken onder
de 100.000 gulden zijn vorig jaar
sterk verhoogd. Omdat een ver-
bouwing zelden meer kost dan
een ton, is financiering via een
tweede hypotheek veel duurder
geworden. Daardoor komen de
andere vormen van geldlenen
met hogere rentevergoeding eer-
der in aanmerking.
Bovendien wordt bij overlijden
van de geldlener bijna altijd de
schuld van het consumptiefkre-
diet kwijtgescholden. Bij een
hypotheek moet daarvoor een
aparte verzekering worden afge-
sloten of zelfs verplicht gesteld.
Voor geldleners ouder dan 50
jaar is een tweede hypotheek
plus verzekering duurder dan
het opnemen van een consump-
tiefkrediet.
Daarentegen is een hypotheek
waarbij de afgeloste bedragen
opnieuw opgenomen kunnen
worden, het voordeligst, onge-
acht leeftijd en de hoogtevan het
te lenen bedrag. Men hoeft dan
niet opnieuw naar de notaris.

Ontwerper Ritz maakt unica voor het interieur

Symbiose tussen
vorm en functie

DOORANGELIPOULSSEN
Zijn ontwerpen variëren
van loodzwaar staal tot sui-
kerroze hout. «Afhankelijk
van zijn humeur werkt hij
kleine kasten af met klink-
nagels of knalgele handvat-
jes. Spanning zoekt hij
vooral in de combinatie van
materialen. Zoals bijvoor-
beeld het stoeltje van ruw
hout met een zitting van
grove steen, die verrassend
lekker zit. „Als het maar ori-
gineel en functioneel is,"
vertelt Ritz, de 28-jarige
ontwerper. „Het leven van
alledag is al zon sleur. Als
iedereen dan ook nog het-
zelfde bankstel en kastje in
dekamer heeft staan, wordt
het helemaal een grijze
massa."
De Maastrichtenaar maakt voor-
namelijk kleinmeubelen en huis-
houdelijke voorwerpen. „Ik ben
met handen en voeten gebonden
aan mijn praktische mogelijkhe-
den. Weinig geld, geleende appa-
ratuur en beperkte werkruimte
dwingen me welom klein te blij-
ven werken. Ik heb iets met kast-
jes. Ze hebben iets te verbergen,
de inhoud blijft altijd myste-
rieus. Laatjes, vakjes èn plankjes
bieden veel mogelijkheden tot

" Terug naar de natuur
met steen en onafgewerkt
hout, of een robuuste kast
geïnspireerd op het
riddertijdperk.
MeubelontwerperRitz is
niets te gek, als het
maarfunctioneel en
origineel is.
Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

combineren. Maar lampen zijn
ook favoriet. Je moet altijd reke-
ning blijven houden met de fit-
ting en de electriciteitskabel.
Bovendien moet een bureau-
lamp ook nog verstelbaar zijn en
mooi licht geven. Een estetisch
ontwerp dat ook nog uitermate
praktisch is, daar kan ik heel te-
vreden mee zijn."

Spannender
„Met deze tentoonstelling sluit ik
weer een periode af. Nu ik nog
meer ervaring en technieken in
huis heb ga ik verder met vorm->
onderzoek. Het moet nog span-
nender. Verrassende verbindin-
gen maken van metaal en hout,
of nieuwe oplossingen voor
scharnierenof andere beweegba-
re onderdelen bedenken. En bij-
voorbeeld iets ontwerpen dat er
absoluut niet bruikbaar uitziet
en dan toch enorm comfortabel
blijkt. Dat zijn nieuwe uitdagin-
gen voor mij,"vertelt academies-
tudent Ritz.

De unica van Ritz zijn te koop
voor prijzen tussen de 450 en
2000 gulden. „Dat is toch echt
niet te veel. Je moet het zien als
een kunstwerk, waar je ook
praktisch wat mee kunt. Ik maak
van alles echt maar één stuk. Als
ik halverwege de uitvoering ben,
schets ik alweer nieuwe ideeën
op de muur. Aan inspiratie geen
gebrek. Maar het mooiste com-
pliment zou toch zijn als een fa-
briek besluit een van mijn ont-
werpen in produktie te nemen.
Dat betekent niet alleen dat myn
ontwerp zowel praktisch als
vormtechnisch goed is, maar
geeft mij ook wat meer financië-
le armslag om weer andere ont-
werpen uit te voeren."

Ritz' ontwerpen zijn nog tot 10
april te zien in het City Centrum
in Maastricht, Capucrjnenstraat
43. Openingstijden van maandag
tot en met vrijdag, van 9.00 tol
18.00 uur. Voor meer informatie:
Ritz tel. 043-253205.
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<gi woonpiccolo s
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3
slpks, event. ruilen tegen

eengezinswoning te Heer-
lemeide. Tel. 045-226689.

Te huur gevr. vrijst. HORE-
CAPAND m. zaal en par-
keerruimte, niet in woon-
oord, omg. Landgraaf,
grensstreek. Br.o.nr.
B-1132 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Spoed! gezin, 2 kinderen
zoekt (tijdelijk) woonruimte
in HEERLEN of omg., liefst
v.a 1 mei. Tel. 070-
-3663482 (na 19 uur).
Te huur gevraagd woonhuis
met tuin omg. BRUNSSUM-
Hoensbroek-Landgraaf. Tel.
045-274789.
Te h. gevr. HUIS in Maas-
tricht tot /1.200,- p.mnd.
per 1 juli. Tel. 043-687281
vragen naar Bas Lebesque.

Jong gezin (2 kind.) zoekt
klein WOONHUIS met bij-
gebouw. Bijgeb. min. 70 m2,
hr.pr. ’ 1.000,- p.mnd. Koop
op termijn niet uitgesloten.
Na 17.00 uur 045-719065.
WOONHUIS of appartement
te huur gevr. tot ’ 1.000,-
-per maand in Schaesberg,
Kerkrade of Heerlen. Br.o.nr
B-1213 LD. Postbus 2610.
6401 DC Heerlen.
Met spoed woning te h. gevr
min. 3 slpkrs omg. SLENA-
KEN voor gezin met 2 kind.
3e op komst. Tel. 04457-
-3546 vragen naar Wim.
Ik zoek dringend WOON-
RUIMTE, in de mijnstreek.
Tel. 045-461361/325752.
Jonge kunstenaar zoekt
woon- en werkruimte in ZD-
LIMBURG. Tel. 04^410601
Te huur gevraagd flat of ap-
partement, omg. HEERLEN.
Tel. 045-722910.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur in KERKRADE: in
rustig gelegen goed onder-
houden appartementen-
complex, ook zeer geschikt
voor ouderen. Een-kamer-
appartementen, ’ 346,57
mcl. service-kosten. De ap-
partementen zijn voorzien
van een individuele cv. - in-
stallatie en goed geïsoleerd.
Inschrijving onder vermel-
ding van naam, adres,
woonplaats en gezinssa-
menstelling naar : N.S.A.W.,
Postbus 741, 5201 AS
's-Hertogenbosch, tel. 073-
-120911 (tussen 9.00 en
12.00 uur), mevrouw W.
Brandsma
Te h. auto/motor STALLING
voor uw klassieker of oldti-
mer. Tel. 045-312427.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

iBOYENWONING te huur,
centrum Heerlen. Inl. tel.
045-725642

1 WINKELBOETIEK te huur
', gelegen in het winkelcen-

trum Geleen-West, Bloe-
menmarkt 35, Groot plm.

1 25m2. Huurpr. ’4OO,- p.
mnd. Inl. Offermans b.v. Tel.
046-740535.
LANDGRAAF-Kakert, te

'.huur haJfvrijst. woonh., land-
huis-type. Ind. woonk. met; open keuken, tot 60 m2, 3. tweepers. slaapk., badk.

i met ligb. en douche, gar.,
tuin met veel privacy. Goed
geïsol. woning met energie-- zuinige CV-install. Huurpr.

1’ 1.380,- p.mnd. Inl. 045-
-■ 314098 na 18 uur.

■ Te h. te Hopel-KERKRADE,
etage op Iste verdieping,

’ 750,-p.m. all-in. Tussen
17-19 uur, tel. 045-721081— !Onr. goed te koop aangebJgevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie.

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypotheekservice
**" Spaarhypotheek - 8,9% ****

Hypotheekcentrum Limburg
g 045-74 16 16

Grensland Immobilien
Zoekt

met spoed huizen in Kerkrade en omgeving,
voor onze duitse klanten.

Geen verkoop, geen kosten. Bln. van ma. t/m zat 9-20 uur.
g 045-453106

Bouwgrond en huizen gezocht!
Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar ge-
schikte objecten in het gebied aan de grens.
Maak gebruik van onze deskundigheid en ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raad bij :
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelle verkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt:

"Een goede raad spaart veel geld"
250 DM BELONING

betalen we aan diegene, dieons helpt aan iemand die zijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!
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WÊÊÊmÊÉEmA
Vernieuwend Wonen Maastricht

Complex van 79 woningen met gemeenschappelijke voor-
zieningen. Beheer, woningtoewijzing, jur. eigendom ligt bij
de bewonersvereniging. Te HUUR-met-koopconstructie:

een 3-, 4- en 6- kamer (etage) woning met balkon of tuin-
terrasje. Woonlasten v.a. ’ 800,- p/mnd. Bruto jaarinkomen

vereist van min. ’ 32.500,-. Inl.: Randwycksingel 15 B,
6229 EG Maastricht. Tel. 043-618584 of 615264.

OPEN HUIS MAANDAG 30 MAART T/M VRUDAG 3
APRIL VAN 16.00 - 18.00 UUR EN ZATERDAG 4 APRIL

VAN 14.00- 16.00 UUR.
Maastricht, Residentie Abtshof

Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit 4 ver-
schillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een max.
vtoeropp. van ca 125m2. Terras/Loggia. Lift. Eigen afge-
stoten parkeerplaats. Prijzen van ’269.000,- v.o.n. tot
’354.000,- v.o.n. (mr. van uw eig. woning is bespreekb.)
Adres: Patersbaan 30b, te Maastricht (bereikbaar vanaf de
Catvanestraat of de Tongersestraat). 10089026

INL: STIENSTRA MAKELAARDU B.V.
TEL 043 - 25 29 33.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

HOENSBROEK
Te k. haJfvrijst. woonhuis met gar. op mooie lokatie. Ind.:
hal. toilet Z-vormige woonk. met parketvl. keuke met alle
app. Verd.: 3 slpkmrs. badk. met vaste wast. Ikjb. 2e toilet

en wasmach.aansl Zolder bereikb. via vaste trap. met
wasmach. aansl. Zolderraam, mogelijkh. 4e slpkmr.

Pracht, onder architekt. aangel. voor- en achtertuin en
deze is bereikbaar met de auto.

Prijs: ’ 205.000,- k.k. Tel. 045-221168.

Te koop
* Dalhem (B)

woonhuis, prijs ’ 115.000,- k.k.
* Oirsbeek

vrijstaand landhuis, prijs ’ 289.000,- k.k.
* België

diverse panden te koop. Vraag onze informatiesets.
Te koop gevraagd

* woonhuizen in België en Nederland (alle prijsklassen)
* Woonhuis (Ned.) met veel grond,

prijsklasse tot ’ 300.000,-

CONSTEN iastgoed

M.L. Kingstraat 65, Eijsden. Tel. 04409-3131.

Voerendaal, Kunrade
rustig en mooi gelegen haffvrijst. huis, tuin, 3 slaapk.,

grote badk. en zolder met vaste trap, vr.pr. ’ 220.000,-k.k.
Tel. 045 - 752473

Te koop

bouwgrond
Körversberg Eygelshoven

Gemeente Kerkrade
Nog enkele mooie

percelen vrije bouwgrond te koop
in het nieuw en rustig gelegen plan:

Körversberg in Eygelshoven
gesitueerd tegen een heuvelrug. Kavels vanaf plm. 275 m 2

Bel nu voor meer informatie:

043-255175

||| PROSELL
""f""^ VASTGOED- EN ASSURANTIEBEMIDDELING BV

_
Sint Servaasklooster 24, 6211 TE Maastricht.

België
zoekt u een vaste belegging?

Uw sympathiek buurland heet u hartelijk welkom en biedt u
tevens een hoog immobiliën rendement. In ons land liggen

de prijzen ca. 50% lager dan in Nederland en Duitsland.
Het dagelijks leven is er gezelliger en aangenamer en de
wettelijke voorschriften zijn enorm flexibel. Allerlei huizen

van verschillende types worden te koop aangeboden.
Vooral boerderijen en hoeves aan de Duitse (Eupen) /
Nederlandse (Vaals) grens als ook rond de stad Luik

(Herve). Ook in de Ardennen en heel België. U wordt gratis
geadviseerd en ingelicht. Een telefoontje voldoet.

Inforim, Marktplatz 16, B-4700 Eupen. 09-32.87743737.

Brunssum, Pelgrimsweg 41
HaJfvrijst. woonh. met garage en cv. keld. woonk. keuk.

serre, berg. 3 slpkmrs. vliering, nwe. kozijnen en roll.
vr.pr. ’ 120.000,- k.k.

Van Oppen b.v.
ündeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Valkenburg
Emmaberg. In bungalowpark gel. vrijst. semi-bungalow
met meerdere toepassingsmogelijkheden (inh. ca. 875 m3)
Woonk., luxe keuken met alle app. 4 slaapk. Luxe badk.
Hobbyk. ca 45 m2. Sep. 2 appartementen met eigen in-
gang. Uitermate gesch. voor bewoning m. kantoorruimte of
meerdere gezinnen. Oppervlakte ca. 885 m2.

’ 359.000,-k.k. (5873).
Hoensbroek

nabij centrum luxe afgewerkt haffvrijst. woonhuis met tuin.
Berging. Kelder. L-vorm. woonk. Aparte luxe eetkeuken
met compl. install. 3 slaapk., luxe bet. badk. met douche.
Vliering, ged. hardh. koz., therm. begl. en roll. Dak recente-
lijk vernieuwd. Prijs ’ 129.500,-k.k. (5917).

INL. STIENSTR .VIAKELAARDU B.V.
TEL 045 - 71 22 55

Brunssum, Hoofdbroekerweg 31
Haffvrijst woonh. met kelder, cv. keuk. met compl. aanb.
luxe badk. 3 slpkmrs. zolder met vlizotrap. Geh. therm. en

rolluiken. Vraagprijs ’ 138.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

ündeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

"Het koopje van Heerlen"
Huskensweg 19

Prachtige 2/1 kapper met garage, "type mijnwerkerswo-
ning" op een perceel van 955m2. Op zeer goede woon-

stand gelegen, uniek mooie en perfect onderhouden mijn-
werkerswoning op een perceel van 955m2 met gas, cv. en

HET PAND IS IDEAAL GESCHIKT VOOR TUIN C.Q.
PAARDENLIEFHEBBERS EN BIEDT OOK VOOR ON-

DERNEMERS DIE RUIMTE NODIG HEBBEN TAL VAN
MOGELUKHEDENM!

Ind.: hal/entree, toilet, royale sfeervolle woonkamer, zeer
ruime moderne eetkeuken, bijkeuken. 1e verd.: 2 zeer

grote slaapkamers.
BEL VRIJBLUVEND VOOR EEN BEZICHTIGING OP DIT

UNIEKE GEHEEL. KOOPPRUS ’ 117.500,- k.k.
""INRUIL HUIDIGE WONING MOGELUK*"

Penis Vastgoed. Tel. 040-518428
Te huur

Zeer grote boyenwoning met garage en terras gelegen aan
de Hoofdstraat in Kerkrade.

INL STIENSTRA BEDRUFSIvIAKELAARDIJ B.V.
TEL 045 - 71 22 55.

Bouwkavels in monumentaal park
gelegen op landgoed AALBEEK, gemeente Nuth.

Grootte van 720-1450 m2. Koopprijs va. ’ 108.000,- v.o.n.
Inl. 046-746956, na 18.00 uur.

Te koop gevraagd:
Ter bemiddeling zoeken wij dringend diverse woningen.

* Sittard-Geleen, appartement tot ’ 125.000,-.
Beek-Stein-Elsloo, 4 halfvrijst. woningen tot ’ 185.000,-

Maastricht en omg. div. woningen in div. prijsklassen.
Born-Grevenbicht, 2 halfvrijst. woningen tot ’ 175.000,-.

Fietsafstand Geleen van ’ 125.00,- tot ’ 450.000,-.
Omgeving Heerlen, bungalow of landhuis tot ’ 400.000,-. iDiv. boerderijtjes in alle prijsklassen.
Mak.kant. Janssen, 046-335840 na 17.30 uur 046-339072 i

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onjoerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Residentie

Heerlen
Te k. luxe studio, 1 jr. gele-
denverbouwd. Plm. 50 m2,
verlaagde plafonds en halo-

geen verlicht., aparte mo-
derne keuk. en app., badk.

en toilet wit marmeren vloer,
4 mtr. kastenwand. geh. wft
gestoft. Aanv. dir. Pr.n.o.t.k.

045-713226/043-218464.

OIRSBEEK
Te koop woning, bwj. '83.
Woonkamer 38 m 2mcl.
keuken, vrpr. ’ 150.000,-k.k
Tel. 04492-4898.

Übachsberg
Vrijgelegen groot woonhuis.
Landelijke omgev. met uniek
uitz., grote tuin, ideaal voor
groter gezin (4 slpks.). Vol-
ledig onderk. en garage.
Huurpr. ’ 1.650,- per mnd.
excl. Br.o.nr. B-1234 L.D.
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.

Heerlen
Luxe veldbrand, vakwerk-

woning (1986) met 1020m2.
grond: 3 slaapkrs., kelder,
garage (10x3.45) en hete-

lucht verwarming. Een kijkje
is beslist de moeite waard!
Vraagprijs ’ 359.000,- k.k.
Makelaarskant. L. Janssen.

Tel. 046-335840.

JP\Kramer fWjj|SAAY Makelaardijag. ■■■[■ml Verzekeringen lüYiffl

Wijnandsrade
Brommelen, gerenov. boer-
derij best. uit boerenwoon-
huis en bedrijfsr. Woonh. is
uitv. in "splitlevel" Ind.: o.m.
woonk. keuk., 3 slpkmrs.

badk. Bedrijfsr.: 3kantoren,
schuren, werkplaats, maga-

zijn. Percopp. plusm.
2.100m2. Ook geschikt voor

paardenliefhebber.
Vr.pr. ’ 375.000,- k.k.

Kramer Makelaardij o.g.
Tel. 046-373636.

Hoensbroek
St. Gerlachstr. 3, te k. goed

onderh. halfvrijst. woonh.
met gar. Ind.: prov. kld. hal,

w.e. woonk. 34m2, open
keuk. met compl. aanbouw,

3 slpkmrs. badk. zolder,
ged. roll. dubbele beglazing.

Tel. 045-221894.

Geleen
Bollenstraat 24

I r\ <C ",■■ _rJ
""ilI*"*--» I

Ruim halfvrijst. herenhuis
gelegen in centrum Geleen,
met nieuwe cv-gas, stads-
tuin, carport en berging.

Ind.: provisie-, waskelder,
entree met tegelvloer en

toilet, L-vorm. woonk. Bx6x
3.60 mtr. met tegelvloer,

oud-holl. plafond en open
haard, keuken 6x2.5 mtr.

met eiken aanbouwkeuken.
1e verd.: 3 slaapk., badk.

met toilet. 2e verd.:
2 kamers en toilet. Aanvaar-

ding in overleg. Vr.pr.

’ 174.000,- kk 046-744755

Oud-Geulle
Schitterend gelegen nabij de
Maas; tot woonhuis te ver-
bouwen schuurgedeelte van
een carre-boerderij (Aan de
Maas 3) met oprit en huis-
weide (totaal ca. 1300 m2),
prijs ’129.000,- k.k. Inl.
Paul Crombag Onroerend
Goed, Limbricht, tel. 046-
-580087.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Te k. BEEK, vrijst. woonh.
'82, prachtige ligging, 450m2. Ruime hal, woon/eet-
kamer, ruime keuken, bij-
keuken, zolder, 3 kelders, 3
slaapk., compl. badk. met
ligbad en douche, groot
overdekt terras. Aanv. i.0.,

’ 330.000,-. tel 046-373758

Te k. MAASTRICHT Keer-
derstr. 238, royaal woonhuis
met kantoor/praktijk moge-
lijkheid, ’319.000,- k.k. Tel.
043-625091.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Te k. FLAT met lift, Markt
Hoensbroek, ’ 69.000,-k.k.
Tel. 045-225739.
BOCHOLTZ, te koop mooi
halfvrijstaand woonhuis 130
m2, woonkamer met open
haard toilet, 3 slaapkamers,
badkamer met ligbad, zolder
tuin en garage, ’225.000,-
-k.k. Tel. 045-440634.
Gezocht WOONHUIS met
tuin in Vaals. Tel. 09-49.
241.35611/49792.

Te koop gevraagd vrijstaan- ;
de woning in Midden- of 'zuid LIMBURG, woonkamer ;
min. 45 m2, perc. 450 m2.
Aanv. 1 juni 1992. Prijs tot '"’350.000,-. Tel. 08855- I
75044 '"NUTH, Reukenderweg 15,
vrijst. woonh. met garage, 'keuken met apparatuur, 3 ,
slpks., badk. met ligbad en -2e toilet, vaste trap naar zol- 'der. ’220.000,- k.k. Wijman <& Partners, 045-728671.
Te k. gevr. vrijstaand woon-
huis in HULSBERG of Voe-
rendaal/Kunrade. Min. 4
slaapk., pr. ca. ’300.000,-. "Br.o.nr. B-1204 L.D. Post- .
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te koop in MAASTRICHT-
Villapark, ruim herenhuis, vr. <pr. ’425.000,-. Tel. 043-
-635466.
Vrijstaand huis bwj. '89, 135m2woon opp., 640 m2tuin,
kelder, gar., super gelegen
Heerlen, ’405.000,-. Vrijst.
huis bwj. '88, 158 m2woon
opp., 695 m2tuin, grote ga-
rage, kelder, super gelegen
Heerlen, ’435.000,-. Vrijst.
bungalow bwj. '74, 200 m 2woon opp., 720 m2tuin, ga-
rage, gelegen in Wijlre,

’ 365.000,-. IMMOBILIEN
van Lier-Radermacher
GmbH. Tel. 09-4924073017
EYS-Wittem, schift, vrijst.
landhuis, met aangel. tuin,
opp. 1.585 m2, 4 slaapk.,
bwj. 1973. Vraagprijs

’ 395.000,-k.k. 04451-1408
Te koop WlNKEUwoonhuis,
bwj. '80, met grote tuin, zeer
goede ligging. Woonh. is
verhuur tot 4-93, huur
’695,- p.mnd. Winkel 90
m2. Nu verkoop van huish.
art., luxe goed. en speel-
goed. Deze zaak is ook over
te nemen, weg. geen opvol-
ger. Dit pand is geschikt
voor alle doeleinden. 100%
geschikt voor friture. Koop-
pr. ’ 169.000,-. Br.o.nr.
B-1217 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HUIS te koop met uitbouw
en kl. tuin, pr. ’ 149.000,-.
Direct te aanvaarden. Burg.
Binckhorststr. 31, Meerssen
Bezichtiging na telef. afspr.
043-650563 of 642754.
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 19.00uur.
MEERSSEN, woonh. met
magazijn, gar, tuin, 3 slaapk,
tot. 645 m2, goed onderh.,
pr.n.o.t.k. 043-640417.
ULESTRATEN, mooi gel.
halfvrijst. huis, gar., tuin, 3
slaapk., cv., badk.,

’ 175.000,-. 043-642220.
Vrijst. woonhuis te k. te
BOCHOLT (B) m. cv., rusti-
ge ligging, opp. 21 are,

’ 110.000,-0932-11361779
Te k. mergel herenhuis, bijz.
groot, in centr. VALKEN-
BURG, m. gr. tuin. Vr.pr.

’ 298.000,-. 04406-13058.
Te k. gevraagd woonhuis in
SPAUBEEK vrijstaand of
halfvrijstaand, liefst Const.
Hugostraat, Alexanderstraat
Vinkenstraat en omg. Aan-
vaard, binnen 1 jaar geen
bezwaar, 04404-2442.
Te k. voormalig LLTB-ge-
bouw gelegen aan de Kerk-
straat 35, KONINGSBOSCH
Inl. 04743-1318 Of 1256.
Centrum HEERLEN, karak.
Herenhuis, entree, eetkeu-
ken met app., woonk., bij-
keuken, tuin, 2 kelders, 1e
verd.: 3 slpkmrs, badk.,
vaste wastafel en ligbad,
apart toilet, vaste trap naar
zold., 2 Mansarde kamers
met vaste wastafel en vlie-
ring. Koopprijs ’ 245.000,-
-k.k. Tel. 045-740937.
KONINGSBOSCH, Prinsen-
baan 122, te k. halfvrijst.
woning met provisiekelder.
Beg. gr.: hal, woonkam. 50m2, keuken, bijkeuken, ber-
ging/garage. 1e verd.: 3 slp.-
kams., badkamer, vaste trap
naar zolder. 2e verd.: grote
sip. kam., c.v.-ruimte. Volle-
dig geïsoleerd. Perc.opp.
650 m2. Vraagprijs

’ 165.000,-k.k. Tel. 04743-
-1648.
BELGIË, kort bij de grens,
verschillende boerderijen te
koop, met/zonder weiden.
Vrijblijvende inlichtingen te
verkrijgen bij Immo Nyssen,
09-32.87881616.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
Te k. omg. HEERLEN
woonhuis, magazijn, 3 gara-
ges. Totale opp. 390 m2, re-
noveren nodig, pr.

’ 180.000,-. Brieven onder
postb.6l7, 6400 AP Heerlen
Halfvr. woonh. met cv., 3
slpk. en gar. LANDGRAAF.
Putstr. 39. ’ 139.000,-k.k.
Info 045-453306.
OIRSBEEK, te koop. Zeer
luxe verbouwd woonhuis.
Moet beslist van binnen ge-
zien worden. Prijs op aanvr.
Beylkensweg 52.
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.
HEERLEN, Centrum, half-
vrijst. herenhuis met par-
keerr. geschikt voor een
praktijk, voor kantoren of kd-
merverhuur. ’ 209.000,-k.k.
Tel. 0949-22744027.

DOENRADE: Kluisstrr. 53,
Bouwplaats 1.000m2, voor-
front 12mtr. diep 83 mtr.
Prima ligging (laatste),
’65.000,- k.k. Jos Storms
O.G. Tel. 046-742550.
SCHAESBERG, Streeperstr
18, bouwkavel, front 12 mtr.
opp. 740m2, voor eenge-
zinswoning of bedr. pand
met appartementen.
’79.000,- k.k. (excl. BTW)
Jos Storms O.G. Geleen.
Tel. 046-742550.
VALKENBURG, Strabeek
52a. Vrijst. hoekpand met
tuin, garage, carport, 3
slaapk., zolder, badk., ligb.,
witte aanbouwkeuk. Keurig
pand. ’195.000,- k.k. 046-
-742550, Jos Storms o.g.
Geleen.
VALKENBURG/Broekhem,
v. Heinsberglaan 36. Prima
lokatie, haffvrijst. woonh.
met garage, grote tuin, vrij
uitzicht, 4 slaapk., zolder,
(vaste tr.), badk. lig. 2e toi-
let. Vr.pr. ’225.000,- k.k.
Tel. 046-742550 Jos Storms
o.g. Geleen.

Te koop luxe nieuwbouw-
woning met ca. 1.500 m 2
opslagterrein en loods ca.
500 m3. Totaal opp. ca.
2.250 m2. Ligging 3 km van
MAASTRICHT. Vraagprijs

’ 750.000,-k.k. Br.o.nr.
B-1243, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerten.
HEERLEN/ Zomerstr. 47,
(nabij centr) Karakter he-
renhuis op prima ligging met
vrije achterom, zonnig tuin-
tje. Ind.: ruime 55m2 woonk.
met openhaardpartij (uft-
bouwkamer) aanbouwk.
(eiken) met volled. inbouw-
app. kelder, centr. vw. 3 slok
badk., ligb., 4e slpk op zol-
der (vaste tr.) Keurig pand

’ 159.000,-k.k. 046-742550
Jos Storms o.g. Geleen.
HEERLEN/Zomerstr.2, HaJf-
vrijst. karakter herenhuis
met veel ruimte, 150 m 2
kantoorruimte. Woonh. 3
slpk, zolder (vaste tr), kel-
der, grote woonk. 40 m2,
ruime eetkeuk. ’ 149.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen....:.;: ■*■■!!■ - '""' : ....!!....; .;..; ■■;■■ '■***-

Bouwmaterialen & Machines

Makita
Electrisch vakgereedschap

Accu schroef en boormachines - schaven - cirkelzagen -bovenfrezen - haakse slijpers - decoupeerzagen -tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers -bandschuurmachines - klopboren etc
Uw officiële Makita industrie-dealer

JC^RP BV

In de Cramer3l, Heerlen. Tel. 045-716951.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop grote partij gebruik-
te GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en vloer-
planken. Handelsondern.
Wolter, De Koumen 51,
Hoensbroek. 045-229999.
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Meadows 4 cyl.,
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA,
in nw.st., pst. ’4.500,-.
Gemert, tel. 04923-61953.
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Brockhouse 220 V
50 Hz ex-leger, in nw.st., p.
St. ’ 3.500,-. Gemert,
04923-61953.
HOUTFREES Nicolas CO
80 voor aan kraan, freesbr.
85 cm. Gemert, 04923-
-61953.

Te koop metalen BUIZEN
(steigerbuis formaat), diver-
se afmetingen, t.e.a.b. Inl.
04492-1835.
Te koop STEIGERMATE-
RIALEN. Tel. 045-324428,
na 11.00 uur.
Weg omst.heden te koop
STROOMAGGREGAAT
Kawasaki FA 210. 2100
Watt, 2 mnd. oud. Nieuw-
prijs ’ 3.250,- nu ’ 1.750,-.
Tel. 045-323178.
Speciale aanbieding: nieu-
we KARCHER warmwater-
reiniger, 150 atm. Advies-
prijs ’ 5.450,-, Collé prijs
’3.250,- excl. BTW. Ver-
koop en service van het
complete Karcher pro-
gramma, Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980

Te k. eiken BALK I. 4.10 m.

’ 100,-; convectorradiator
’50,-; gegalvaniseerde fra-
me buitenberging 3 x 3 m.

’ 100,-. Tel. 045-456826.
Te k. 1000 rode Mulder
PANNEN ’400,-; plm. 2
kub. oud eikenhout ’600,-.
04704-5911 na 18.00 uur.
Te koop SCHAFTWAGENS,
3 stuks voor ’600,-. Tel.
045-242623.

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte met kantoren
te huur

Rijksweg te Geleen
Inlichtingen tel. 046-747166.

Met spoed te huur gevr. 400 Te huur AMSTENRADE:
tot 500 m 2MAGAZUN- kantoren met parkeergele-
RUIMTE met bijbehorende genheid- div. faciliteiten,
kantoorruimtes. Inl. tel. na Pr.n.o.tk., tel. 04492-5300
18.00 uur: 046-755119 of zeer geschikt voor admini-
-04459-2138. stratieve doeleinden.

In en om de tuin

Tuinhuisjes op maat
Tuinhuisjes en blokhutten in alle gewenste modellen en

maten. Nergens beter maar ook nergens goedkoper.
B.v. blokhutten 28 mm 2,5 x 2m voor ’1.650,-

Ook leveren wij tuinhekken, pergola's en alles voor de
aankleding van uw tuin. Wij zijn open:

di. t/m vr. van 8.30-18.00 uur en zat van 8.30-12.30 uur.
Timmerbedrijf H. Senden, Valkenburgerweg 111, Wijlre.

Tel. 04459-1269.

Sierbestrating
Vijver- en tuinmaterialen

Gebr. CREUGERS, Economiestraat 46, Hoensbroek
(station). Tel. 045-213877.

Donderdag 2 t/m zondag 5 april bij Bloemisterij Erica
Vaste planten

en

Terra Cotta Show
Hans J.W. Kreijen, Lichtenbergerwg 87, Kerkrade, 455020

Aktie!!
Tegen inlevering van deze advertentie

KAAPSVIOOLTJE met terra cotta sierpotjevoor ’ 2,50
(Max 1 per adv., zolang de voorraad strekt).

VIJVERFOLIE
Vfe mm 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.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.

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 k. geïmpr. TUINHOUT
voor schuttingen, afrasterin-
gen, bloembakken, vlonders
pergola's enz. Ronde palen,
rolborders alles tegen zeer
concurrerende prijzen en
event. thuisbezorgd. Hout-
zagerij Windels, Industrie-
terrein Bouwberg Brunssum
Tel. 045-270585.

Spec aanbieding! TUIN-
PLANKEN voor schutting,
afrastering, paardestaJlen
enz., 20-25 cm breed,

’ 1,50 p/m. Houtzagerij Win-
dels, Ind.terrein Bouwberg,
Brunssum. 045-270585.
Voor al uw grondwerk,
straatwerk, grondaan- en
afvoer, verhuur minigraaf-
machine t.b.v. bv. aanl. v.
fundering, riolering, draina-
ge, oprit, vijvers. BREMER
Grondwerken, 045-229362.
GRASZODEN 1e kwaliteit,
grote partijen, speciale prijs.
Aanbieding in haagconife-
ren en rozen. Kwekerij/tuin-
centrum Dautzenberg, Lochl
23, Kerkrade. 045-428900
en Euverem 16, Gulpen.
Tel. 04450-2131.
GRATIS populier-stammen
af te halen. Tel. 09-492406
4701.
Groente-, FRUITTUIN gratis
aangeboden in ruil voor on-
derhoud. Tel. 045-752324.
Te koop Rotan TERRAS-
STOELEN, geschikt voor
binnen en buiten. Tel. 045-
-418820.
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Vaak verkopen wij huizen die de krant ■
niet halen. Zoekt u een huis, laat u I

vrijblijvend inschrijven. H
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 4H

en Oliemolenstraat 3 I
LANDGRAAF I

Dr. Schaepmanstraat 25. HaJfvrijst. woonhuis, 3 s» ■rage en tuin. Vr.pr. ’ 145.000,- k.k. H
Vrouwenraetsiaan sa. Goed onderh. halfvrijst. *°J_|_B
in landhuisstijl met 3 sik. en garage, voor- en acWf 1
Vr.pr. ’ 249.000,- k.k. ■

ÜBACH OVER WORMS I
Charles Frehenstraat 8. Ouder hoekpand met tvw ■Vr.pr. ’ 69.500,- k.k. ■

MARGRATEN/SCHEULDER I
GerendaJseweg 20. Schitterend gel. landhuis op s''l
grond, met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grot_H
woonkamer 50 m 2, bwj. 1988, met inpandige 9rm
voor- en achtertuin. Vr.pr. ’ 459.000,- k.k. H

SCHIN OP GEUL I
Waranda 20. Mooi rustig gelegen halfvrijst. woonhu*> ■
sik., garage en mooie tuin. Vr.pr. ’ 167.500,- k.k. ■

BRUNSSUM I
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 sik» '■badk. woonk 50 m2opp. 379 m 2bj. 89, prijs op aanvfß

KUMMEN I
Ter Maar 7. Panoramisch schitterend gel. vrijstaand,!
landhuis 4 ruime sik., totaal onderkelderd alwaar (**■
lijkh. voor kantoor/appartement. Dub. garage. PrirV
aanvraag. fl

VIJLEN fl
Aan de Wolf 4Vrijstaand woonh. met garage op 211 ■
grond, nieuwe luxe aanb. keuk., 3/4 sik., bj. 1989 "fl
’ 289.000,- k.k. ■

WAHLWILLER I
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 sik., app. keo'i
keuk., opp. 535 m 2Vr.pr. ’ 207.000.- k.k. ■

HEERLEN I
Ambachtsstr.4. Uitstekend gel. herenhuis met 4 5 ■
grote woonk. m. parket. Prijs op aanvraag. I
Molenberglaan 69. Uitstekend onderhouden karaK"!
tiek vrijst. herenhuis op 625 m 2,4 sik., ruime garage, '"l
we keuken, zonnige tuin gel. aan rand aambos. v I

’ 459.000,- k.k. I
Erfstraat 13 Tussengeb. geschak. woonhuis in fJÊbuurt, ruime woonkamer, half open mod. aanbouwke^l
3 sik., garage, tuin op zuid. Vr.pr. ’ 129.000,-k.k. I
Ruys de Beerenboucklaan 36 Zeer ruim halfvrijst";!
herenhuis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen. 'I
op aanvraag. I

HOENSBROEK I
Van Hövell t. Westererthof 26 Uitst. gel. vrijst. zeer"4!
landhuis met garage. Vr.pr. ’ 379.000,- k.k. I
St. Jozefstr. 11 Keurig onderh. gerenov. vrijstaand *J|
huis met 5 sik., u kunt er zo intrekken! Vr.pr. ’ 239"l
k.k. I
Ligtenbergstr. 69 Haltvrii. woonhuis op 341 m 2QrM
ruime woonk., 1 sik. 28 m 2mogelijkh. er 2 van te rr#l
tuin op zuid, kunststof ramen. Vr.pr. ’ 179.000,- k.k. I

NUTH
Molenveld 26. Uitst. gel. nieuwbouw riant vrijst. lanoj
op 1200 m 2grond, nabij centrum, bwj. 1990, 4 ruim*
Vr.pr. ’ 429.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 76"
grond, woon/eetkamer 40 m 2,kantoor 11 m 2gesl. k£jj
11 m 2, bijkeuken 8,5 m 2, 4 ruime sik, zolder 30 m2, W
dige garage, balcon/terras 33 m 2, leuke tuin. *''’ 398.000,-k.k.

KERKRADE ;

Akerstr. 44. Ruime winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.°"
k.k.
Winselerhofstr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis W°°
90 m 2 3 ruime sik. geheel onderkelderd. Prijs op "vraag.
Schoolstraat 31. Halfvrijst. geschakeld woonhuis m» ,
tio-tuin en garage, 3 sik., zolder via vaste trap. *

’ 229.000,-k.k.

TE HUUR:
KERKRADE-W 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes "*600/1200 m 2bedrijfsloods.
HEERLEN Cntr. WINKELPAND 450 m 2 Inl. Op "vraag.

TE KOOP GEVRAAGD
WIJ zoeken huizen van ’ 100-500.000,-
Wi] hebben zeer veel potentiële kopers ingeschr^J
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse o*3
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrW
vendl

I

Ter overname aangeboden: H
bestaande zaak I
met bedrijfsgebouwen I
gelegen in Belgisch-Limburg. Bel of sC (̂B
voor informatie naar: Accountantskant 00 1
W. Robyns en Y. Buckinx, TweevoetjesW6»■
10, bus 2, B-3740 Bilzen. ■Tel. 09.32.11.412744. M

WIJ ZOEKEN I
voor serieuze gegadigden I

ligging Zuid-Limburg: I
(patio-)bungalow I

vakwerkhuis of boerderij I
vrijstaand woonhuis met dubbele garage I

ligging Heerlen: I
(half-)vrijstaand wonhuis I
vooroorlogs herenhuis I
ligging Sittard/Geleen: I

luxe, ruim woonhuis of bungalow
ligging Brunssum Onderbanken:

landhuis of (semi-)bungalow
alle in prijsklassen van ’ 250.000,- en (véél) &*

Ook andere aanbiedingen zijn zeer welkom
Maak met ons kantoor een afspraak om

GEHEELKOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND ;
de verkoopmogelijkheden

van uw pand te bespreken.
■ TROOST

WÊkm ONROEREND GOED
M^F HEERLEN. TEL. 045-71797^
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Slimme 'stofheks'
zuigt en blaast

De stofzuiger is voor sommige
karweitjes niet zo geschikt om-
dat hij wat al te krachtig slokt.
Precaire voorwerpen zoals
droogbloemen, vitrage, kleine
siervoorwerpen in de letterbak
of de vitrine, boeken in een
open kast, enz. laten zich met
de stofzuigerslang (ook als het
mondstuk verwijderd wordt)
geen zuigbehandeling welge-
vallen.

apparaatje. De blaasstroom
verjaagt het stof en dat wordt
tegelijkertijd in de zuigope-
ning opgevangen. Het opge-
jaagde stof wordt dus niet
opnieuw in de ruimte ge-
bracht. De blaas/zuigkracht
kan op elke gewenste sterkte
afgesteld worden, via een
schuifroostertje aan de achter-
kant. Per ongeluk inzuigen van
lichte voorwerpen is dus uitge-
sloten. -:

De Romaanse pan kan op bijna alle
dekhellingen toegepast worden,
van scherp tot licht gepunt. In een
lommerrijke omgeving laat herfst-
loof op den duur wel aanslag na.

Een vochtafstotende coating op sili-
conenbasis kan het reinigen (een
om de twee a driejaarterugkerende
voorjaarsklus) vergemakkelijken.

DOOR MAR GROEN

Mos- en algenvormingworden daar-
door op natuurlijke wijze bij een
forse regenbui afgespoeld en het
dak behoudt dan zijn frisse uiter-
lijk. Bij ernstige vervuiling kan de
staalborstel er aan te pas komen. De
tint van de pannen wordt daardoor
niet aangetast omdat ze tot in het
hart gekleurd zijn.

De bouwmaterialenhandel is sinds
kort bevoorraad met de nieuwe
Neroma's. Ze bieden een uitdaging
aan de niet aan hoogtevrees lijden-
de doe-het-zelver die ook het dak
tot een speels visitekaartje van het
huis wil maken.

" Verrassende
mogelijkheden om met meer
dan een kleur een dak te
dekken. Foto: GPD

L
zijn er in diverse vor-_ "?" Ze bepalen voor een groot

iph gezicht van een huis en
% it£ermen het af teëen regen,meeuw en ijzel. Een goed in dei rkt "ggend model is de klassieke

'ri<-tm? anse dakPan die een karakte-I term reliëfwerking heeft. De gol-
3rn t

llJnen leveren onder alle
ie 1 u digneden zoals de wisselen-

I k'f'cntinval een levendig beeld op,
Dak scnaduwwerking.
frinH nnen z'Jn iangzamerhand een

1n n artikel geworden. Je kunt zeifetJt,vrlei kleuren krijgen. Om de't? etnische aspecten van het huis-T * n°g een extra dimensie te verle-
ïen heeft fabrikant RBB aan het
rstaande zestal kleuren nog vijf
I.L HWe tinten toegevoegd: purper-
«rii oraalrood. okerbruin, diep-
r ys nuance en bronsgroen nuance.

Hieni"H'jn betonnen pannen, die aan-
"dan H

minder breukgevoelig zijn
Pen %keramische (gebakken) pan-

We hebben ook een grotere
t HetrStand te§en bevriezing.
Barn nU tot elf kleuren uitgebreide
*ied ma laiedt verrassende mogelijk-
ere->n om met meer dan één kleurdak te dekken.

Drastisch ingrijpen kan verwaarloosde grasmat vaak redden

Gaazon opknappen of
opnieuw aanleggen

" Het trimmen
van de
gazonrand
kan ook met
elektrische
apparaten
die de randen
haarscherp
in vorm snijden^

Foto: GPD

DOOR FRANS WEGMAN

spm is biJ uitstek de maand
jie een nieuw gazon aan te

ftee °f het door de winter
L; n gekomen,grasperk in de
(Wie n*euw J-even in te blazen.
|j, 0 sinds vorige zomer wat
onri u

ant geweest is wat het
L acrhoud betreft, vindt er nu
(y a Veel mosplantjes, rozetten
!\ Paardebloemen en van die
ioojf H

en' madeliefjes in. Soms
Ken aad-ereprijs, dat overi-jl"8, straks wel leuk blauw
(je ff Jekunt ze uitsteken alser geen prijs op stelt.

Een nieuw, heel slim bedacht
hulpstukje dat op alle stofzui-
gers gebruikt kan worden is de
'stofheks'.

Op de slang of stang gekop-
peld kan de 'heks' zowel zui-
gen als blazen, afzonderlijk of
beide tegelijk, door een omge-
keerd kanalensysteem in het

De 'stofheks' is voor ongeveer
drie tientjes verkrijgbaar in
winkels waar stofzuigers ver-
kocht worden. Een heel listig
accessoire, waarmee jebijvoor-
beeld ook het toetsenbord van
de pc, elektrisch gereedschap,
de laden van het wandmeubel,
enz. snel reinigt.

overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente 31 maart 1992
Aan de lichte stijging van de kapitaalmarkttarieven lijkt een eind
gekomen. De tarieven zijn de afgelopen dagen weer stabiel. Invloed
op de hypotheekrentetarieven heeft dit niet gehad. De Direktbank
heeft de tarieven met ca. 01.% verlaagd. Hiermee volgt men slechts
gedeeltelijk de laatste verlaging van de hypotheek-aanbieders die hen
vooraf zijn gegaan.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhvp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhvp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhvp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
ABP spaarhvp. 5 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48
ABP spaarhvp. 10 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48
ABP spaarhvp. 15 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48 ,
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,80 5,74 4,66 «"ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,80 5,74 4,66 . .
AEGON spaarhvp. 5/10 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63 * i
AEGON spaarhvp. 15/20 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63 "Bouwf. I.imb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,56
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 10 jaar 1,00 8,90 4,98 3,45
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 8,90 4,98 3,45 'Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71 . .
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 8,90 5,80 4,71
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,33 3.73
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,40 3,79
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,20 5,14 3,58
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,20 5,14 3,58
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,10 5,07 3,50
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,94 4,82
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,87 4,76
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,40 5,24 3,64
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,20 5,19 3,62
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,20 5,19 3,62
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,75
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,31 3,72
Postbank spaarhyp. ? Jaar LW 9.50 5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6,20 5,03
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 5,78 4,63
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,2© 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4,87
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,30 5,23 3,65
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3,55
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,10 5,11 3,55
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,27 3,67
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,00 5,04 3,50
Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 8,80 5,74 4,66

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.'
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij anderehypotheekbedragen wijkt de nwrbij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

DOORFRANS WEGMAN

Gaatjes
dan afver versteld var» staan wat er

* ©"as mt> en hoe weinig je aan
j april , e[houdt. Maar geen nood,

w
S altÜd wel warm genoeg om

' i<jBvfs te zaaien. Voordatje dat
Biek r» wel nuttig om met de
Kes Va? regelmatige afstanden gaat-
Brikkn een paar centimeters diep te
"ortelfi,Z°d,at er lucht biJ de gras"
MJk wlj ankomen. Dat moet eigen-el eens per maand gebeuren.

Achimenes kan een hele
zomer lang rijk bloeien

. o.

t^nd0l
n

er in april heel dun rivier-
'^e Kenr-tr* n- Dit dringt door in
riig va j

gaatjes en gaat verzu-w°rdt h bodem tegen. Tevens
"uchtio- aaa

u
rdo°r de bovengrond

Sfas '° .genouden. Strooi na het
■*»_Jdaien een dun laagje compost

worden en daarna gaat er dunnetjes
gazoncompost overheen. Bij een
groot gazon is het onvermijdelijk
dat je bij dit werk over de zoden of
het gezaaide heen moet lopen. Doe
dat dan niet met de schoenen, maar
gebruik brede planken. Kies voor
het zaaien een windstille dag die
wat regen voorspelt. Ook een ge-
zaaid veld moet regelmatig vochtig
gehouden worden.

Gebruik voor mosbestrijding be-

slist geen kalk. Dat zou een bende
en de daaruit voortvloeiende teleur-
stelling tot gevolg hebben. Er zijn
zelfs mossoorten die zich juist gre-
tig ontwikkelen omdat ze veel van
kalk houden! Zorg ervoor dat het
gras lekker kan groeien, door be-
luchting, bezanding en bemesting.

Als mos hardnekkig blijkt, probeer
dan een preparaat op basis van
ijzersulfaat.

dat tevoren met zand is gemengd.
Als het weer aanhoudend droog
blijft, sproei dan regelmatig, want
bij verdroging gaan de zaadkiemen
dood. Binnen twee a drie weken
moet een groen laagje van het eer-
ste gras zichtbaar worden.

Keuze
Bij het aanleggenvan een nieuw ga-
zon is er keuze tussen zaaien en het
leggen van zoden. Zoden worden

'aan de rol' geleverd. Ze zijn 40 cm
breed en 250 cm lang. Per vierkante
meterkost dat ongeveer vijfgulden.
Beloop het zodengewijs gelegde ga-
zon de eerste drie, vier weken niet
en ga dan over op de eerste maai-
beurt.
Gezaaid gras kost meer geduld, vele
weken. Voor beide methoden geldt
dat de ondergrond goed los ge-
maakt en geëgaliseerd moet wor-
den. Het uitgestrooide zaad moet
met de hark in richeltjes ingeharkt

Üver^gf^yding is een heel ander
gras ; Daarvoor moet eerst deIWor"at geverticuteerd (uitgekamd)

Ihark "rir a!'doe Je met een speciale
bij d' /e Je °ver het gras trekt waar-
sliid arkmessen zon 1,5 cm diephele! n

e dat in banen en als het
1dPnie, Pervlak gedaan is, begin je
ste ri„uW.' maar dan haaks op de eer-I '"enting. "

daarbij niet nat worden, evenmin
als bij het besproeien. Dat zou na-
righeid geven.

zonnestraling. Een vochtige omge-
ving, te bereiken met de zogeheten
diepe-bord-methode, ofwel 'het ei-
landje. Leg een schoteltje omge-
keerd in een diep, met water gevuld
bord. Zet de pot op het schoteltje;
de onderkant van de pot mag het
water niet raken. Het water uit het
bord verdampt, zodat de plant in
een aangename luchtvochtigheid
staat.

Overhouden
Als Achimenes in de herfst haar
blad verliest hoeft u de pot met*
plant niet weg te gooien. In de aar-
de zitten wortelstokjes die veel op
rupsen lijken. Nadat u de verdorde
stengels verwijderd hebt, zet u de
pot ter overwintering weg in een
temperatuur van zon 15 graden.

ÖeÏÏn
b5. de bloemist te vinden.

Paars c?fP \%S zijn wit' rood' roze,
doemen hrS geel gekleurd. DiewpL JVen twee en soms zelfs
bloeid ,-n mooi- Zodra ze uitge-
worden "t t

moeten ze verwijderd
blijft ri"" *,ot *n september/oktober
ternber , a

* doorbloeien- Als seP-d?nker is' dan houdtvC'r het voor dit seizoen alwintem?ctr gSZlen en Saat ze haarWS ■m' op
J
een tijdstiP dat af""Kelijk is van de lichtintensiteit.

" Zodra de bloemen van de Achimenes uitgebloeid zijn, moe-
ten ze verwijderdworden. Foto: gpd

Vrij uit het Grieks vertaald bete-
kent de naam Achimenes: géén
storm en kou. Een gevoelig zieltje
dus, wat u zult merken als de plant
op de tocht komt te staan. Of wan-
neer u, in plaats van lauwwarm,
koud water geeft. Dan verschijnen
er lelijke dode plekken op de blade-
ren. Staat de plant te donker, dan
groeien de stengels te slap door en
er komen geen bloemknoppen aan.

mLSH m ,goed verz<>rgt, heeft
>Ueuri«* i" lang plezier van deze«Pronkfi-i Uligenoot Ze is oor-
v«n MMH afkomstig uit de bossen

6, 1?- en Zuid-Amerika,
g^eien h

ljk "it Mexico. Daar
de h_f" dev,erschillende soorten in***^nKnjkf bosbodem, wel licht
dralen ear voor de zonne-

'nefi!?C ituatie moet in de huiska-
pel, geschapen worden. Een lichte

«"> maar vooral niet in directe

Aan kalk heeft Achimenes ook eenhekel. Giet dus met regenwater, en
mest met een kalkvrij spulletje
zoals pokon. Die plantenmest kunt
u ook in het lauwwarme water
doen, waarin u de plant eens per
week doopt. De bladeren mogen

zakelijk een keer te toppen. Met
stukjes kopstek van 5 cm, opge-
kweekt bij zon 24 graden onder
plastic, kunt u Achimenes ook ver-
menigvuldigen.

vereist!) maar niet in directe zon,
dat is prima. Ziet u scheuten
groeien, dan is 18 graden voldoende
voor verdere ontwikkeling. Om een
bossige plant tekrijgen is het nood-

In januari/februari haalt u de 'rup-
sen' uit de aarde en pot ze op in
goede potgrond. Of, nog beter, in
een mengsel van bladaarde, scherp
zand, koernest en turfmolm. U kunt
ze ook op een schotel met vochtige
aarde leggen. Na een week of zeven
verschijnen er groene uitlopers uit
de 'rizomen'. Deze worden in stuk-
jes gebroken zodra de uitlopers vier
a zes blaadjes bezitten.
Zet er vijf, 1 a 2 cm diep bij elkaar
in een geraniumpot, die u met plas-
ticfolie of een glasplaatje afdekt.
Een plek op de vensterbank boven
de verwarming (20 a 22 graden is

Romaanse dakpannen
in nieuwe tinten EEN BETER MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 22 maart t/m zaterdag: 28 maart 1992

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart
t kolom 3) kolom 5)

800 24 ’ 13,68 592
900 27 ’ 15,39 666

1000 30 ’ 17,10 741
1100 33 ’ 18,81 817
1200 36 ’ 20,52 890
1300 39 ’ 22,23 967
1400 42 ’ 23,94 1043
1500 45 ’ 25,65 1117
1600 48 ’ 27,36 '1191
1700 52 ’ 29,64 1271
1800 55 ’ 31,35 1346
1900 58 ’ 33,06 1421
2000 61 ’ 34,77 1498
2200 67 ’ 38,19 1645
2400 73 ’ 41,61 1797
2600 79 ’ 45,03 1949
2800 85 ’ 48,45 2098
3000 91 ’ 51,87 2248
3300 100 ’ 57,00 2474
3600 110 ’ 62,70 2703
3900 119 ’ 67,83 2927
4200 128 ’ 72,96 3154
4600 140 ’ 79,80 3455
5000 153 ’ 87,21 3766
5500 168 ’ 95,76 4135
6000 183 ’104,31 4511
6500 198 ’112,86 4887

Tip: Maak goed gebruik van gratis energie: laat het zonnetje naar binnen
schijnen
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| Deze (Q) NVM-makelaars
; werken aan deverkoop van

Uw huis!
1. Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van de Pas Heerlen 045-741616 (m^i
5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 r__7__\
6. Pickee Landgraaf 045-326767 lil
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 \r^i

illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
__m__\_. y-.-. BRUNSSUM === / \ ’ 115.000,-k.k. ==== Een appartement == OSJT met Ind.: =

_:_: \ 1e verd.: hal, woon- __z\_\— 1 r kamer met open _____[_== 1 HÜÉ beuken 41,5 m 2 en =
balkon. 2e verd.: 3 =

___■ mmw^Kmm-*m^^^^^^ slaapkamers met z___z
5 badkamer. 3e verd.: zolder te bereiken via vaste sa

___■ trap. Aanvaarding in overleg ==
= HEERLEN-NRD. =| ’ 159.500,-k.k. ==
"__s . * I Hoekwoning met _z__z■__fe_j | cv., grondopp. ca. m
"***= I è^^,> Lml I 35d m - lnd'; hal =I met toilet, woonka- =__■n_B_^H m\ mer met 'ia" °Pen___\\____W\\ keuken en parket- "__"■
"sa; ■*"" v|oer ca 43 m 2, ter- *******"*= ras + tuin, 1everd.: 3 slaapkamers + badkamer met s___\
cas ligbad, vaste wastafel en 2e toilet; 2e verd: zolder te _____\
'S**: bereiken via vliezotrap. Aanvaarding 01-06-1992. ___\\\
Ü= '\ A HOENSBROEK S
J=* HM|-MB9i_^_ë Bk Woonhuis nabij een-' _■

"^ ii..|H trum, bj. 1933, gere- "£_:"— mmmmßkï 1 noveerd 'n '977, \__\_\
,\___z I ')!**__»'»»«ta§ inh. ca. 400 m 3, opp. [___z
■***= I|H J |, "» I 153 m 2. Ind.: sout: s*=

*= _■_■_■■ WmSmm kelder; beg.gr.: hal, *=s= b»^«s«-cjC woonkamer 7.60- -^C= 3.85/3.35, dichte keuken met moderne installatie ___■
*s= (bj.B9), badkamer met ligbad, terras + tuin. 1e _-_*:
"_= verd.: 3 slaapkamers; 2e verd.: 2 slaapkamers + =__
■sas zolderruimte. Aanvaarding 1-11-92. __a

■I LANDGRAAF"5= ■■ l ’ 159.500,-k.k. =,-— J Halfvrijstaand woon- _=
huis met garage,
bouwjaar 1971, dak ss
is vernieuwd. Ind.: ;_a;
hal, toilet, Z-kamer »

_= I RRHh ca' 38 m2' dichte "=***= keuken, terras + ;
__= tuin. 1everd.: 4 slaapkamers + badkamer. Aanvaar- s
__= ding in overleg. _j-a
= VOERENDAAL= É ’ 177.000,-k.k. ==

*m * * Halfvrijstaand woon- aa:
a_a f Ri „^jK 'huis met garage en
= H' cv., bj. 1969, goed =
a= I R||_HHbÉ onderhouden. Ind.:
ar: I hal, toilet, woonka- =
;*— 5H15! Ri mer met open keu- _____:

»*» ken 6.50x6.05/3.55, ==
ass terras + tuin, garage. 1e verd.: 3 slaapkamers + *j=

E badkamer. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezo- aa:
S trap. Aanvaarding in overleg. Aa:

~§ " Makelaar o.g. " " Taxaties= " Bedrijfsobjecten " Hypotheken =
" Woningen " Verzekeringen

| makelaardy W |

= r_-_»^l Hoolstraat 42, Voerendaal

: NVM Met een NVM-makelaar |=
i " (makelaarJ koop je zonder zorgen. =
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Pkkée.Van Hub UtAldfef!
EYGELSHOVEN: vrijstaand %'/ %■■ PSuc. ■■■■ WIJNANDSRADE: halfvrij-

ÉÜ 'Mtem. afc_ ouder woonhuis met gas-c.v., mmèSIÊkWkS staand woonhuis met gas-c.v.,V_j||fl BfeS^. ber9in9 en tuin. Ind. o.a. kei- garage en tuin. Rustig en blij-
Hfr*'," Bwhri der' woonkamer. eetkamer, vend goed gelegen. Ind. o.a.■ keuken, 4 slpk., doucheruimte woonkamer (uitgebouwd), keu-

Hm en zolder (vaste trap). Vraag- mH _i ken, bijkeuken, 3 slpk. en bad-
ij prijs ’ 129.000,-k.k. [ kamer.'Prijs ’ 148.000,-k.k.

HEERLEN: geschakelde bungalow met gas-c.v., carport en | ******

tuin. Gelegen aan de rand van het winkelcentrum (loopaf- UfINIfFl PANIIFN TF IfflllPstand). Uitstekend onderhouden: luxe afwerkingsniveau. Ge- ■Wllll^Cfcl MllUtll It HUUI
heel geïsoleerd. Ind^o.a royale hal met plavuizenvloer (wit). BOCHOLTZ-CENTRUM: voormalig horecapand, ook geschiktRuime woonkamer. Keuken met plavuizenvloer (wit), keuken- doeleinden. Bedrijfsoppervlakte ca. 200 m 2. Rui-instak met app bijkeuken. Twee slpk., badkamer met o.a boyenwoning. Recentelijk geheel gerenoveerd. Vraagprijsligbad en douche. Hobbyruimte. Goed aangelegde tuin met , IRqnnn

__
terras. Prijs ’ 259.000.-k.k. | ' ««w*.- kjl

HEERLEN-SCHELS-
BERG: vrijstaand woon-

I ~,»__..._,. . uccoi eu ..„,..,„.„1 I y.-^m _■!»__. nuiS met kantoor-/winkel-HEERLEN: vn staand JÊttWfÊMtamm- ■_, n l t. .i «i--*a j_w_fK ruimte. Ook qehee as
4 M vooroorlogs herenhuis met M\ '"'""___T __u„'k^.ü.„„hß_. Aas-c v on arote tuin (tot woonruimte te gebruiken.

H^f9 le hal, woonkamer met Hhanranißat'^* Ie vercl-- sP -"
a ■I erker. Ontvangkamer, keu- OMFihH met o.a. ligbad en douche.

badkamer, gróte zolder m\WmWmkXm^iMÊ^m > ’ 295.000,-k.k.

HEERLEN-ZUID: vrijstaand herenhuis aan de buitenrand van I MffPffl I scni^ alf P'ak'iJk-'kantoor-
het centrum. Rustig en blijvend goed gelegen. Ged. geïso- W*ïll« i'ËËM Rl_-f_R pa ,;, °a Ke' ae!,s'
leerd. Uitstekend onderhouden. Ind. o.a sout.: ook van bui- WmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊ winkel-/magazi|nruimte 1e
tenaf bereikbaar), grote garage, waskeuken, 2 slpk., badk. verd" w*»nKamer, keu-
Beg. grond en 1e verd.: royale living (ca. 78 m 2) met leiste- -MR J, S 5 ',_? hHif' inen vloer, openhaardpartij. Luxe keukeninst. met app, 2 slpk., ■ verd.: 2 slpk., Dadk., zoi-
luxe badk. met o.a. ligbad en douche. Prachtig aangelegde wÊiwÊÊÊËÈÊmm /lAcnm k k

S

tuin (zuidwesten) metdiverse terrassen. Prijs ’ 465.000,- k.k. | ' > 145.000,- k.k.

HOENSBROEK: vrijstaand wwoonhuis met gas-c.v., grote I WINKELPANDEN TE Hl JRgarage (2 auto's) en rondom tuin.Rustig en blijvend goed ge- ■■■"l""l■%""-■""■■ fll"li*"tl"l Ik lIUUII
legen aan de buitenrand van Hoensbroek. Uitstekend onder- VAALS TE HUUR: grote verkoopruimte (1200 m 2) voor de-
houden. Geïsoleerd. Ind. o.a. sout.: garage, hobby- en cv.- tailhandei (textiel, sportartikelen e.d.). Prijs op aanvraag,
ruimte. Part.: royale hal, living (ca. 50 m 2), keuken met luxe KERKRADE-CHEVREMONT - ST. PIETERSTRAAT. TE
keukeninst. met compl. app., bijkeuken. 1e verd.: 4 royale HUUR: winkel met magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-
slpk., badkamer met o.a. ligbad en douche. Prijs ’ 387.000,- _ v Jotaal ca 105 m 2 Huurprijs f 1165,- per maand.
kk I HEERLEN-SCHELSBERG, TE HUUR: kantoor-/praktijkpand

met gas-c.v. Totale oppervlakte ca. 200 m 2. Ruim voldoende
mWgmfffffmwmmWmmKmrmmmmUmmff^mmm parkeermogelijkheden. Huurprijs ’ 1500.- per maand.

■Vijl Ü_H HEERLEN-GLASPALEIS, TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2.HUR WH WH Huurprijs ’ 2800,- per maand exclusief BTW.
BRUNSSUM-CENTRUM - JULIANASTRAAT, TE HUUR:

RPfW'mR WH WW WKHrfW winkel, oppervlakkte ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875,- per maand
WVPI* excl. BTW.

RMMMfI WW WMRHPVWI BRUNSSUM: hartje centrum. Twee winkeWkantoor-units te
____"]_£ _C]3_j__!_j_ R'lt nuur °' te koop Oppervlakte ca. 120 m 2/125 m 2.Souterrain

WftÊttfÊÊÊÊmÊÊÊBfÊÊ WH WIBW WH ca. 65 m 2/100 m 2. Huurprijs ’ 1900,-'/2000,-per maand excl.
*_*'[ij BTW. Vraagprijs voor beide units ’ 495.000,- k.k.
_

iyurnr, ..■lEfflMß I BOUWTERRE|N I
HOENSBROEK: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., grote ga- ..„-„,.,.■- u#u -r u
rage en tuin. Goed onderh., geheel geïsoleerd, dub. begl. Ind. SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterre.nen. Uitste-
o.a. provisiekelder met extra bergruimte, royale hal, L-vormige *■*<* en 'us,l9 gelegea Goed bereikbaar Nabij centrum^
woonk. (44 m 2) met parketvloer tuinkamer, keuken, 3 royale B«stemd voor vrijstaande woningen,bungalows Variërend
slpk.. badkamer, zolder. Prijs ’ 265.000.- k.k. __| | van ca. 587 m 2tot 972 m 2. Prijzen vanaf ’ 102.725,- v.o.n. |

-_, HOENSBROEK: halfvrijstaand Al■ I"! IllfI*fcAl IlAf/J_M_M__|_^_^_M_Jt , woonhuis met gas-c.v., garage l\| I \\m I I l_U W%U II IlAf1 en tuin. Ind. o.a. L-vormige I1 IkW■■ VW■■! woonk. met open haard. Eet-

Hl' rand van het centrum. Rollui- za\\!\^'^>èi***Ü>4f^?*^i 'i"*'fi'Sm^^r^-f\9W ken. Ind. o.a. provisiekelder, %_^-^j^^^^ /I»■ :" "s. I woonkamer, keuken, 3 slpk., „_.,....,_. _
~»,-,-„ A_...,.- -cj» , ,

badkamer en zolder (vaste SCHINVELD -IN AGTER GENNE BERG: (nabij de Merkel-_
trap) Vraaaoriis fl5B 000- beekerstraat) 6 vnjesectorwoningen. Indeling: woonkamer,

H__M k k keuken (dicht), garage/berging. 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad en tweede toilet. Vaste trap naar zolder. Prijs

RL»" / 185.700.- v.o.n. tot ’ 191.300,- v.o.n.

KERKRADE-CENTRUM: appartement met gas-c.v. en berging, ~__ ___ ____"
gelegen op de 1e verdieping. Ind. o.a. woonkamer, keuken, slpk. /^^^^^^^^^W^^^^^ =~
met balkon en badkamer. Prijs ’ 99.500,- k.k. /^oy^mmyMmW/MWo^^^^^^

JABEEK - IN DE DREEF: 2 vrijstaande wn 2 halfvrijstaande
landhuistypes met garage en tuin. Geïsoleerd en goed uitvoe-
ringsniveau. Ind. o.a. woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer

mammÊmWImmmmWÊÊKKÊmWÊIÊÊÊÊÊmMmmm en zolder (vaste trap). Koopprijs resp. ’ 193.575,- v.o.n.
KERKRADE-WEST - TERWINSELEN: rustig en blijvend ’ 173.050,- v.o.n. |
goed gelegen semibungalow met gas-c.v., garage, tuinkamer
en tuin. Goed onderh., dub. begl. Ind. o.a. provisiekelder, hob- .
byruimte. Beg. grond: ruime woonkamer ca. 55 m 2, open Taxaties,
haard, keuken met compl. keukeninstal, tuinkamer, 2 slpk., makelaardij 0.g.,
badkamer met o.a. ligbad en douche. 1everd.: 1 slpk., berg- hypotheek-advlescentrale. .
zolder Priis f 298.500.- k k. , __k■ ii i Maandag tot en met vrijdag l^kvan 8.30 tot 17.30 uur. I _^__NIEUWENHAGEN: goed onderh. woning met gas-c.v, garage en Ook's zaterdags I _^

tuin. Kunststof kozijnen met dubb. begl., rolluiken. Ind. o.a. provi- geopend van I _^k
siekelder, woonk., goed uitgevoerde keuken met app., hobbyruim- 9 0u tot 1500 uur. I
te. 1e verd.: 3 slpks., en badkamer met douche en vaste wastafel.
Prijs ’ 139.000,-. En verder volgens afspraak.

ÜBACH OVER WORMS: ruim vrijstaand woonhuis met gas- Heerlenseweg 22
cv., garage en grote tuin. Goed onderh. Het pand is geheel 6371 HS, postbus 31193^ InJm I
onderkelderd (ook van buitenaf bereikbaar). Ind. royale hal, 6370 Landgraaf ______]B _^k
woonk. met parketvloer, open haard, eetkeuken, bijkeuken, 4
slpk . badkamer en zolder Koopprijs ’ 298 000.- k k _T%_!

ÜBACH OVER WORMS: woonhuis met gas-c.v., berging en tuin. ■ MW»V lIMIDCMKUUIJ l/W
Geïsoleerd, dubbele beglazing. Goed onderhouden. Ind. o.a. *PVBB>>>H^PSrHPPH***|>*****i
woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Prijs W , V/l -^*rwj "Wf "^Mf 139.000,- k.k. mltmmtStSSmétmtmaaaßtithm

DDIIMQQI IR/1 Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele

Vraagprijs ’ 235.000,-k.k. u««PTDI|->UTVrijstaand woonhuis met garage en tuin op een uit- (VIAAu Iril uil Istekende lokatie, loopafstand centrum Brunssum. -»-.«■-,-...«..,
INDELING: „CENTRUM"
Sout.: provisiekelder, hobbyruimte, garage, was-
ruimte. Beg. o*- ent-, toil., woonk. met open Vraagprijs ’ 259.000,-k.k.
haard keuken met aanbouw (eetkeuken), garage, Een in perfecte staat verkerend woonhuis met 6
fraaie ruime tuin met zonneterras. 1e verd.: 3 slaap- slaapkamers, tuin, parkeergelegenheid op eigen ter-
kamers, badkamer. Alg.: goede staat van onder- rein, op 100 meter afstand van het Vrijthof.
houd. Mooie ligging. Deels geïsoleerd. Gehele pand INDELING:
voorzien van rolluiken BeB- 9"-: en,r"" oen- Det toilei. woonkamer (circa 9

x 5 meter) met open keuken (wit), tuin, parkeer-
..___._______- plaats (afgeschermd) 1e verd.: overloop, 3 ruimenUcNoDnUtK slaapkamers, complete badkamer. 2e verd.: over-

loop, 3 slaapkamers, wasmachineruimte. Algemeen:
Vraagprijs ’ 125.000,- k.k. fraaie ligging, nabij het centrum van MaastrichtUitstekend on- (Kommelkwartier). optimaal geïsoleerd (dak-spouw,

mmm °*
derhouden hardhouten kozijnen met dubb. beglazing). Bouwjaar
hoekhuis met 1986.

bM%£ BEDRIJFSOBJECT
Kg |^ËLn.NG HOENSBROEK/HEERLEN

5 Sout.: prov. TE HUUR f 80,- per m 2fci~ — " -">—-""""'<■ keld. Beg. gr.: Uitstekend gesitueerde bedrijfshal met verhard bui-
entree, woonkamer, keuken, toilet, badkamer, ber- tenterrein op het industrieterrein OE KOUMEN te
ging, tuin. 1everd.: 3 slaapk. 2e verd.: vliering, met Hoensbroek/Heerlen. Loods is voorzien van een rol-
mogelijkheid voor 4e slaapkamer. Alg.: zeer goede poort, gewapend betonnen vloeren en parkeerterrein,
staat van onderhoud, perceelsoppervlakte 247 m 2. Loods is van duurzame materialen gebouwd. Uitbrei-
Goede buurt (Mariarade). Aanvaarding in overleg. dingsmogelijkheden aanwezig.

Steens/DekHaye/Wald/Dogge
AS SI KANTI I -ADVISI-: UKS M A K KI.A A K D 1.l OSJHOKHEM) ü'OKI)

GEOPEND: f ___. \ HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag !""_§ HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden H T 6432 OH HOENSBROEK
's zaterdags LU» TEL. 045-223434

10.00-12.30uur IflkWil FAX 045-230033 ■ w

sl»apk»m«r 1 1' JA Kt»
c eg |

I tUapfcwMf' 2

< »

I I i I X
II fhss-r

TtCnüQ 11 /p^*
_# — ' * sSS-tS

il I I ilw^nj -"jwïp
f-—-_-B*r~li<«>i*»<»<«- Y_- 4"4 i
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CCoppelmans -j
Project

( -l,lJ—^Ci
i_i i_'

i i ' i i
Deze uitgekiende bungalows met het gemak en comfort geven u
een blijvend fijn woongenot.. Indeling: hal, royale woonkamer met
schuifpui naar tuin, keuken, berging, badkamer en 2 slaapkamers.
De bungalows worden gebouwd met degelijke materialen en zijn
optimaal geïsoleerd.
Blijvend betaalbaar!!
Door de prima premie A-regeling (max. premie F. 41.000,- c.w.)
zijn de woningen blijvend betaalbaar.
Prijs./. 144.000,- v.o.n.
Bel ons meteen voor een uitgebreide brochure.

Makelaardij O.G. Taxaties
Hypotheek-adviescentrum

_T*l_m |l_ni_n Ruvs dc' Beerenbroucklaan 28 Heerlen
Vl^|%Jli ■%■ óók zaterdags :10.00 -13.00 uur

Tel. 045 - 715566

NUTH
De Weverstraat It
geb. royaal woonh., el
ge (2 auto's), beh. 'tuin. Inh. 850m3. Kant*
byruimte (35m 2). 16
woonk. (44m2), ope"
woonkeuk., dakterras,'
sik., badk., douche 3e'
hartje centrum. I*

’ 245.000,-.
HOENSBROEK
Uitst. onderh. "woonh., cv, garage, 'besl. tuin. Geisol. Bwj.
450m3. Woonk-open '(39m2), schitterende
bouwk, mcl. app., rjel
berging, 3 slks, badk.,
2e toilet, zolder-bergin"
trap, 4e sik. Vr*

’ 179.500-

N.M.W. QUADEN
makelaardij onr. g*

Gelrestr. 4
Munstergeleen

046-519644
Lid NVM

—^

Bij beschikking van
rondissementsrechtl
Maastricht d.d. 2 aj*
is over Maria Arm*
schen, wonende teJen Keer, gemeente'ten aan de KusterH
nr. 5, benoemd tot(
de advocaat en pr"1
mr. C.H. Molenaar,
toorhoudende te
tricht aan het Hert*
Veldekeplein nr. 29'
toeziend curator eK
A.M.J.E. Hornesch,*1
dete Bemelen aan o"
Akerstraat nr. 38.
Maastricht, 2 april 1'
Mr. C.H. Molenaar _J

I -Hp^na |-I I

I REUMA IDESnUEPII
REUMABESTRIJfIï

MÓÉT DOORGW
NationaalReumafonds,Stjtenlaan --'K-j^M

Den Haap. Bjnk-ek.iu:71) 7070 ttfB G^H

DRAAG EEN STEENTjtW
een school in I

hetkinderdorp I
JOAOPESSOA I

BRAZILIË I
Het comité Heerlen vafl,_B
Kinderdorpen zal in Joaor*»
de bestaande kleuter- en hB
school uitbreiden. I
In de toekomst is de scro**jß
bestemd voor dekinderen "TB
sloppenwijken in de buu^ I
hetkinderdorp. I
Teneinde ooiteen verandeI*"
de leefsituatie van dezekifTH
te brengen isveel geld nodv I
comité Heerlen van SOS-"j\ I
dorpen vraagtdaarom W v I

DOOR ’20.00 OVER"^1
MAKEN,KOOPTÜ

SYMBOLISCH E£NSIJ
VOOR DE SCHOOF

f

Ukur.t ditbedragovermak^
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 t.a.v. SOS-K"-^dorpen,schoolactie (girore"
Rabobank: 10.30.856). Inlij*
gen: Mevr. I. Philips-LeUl^
Comité.Heerlen SOS-K 1"
dorpen.Tel.: 045-412736^^/

J_-_-_-_-_-_,_-_._-_._^J_-_-_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_,_-_-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

I HEERLEN HEERLEN HEERLEN, HEERLEN, HOENSBROEK SCHINVELD SIBBE, (VALKENBURG)
I SCHANDELERSTRAAT 59 ADENAUERLAAN 19 CORIOVAUUMSTRAAT 3 HEERLERBAAN NIEUWENHUIS 5 PRES. ROOSEVELTSTR. 43 SIBBERKERKSTRAAT 38 yy

m^g^mm*M ■^sm&P'j-' \^^St. WmmmmÊm 'HHH^HH^^'H« W ÉSSjrcJHIPI ■'HHHHHHHH r^i^J
fc 1 Bwoonh ~i cv qoroqe en kleine Royaal halfvrijst. herenhuis m diepe Woorr/Wijfspand m cv. gelegen In bouwplan \Akkerhpf' gelegen oan ftISCÖÉÜI Rij-JQ eon rjein aelegenrxlobjnc^ Woonh md c.y. en gezamelijke mmm___[ ___ HIP■__ IHr; I~g J^l i„JÏ~m «nrTlorl «n.fnrrv- hnhh^ was- in centrum to kv kccohandel de Egstraol worden binnenkort door b_fÉI_IHüJPMP^3 met garoge. Ind.: hal, toilet, badk. m bmnenplaals. Ind.: piovisiekelder. Koraktefistek wijst, herenhuis met _■»_■■ WMk mWU .jFJa^^cole K̂" rcv^X&'e^ler Effi£s£J£_W WilmV Bouw 26 fraaie halfv,,,. JHH]fYJJ ** Igbll e?v.w., berging, l^mv^nk. Beg gi'entiee, vooLrnei |voor- c,. sfal en L,n. Wo p 3 kdde,, CIC| ||C NVMH--^ leVeTi&p&enbodkaner Norm. living, keuken m installatie, kddas, rayote entree, grote werk- premie -C (vrije sector] won.ngen ImmItÊÊÊÊ WH^k m plavuizen en opsn naard. keuken maïige winkelruimte ca 14 m'|, royale W z,tk eerk.,ke^en, sd *«« ■ ■ «Mi ■■ ■ *«■■ 'JK*_A^■ *bJ^ kien liabad Dieren vw royaal lerraf 1e Verd " overloop ruimte ca 65 m*, 2 kamers, keuken -gebouwd met gar en flinke tuinen ■ ■PPSSSSBII "l installatie, 3 slaapkamers paho woonk. ca. 27 m' keuken ca bijkeuken. l^d.: royale overloop ■ i^____EL___y

9M'vSteiopl 4e slaapk m^dé 4 ipks luxe badkameT en patio. leVerd.: 5karrersen aan de rand van hel bouwpion. ff s_fir">MffiH"Hl luin en terras, garoge. Bwjr. 1*72. 12 m'met eenvoudige inrichting, 5 dpks enzdderruimte boven stal
MakelaardÜ O(. TaxatiesW^^cV"ïe&££%£' Degelijke booV 2eVerd.:'via vaste trap, Op dit project is tevens de loonkost WÊM^^atrmm Aanvaarding oiiekt. boek. toilet en bergruimte. 2e Ve£v,a voste lrap:giote zolder. Maktiaurülj U.W. , 1axaiies,

I B-H pi;;:, f 1 3Vooor.kk uTw^g en'materialen. Bwjr. 2 kamersen vliering. Acnv. direkt. Hypoth. var'toepossng. Netto mnd W |SSÏfrT?ll_3H Prijs: ’. 158.000,-k.k. Ie Verd : 5 slpks. ?e Verd._ D^t deels gerenov. tevvaden. Hvpotlieek-atlv ILSCeiltrum■ **_■ «"'»*/" IJS.OOO,- K.k. u«= y-? 1 0c0159m2 lost ca. ’. 800,- alh. van mk. cd. -_B_ffaVTSl_ili*r--«-^ bergzolder. Bwjr ca. 37. Deels Daken eteklr. zi|n vernieuwd. Perc. , ~ miiiimu,,*1_^__^ „" ' ,«L LI, D?L/ WDM kk Priis v.a. ’. i 69.230,- v.o.n. **»**J£èi*--»-------"-- dublglas. Grotendeels aluminium opp. 1 315 m>! Aanv. direkt. Ruys de BeerenbrOUCklaan 28 641 IGB HeU'*-Pn,s:/. 295.000,- k.k. Pr,,,, ’. 395.000, k.k.
(ex'cl. boUwrente» «Mn en tozljnerL Prijs: ’. 325.000,-k.k. Tel. 045-715566Prijs* /. 125.000,- k.k.' I óók zaterdags: 10.00-13.00 uur ___^
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HILVERSUM - De Olympische
Zomerspelen in Barcelona en
het Europees Kampioenschap
voetbal in Zweden zijn door de
Avro aangegrepen als aanleiding
om een sportquiz op het scherm
te brengen. Sportminnend Ne-
derland kan 14 weken lang een
halfuur lang afstemmen opKijk
op Sport.

Avro start
vanavond
sportquiz

een gordijntje in vlammen moest
laten opgaan. Terwijl die man
bezig was weigerde de aanstek-
ker. Ruis hoorde 'klik, klik, klik.
En op het laatste moment liep
Ruis naar een plek waar hij zelf
het gordijntjekon laten ontvlam-
men. Floep, en het nummer was
gered."

Voorbeeld: Willem had in eenurn of ergens in Las Vegas of
een fantastisch tap-nummer gezien.

£vis:uis: „Dat wil ik ook."peters: „Dat kun je niet."vervolgens oefende hij net zo
£ng en fanatiek tot hij het num-mer onder de knie had._
t
eÉ>lsseur Rinus Spoor, samen-beller van de terugblik op Ruis-

die de Vara vanavond
vanaf 21.19 uur via Nederland 2
?h zien: "Als er een f?ast in zi Jn*«ow kwam deed hij altijd een'ummer met die gast-artiest sa-L"en, Met Tina Turner bijvoor-eeid wilde hij dan een dans-
«ig-nummer doen. Speciaal

nam hij wekenlangnsles bij Penney de Jager enet zijn stem oefende hij bij eenzangleraar."

e act van Tina Turner heeftPoor ook geselecteerd uit de se-
w L°ttoshows en Sterrenshows

aaruit hij voor vertoning zater-agavond een keuze heeft ge-
naakt. Pierre van Ostade,
jP^eekstalmeester in de meesteUis-shows van weleer, praat de«owfragmenten aan elkaar.

Rinus Spoor: „Willem bedacht
ook hoe hij naast hun eigen acts
beroemde sterren in zijn eigen
shows kon verweven. De wereld-
befaamde komiek Tommy Co-
oper liet hij bijvoorbeeld eens
een hele show lang tussen alle
nummers door terugkomen.„Wat
kom jij hier doen?" Elke keer liet
Cooper van schrik een enorme
stapel schotels op de grond val-
len. Een keer of vier, vijfkeer al
die scherven opruimen, dat kon
niet. Dat nam teveel tijd. Alles
werd immers rechtstreeks uitge-
zonden! Willem wist er wel wat
op. De stapels echte schotels
werden vervangen door karton-
nen exemplaren. Met geluidsef-
fecten was het niet van echt te
onderscheiden."

; HILVERSUM - „Als je zei, dat hij het niet kon, dan ging
| jUJ het toch leren. Niets was hem te veel," herinnert zich
l ans Peters, mede-producent van een groot aantal tv-
l snows, die Willem Ruis tot zijn dood in 1986 vanaf 1981 opac Vara-schermen presenteerde.

Connie Palmen
in talkshow
met Karel

van de Graaf

Dichter en schrijver Willem Wil-
ming vertaalde 'Orpheus' voor
Opera Forum. De Twentenaar
praat met Karel over Enschede,
de jeugd en zijn liefde voor kin-
derboeken.

HEERLEN - De uit Limburg af-
komstige schrijfster Connie Pal-
men is vanavond bij de Avro te
gast in de wekelijkse talkshow
van Karel van de Graaf om 23.38
uur op Nederland 1. Aanleiding
is haar nieuwe boek 'Het weer-
zinwekkende lot van de oude fi-
losoof Socrates'. Connie Palmen
verwierf vorig jaar nationale be-
kendheid met haar boek 'De
Wetten. Karel van de Graaf
praat met haar over de kerk, de
ideale man en de gevolgen van
de roem.
Voorts praat Karel van de Graaf,
met 'Klassiekerkoning' en ploeg-
leider Jan Raas over natte kas-
seien, het risico van de sprint en
frauduleus plassen naar aanlei-
ding van de wielerwedstrijd 'De
ronde van Vlaanderen.

Terugblik tv-shows
van Willem Ruis

Kijk op Sport, waarvan van-
avond om 20.25 uur op Neder-
land 1 de eerste aflevering wordt
uitgezonden, is de Nederlandse
bewerking van het in Engeland
razend populaire programma 'A
Question of Sport.

Na 'Stoppen met roken' nu programma's over minder eten en drinken

Nieuwe tv-serie over
fitness en gezondheid

" Han van der Meer:
,Jrloofdthema's van de
tv-afleveringen zijn
gezonde voeding, wei-
nig alcohol en méér
bewegen."

Foto: PAUL TOLENAAR

Van onze rtv-redactie

ma jaren lang het zondagmid-
dagsportprogramma 'Langs de
Lijn' van de NOS. In 1982 maak-
te hij ook nog een speelfilm, 'Het
beest', door de critici destijds ge-
kraakt.

Op 3 augustus 1986 overleed
Willem, 41 jaar jong, tijdens een
vakantie in Spanje na een hart-
aanval. Hij had teveel van zich-
zelf gevergd.

Rolschaatsen
Egbert van Hees:

» oor een nummer op rolschaat-sen oefende hij tussen derepeti-s door in de parkeergarage
hii h OB- BiJ een val heeft

J daarbij nog een rugletsel op-
nen»en' Maar hiJ wou het kun"

HILVERSUM - „Een ministerbeweegt nauwelijks. Minis-
ters worden bewogen," klaagt minister Hedy d' Ancona
(WVC) in de tv-serie 'Je zult het zien', die vanaf zondag-
avond negen afleveringen lang op Nederland 1 (om 19.05
uur) te zien zal zijn.

Hans Peters: „Het beroemde
_Jummer 'Singing in the Ram' uit
s gelijknamige Amerikaanse
reh

m ging tussen alles door
r . tstreeks naar de huiskamers,

vis zong net dansendterwijl de
n

gen op hem neerkletste. Bin-n 30 seconden moest hij weeroog en gekapt voor de came-"»terugkeren voor het volgen-e nummer. Hij had het tevoren
Va ge?rganiseerd, dat een ploeg
~n vijfman achter de schermenklrar,stond- »JÜ trekt mijn lin-ersok uit, jij mijn rechter. Jij
Jt2l "nijn jasje uit, jij staat met
vo Vt ge broek klaar" Enzo"orts. Een kapster deed onder-den haar werk."

Tussen al die showbedrijvighe-
den door presenteerde Ruis aan-
vankelijk ook nog elke zondag-
middag samen met Koos Poste-

van Essen, in de tijd van de«is-shows een periode hoofd
ccnUtement Vara-tv: »HiJ had„ keer een wereldberoemdenu^ ar als gast Met eenniet "u*' waarin de goochelaar

behulp van zn aansteker

Han van Essen: „Van Willem
was ook het idee een enorme cir,-
custent in Italïe te huren om ver-
volgens uit die tent een hele
winter lang de Lottoshows te
presenteren. In 1984 was dat in
de decembermaand onder ande-
re het geval in Geleen, waar in
het Burgemeester Damenpark in
de tent drie enorme podia ston-
den opgesteld. Willem rende van
het ene podium naar het andere.
Uitgerekend die winter was een
erg koude. We hebben het ge-
had, dat bij 20 graden onder nul
de dieselmotoren, die voor elek-
triciteit van de duizenden lamp-
jes en de schijnwerpers zorgden,
bevroren. Toch zijn we dank zij
het enorme improvisatie-talent
van Willem slechts een keer een
uur te laat op het scherm geko-
men. En dat werd nog veroor-
zaakt door een storing in de
straalzender. Maar hoe dan ook,
vond Willem, de show moest er
uit, want bovendien moesten de
lottocrjfers die avond worden ge-
trokken."

Geleen

Vanavond zullen tussen frag-
menten uit de Sterrenshows en
Lottoshows mensen, die hem
goed hebben gekend, herinne-
ringen aan 'het fenomeen Ruis'
ophalen. Ook opmerkelijke spel-
showkandidaten, die Ruis altijd
bij de show betrok, zullen over
hun ervaringen vertellen. Naast
acts met Tina Turner en Tommy
Cooperen ook het nummer 'Sin-
ging in the Ram' zijn bovendien
zijn befaamde act met Albert
Mol en scènes als 'Scoren' en
'Marilyn' te zien. Van Willems
'Dromen' komen de acts met
Anita Meijer als Evita, uit 'Cats'
en uit 'West Side Story' uit de
Vara-archieven.

Fragmenten

Ex-Philipsbaas Wisse Dekker
vertelt in beeld, dat hij overdag
zelden alcohol nuttigt: „Hooguit
een glaasje witte wijn tijdens een
zakenlunch, als ik er niet onder-
uit kan." Maar 's avonds thuis
gaat er bij Dekker menigmaal
wel eens een hele fles wijn in.

Om toch nog aan de nodige da-
gelijkse lichaamsbeweging te
komen staat d' Ancona 'elke dag
eenkwartiertje eerder op om wat
gymnastiekoefeningetjes tedoen', zo onthult ze: „En tussen
de middag eet ik op het ministe-
rie een broodje kaas en tomaat.
Heel gezond."

„Na acht uur 's avonds blijft de
koektrommel dicht," bekent
Marja de Bruin, hoofdagente bij
de Amsterdamse politie. Om in
conditie te blijven moet ze regel-
matig anderhalve kilo vet kwijt.
Net als in de stoppen met roken-
serie volgt presentator Han van
der Meer op de KRO-schermen
in 'Je zult het zien' bekende en
onbekendeNederlanders de hele
serie lang met hun pogingen om
gezond en fit te blijven. „Maar
minder in de studio dan in de
vorige serie, meer met de filmca-
mera op lokatie in hun werksi-
tuatie."

Ook zijn mensen als hoofdper-
soon gekozen, die een beroep
uitoefenen waarvoor — zoals in
het geval van de politie-agente -
een goede conditie noodzakelijk
is.

Voorts zijn er vier Europarle-
mentariërs: van PvdA, VVD,
CDA en D'66 'om alle partijen er
maar in te hebben. VVD-Euro-
parlementslid Jessica Larive
heeft via een 'stappenteller' uit-
gerekend, dat ze minstens 15 ki-
lometer per dag te voet aflegt.
Ongeveer een afstand, die een
serveerster gemiddeld ook voor
haar rekening neemt.

De kijkers worden aangemoe-
digd het goede voorbeeld te vol-
gen en hoofdthema's van de afle-
veringen zijn dan ook gezonde
voeding, weinig alcohol en méér
bewegen.

Koektrommel

beerd met roken te stoppen. Na
afloop van de serie, zo hebben
we nagegaan, hebben tussen de
194.800 en 287.600 mensen dat
ook volgehouden. In Nederland
zijn in elk geval een kwartaal
lang twee tot drie keer zoveel
volhouders gesignaleerd als in
de jarenervoor in dezelfde kwar-
talen het geval was."

veel extra moeite kan iedere kij-
ker meedoen. Via een 06-num-
mer kunnen deskundige organi-
saties, die aan het programma
adviezen leveren en meebetalen,
worden gebeld, kan een krant
vol tips worden besteld en rond
de uitzendingen is een panel te-
lefonisch bereikbaar.

En dat ondanks het feit, dat de
eerste grote showachtige intro-
ductie van deze eerste serie op
zondagavond ruim 1,5 miljoen
kijkers trok en de resterende af-
leveringen op zondagmiddagen
tussen de 300.000 en 400.000 kij-
kers telden.

Zondagavond worden, met Stu-
dio Sport op Nederland 3 als
concurrent, alle 16 deelnemers
aan het programma aan de kij-
kers voorgesteld. Gedurende
elke aflevering worden elke zon-
dagavond bij drie van hen beke-
ken of de fitness-pogingen met
succes worden bekroond.

Kan televisie via deze series het
gedrag van kijkers veranderen*

Volhouders

Van der Meer: „In deze tweede
serie van een drieluik wordt het
wel weer een mengeling tussen
informatie en amusement. Het
programma valt onder de afde-
ling Informatie, maar eigenlijk is
het amusement. In de derde se-
rie komt komend tv-seizoen de
geestelijke gezondheid in beeld."

Drieluik

Van der Meer: „Televisie kan in
dat proces een rol spelen. Meer
dan een miljoen mensen hebben
gedurende de vorige serie gepro-

Van der Meer bedacht de formu-
le van het programma in de jaren
zeventig: „Toen is het in de ijs-
kast gestopt om het er ooit later
weer uit te kunnen halen."

Van der Meer: „De nu startende
serie is wel helemaal op zondag-
avonden geprogrammeerd. Tot
mijn grote vreugde."

Overdreven trainingsprogram-
ma's zullen in 'Je zult het zien'
niet worden getoond. Zonder
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" Willem Ruis was in de decembermaand van 1984 in Geleen het stralende middelpunt met zijn Sterrenshow. Links op
dezefoto staat Jong Leven uit Brunssum aangetreden. Archieffoto: frits widdershoven
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Hl zetters.

Een sieraad op uwtafel. Let op
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Als smaak dekeuze bepaalt.

'Als je zei
dat hij het
niet kon

ging hij het
toch leren'

DOOR ALE VAN DIJK

Tommy Cooper
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j= HPfitffifi plan Wetten Tl

Weiten de groene woonplek in Heerlen. Een gevarieerdbouwplan met zonnigezuidtuinen bestaande uit:

m t^y\ Ti j "f^ri

2 Stadsvilla's vrijstaand v.a. f 249.000,- v.o.n.
Indeling stadsvilla's:
hal, U-vormige living metzithoek, eethoek en studie/tv-hoek van liefst 44 m 2,

apartekeuken 8 m 2, berging, garage 18 m 2,verdieping 3 slaapkamers van 17,
12en 10 m 2, luxe badkamer met ligbad, douche, 2" toileten wastafel, vaste

zoldertrap voor hobby- of4' kamer.

6 Riante herenhuizen v.a. f 228.000,- v.o.n.
Indeling herenhuizen:
L-vormige woonkamer/eethoek methalf-open keuken samen 45m2, 3ruime
slaapkamers 16, 11 en 8 m 2, badkamermet ligbaden 2" toilet, garage met
berging/bijkeuken, vaste zoldertrap voor hobby- of4' kamer.

Goede afwerking met hardhouten kozijnen, dubbel glas, vloer-, gevel-
en dakisolatie, ankerloze spouwmuren, cv-combiketel met warm-
watervoorziening.

Eigen wensen voor keuken, tegels, sanitairen binnenafwerking worden
zover mogelijk gerealiseerd. J

80/Vvoor vrijblijvende informatie plan Weiten / A

naam y"_^B
sthaat r<_*_JHl mulleners
KOD&PLAATS NdStgOOd 'TELEFOON \ Walramstraal 124

\\j 6131 BP Sittard
'n ongetrankeeröe enveloppe jendenaan _ Q46-SlB9llMulleners Vastgoed Antwoordnummer 1013 's i «J-»

Si3o vb Sittard na kantooruren dhr Doon 04749 3198

! 1
TWEEVERDIENERS

VERDIENEN
j MEER HYPOTHEEK |

Tweeverdieners krijgen nog veel te vaak een "eenverdiener" hypotheek. Het gevolg kan zijn dat u

' jarenlang goedkoper en dus minder luxueus woont dan u zich zou kunnen veroorloven
Zo niet bijDe HypotheekAdviseur
Onze tweeverdienershypotheek houdt voor de volle 100% rekening met het inkomen van uw

| partner.
Hierdoor wordt een groter huis gemakkelijk betaalbaar, zonder een onbekommerde levensstijl in

l de weg te staan. Bovendien heeft u geen gemeentegarantie nodig en zijn de maandlasten lager.
Wilt u meerweten? Maak dan even een afspraak voor een geheel vrijblijvend advies. Want de

I tweeverdienershypotheekvan De Hypotheek Adviseur heeft al vaak de positieve doorslag
I gegeven bij de aankoop van een schijnbaar onbereikbaar huis.

Bel nu: 045-715354

m
_

De Hypotheek Adviseur
Ë-fl A maakt jirettiü wonen een stuk goedkoper.

N s!
■""■""*" *V \\W HEERLEM Akerstraat 21 045 715354 § I

mUW mmr MAASTRICHT Vrijthof33 043-252254 £ j

r=JH mm^m^mmmmm^mmm^^T^L
iBBEéSBSSM wm* i* ±" n Bi)
* Specialist in Visgraa' Ky ' ' ' U/**-

brede eiken planken (geborsteld) XXXXXX)^ UI ZJ I
* Eiken lamellenparket qj» /////// ~~~

van 119voor "",- p/m - //////<
\\\*x\ x \ x/ \/~ 2?

* Eiken mozaïek Plm' >\>vvvvv^ 7^l ii i r r 5
« Opknapbeurt voor uw parket ]Ó I
NU 20% KORTING 1 I ~

* Dealer Lamett-Star Laminaat, ' \ ' | — «
de supersterke vloer uit Zweden.

Reserveer nu, prijsgarantie tot 1-12-1992. I i i I g

MASSALE TOELOOP BIJ
HEROPENING MARRES INTERIEUR

"Wij van Ma'rres hadden uiteraard hoge verwachtingen, maar dit slaat alies. Zo
overstelpende toeloop hadden wij echter niet verwacht". Honderden geinteressf

de bezoekers spraken vol lot over deze nieuwe winkelformule. U kunt bij Marrt
Interieur terecht voor 1001 interieur-ideeën. Wij bieden U volledige inrichtingen ml

lijnen Country, Trendy, New Cfassics en het romantische Copie-Antique. In de niet/
Giftshop vindt U perfect bijpassende accessoires voor Uw eigen interieur of

als kado-idee. Al met al raden wij U een uitstapje naar Marres Interieur meer dan c
zelfs op zondag bent U van harte welkom.

\ m'A'-'y. ■ ■■.■■■■-■ _J

interieur
Openingstijden:

ma.-vr. 09.00-18.00 uur t■■"■"■■"■■■■:■■■■■■■■""' -— ....,..............,...,:,;. ;:.:., Tongersesteenweg
za.-zo. 13.00-18.00 uur ZONDAGS OPEN 3620 Lanaken (Bel(

woensdag gesloten I l Tel. 14120

Stienstra bouwt aan wonen in Zuid-Limburg
Ï'-f.^JWM-Ïiï^J!!^ EYGELSHOVEN, Veldhofstraat H HOENSBROEK, De Dem H SITTARD, Haagsittard-Park H
In -C.Uia-rurnourtg nieuwoouw wuiimyen Attractieve halfvrijstaande woningen. Halfvrijstaande woningen met moderne architectuur. Royaal herenhuis met stijlvolle architectuur.
te koop aan. Onderstaand vindt u een ,__. * fig . .^^selectie uit ons totale aanbod. Mocht I* ■—"^ÊmmmW'x rM % kjk % -*mP -

JÊ Indeling: Woonkamer ca. 31 m 2, mcl. open keuken. Berging Garageioerg^ng^a6!7°m". 3 Slaapkamers ca. 13, Ben 6 m 2. 'm%3 ca' 6 m'- Te9en meerprijs is deze berging om te bouwen tot Royale badkamer met douche en v.w. Indeling: L-vormige living ca. 42 nr, mcl. open keuken.
g__-_^_^__^^

___
...v Bm Hr gesloten keuken. 3 Slaapkamers ca. 15,9 en 7 nr. Badkamer Garage/berging. 3 Slaapkamers ca. 12, 11 en 8 nr'. Badkamer

HHHÉH .y*> x met douche en vw- Vlizotrap naa' de zolder. p n js ’ g77 .v 0 n (excl. een rijksbijdrage van ’ 32.500,-). met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder ca. 25 m 2._E_|r *^HHB-Mi , „,- „" Netto maandlast vanaf ca. ’ 750.-* 10091056
PSH Pnjs / 126.990,- v.o.n. (excl. een rijksbijdrage van ’ 25.000,-). — Prijs ’ 183.426,- v.o.n. Netto maandlast vanaf ca. ’ 795,- op

| M ij^^^Ti «^^ E^ Netto maandlast vanaf ca. ’ 654,-' 10091017 KERKRADE, Schifferheidestraat H basis van LoonVast Hypotheek * 10091019

i#«K«wi-tIÉ wl BH* Ik „_,_._.-._. ... ~ u Comfortabele woningen voor het hele gezin. _»«_-»__._» _, n ujnf^klf I^f H'_|; HEERLEN, Welten H a SITTARD, Haagsittard-Park H
H. #^jj3^gi|fl iji^l^^MÉfe^ :)w

_ 5É|;% 'ft Herenhuizen met een creatieve vormgeving en een grote leef- *j_POËPSW^P^ Binnenkort voor bewoning gereed herenhuizen met fraaie tuin-

' -t I f__f- '' Indeling: L-vormige woonkamer ca. 35 m 2, mcl. open keuken.
Li _f I Wr L^-^^ HHHHHHHHHHWtimHBHi Inpandige garage ca. 21 m 2.3 Slaapkamers ca. 13, 11 en 7 m 2. '««ÉÉR iHHHHHHHHHHHH''

_» 0 I" 1 i**^ f?*"^ Badkamer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder.
II P 1 Indeling type SH 4: L-vormige woonkamer ca. 36 m 2. Gesloten Indeling: L-vormige woonkamer ca. 38 m 2, mcl. open keuken.

fP fl *m\ f* 1 L-~~* keuken ca. 9 nr'. Inpandige garage ca. 17 nr'. 3 Royale slaap- Prijzen vanaf ’181.999,- v.o.n. tot ’ 183.249,- v.o.n. 3 Slaapkamers ca. 15, Ben 8 nr'. Badkamer met douche,

*^ rt ii m r2"*T~ kamers ca. 22, 16en 10 m 2.Badkamer met ligbad en 2e toilet. Netto maandlast vanaf ca. ’ 732,- op basis van LoonVast 2e toilet en mogelijkheid voor ligbad. Vaste trap naar zolder
——-il """-"ïfjii mmmWaf Vaste trap naar zolder ca. 30 nrr. Hypotheek* 10092007 (mogelijkheid voor 4e kamer).

2^^^a^mmmmm\ I ~~ Prijzen ’ 189.500,-v.o.n. of ’ 198.900,-v.o.n. 10091062 ■HN| Prijzen vanaf ’ 204.004,- v.o.n. tot ’ 244.204,- v.o.n. 10091074 NIEUWENHAGEN, Exdel H
5, I Luxe villa's met rijkelijk woonruimte en comfort. VALKENBURG, Villa Ingerborgh M

m mmm} p * Wm^^m mmmmr- HEERLEN, Caumerparkplan H Voor bewoning gereed luxe appartement nabij het stadspark.
"'',"" *■"■>' Vrijstaande herenhuizen op een begerenswaardige woonlocatie.

Indeling: Woonkamer ca. 30 m 2,mcl. gedeeltelijkopen keuken. mm II « *mmm ~**ÊÊmmm>. Indeling: Living ca. 52 nr' met openslaande deuren naar terras.
2 Slaapkamers ca. 12 en 8 m 2.Badkamer met douche en v.w. M A ffi| |^, # Gesloten keuken met toegang tot bijkeuken. 2 Slaapkamers.

—-— —— ■ ■ Indeling: Living ca. 50 m 2met aparte eet-, zitkamer en woonhal _
"""■

_=_=_=_=== _._.„_.
AADOÉI

_.. Indeling: L-vormige woonkamer met erker-uitbouw ca. 45 rrW o.a. geschikt voor Lv-of studeerkamer. Aparte keuken. Ruime | Adres: I
_»S^ MAKELAARDIJ B.V. Inpandige garage ca. 21 m 2.3 Slaapkamers ca. 15, 9en 8 m 2. garage/berging 4 Royale kamers^ Badkamer metdouche ........... g_==r_____-_=- Badkamer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar royale zolder. 2e toilet, dubbele v.w. en ligbad. Riant dakterras. Bergzolder I Postcode:

M ca. 30 m 2. ■ 8! ■
Voor inlichtingen: Prijzen f 239 900 - v o.n. of / 259.000,-v.o.n. 10092006 Prijzen ’ 318.00,-v.o.n. of’ 322.000,-v.o.n. 10090018 I Plaats: "2 I
H: kantoor Heerlen, Tel: 045-712255* —'- ' ' ■
Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen. _ Taiöïnnn- IM: kantoor Maastricht, Tel: 043-252933" ■ leietoun. ■
Wycker Brugstraat 50, Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Zaterdag van '(rekeninghoudend met fiscaal voordeel en ■ -1
6221 ED Maastricht. 9.00-18.00 uur. Aken: Maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 100% financiering). ■ In gesloten enveloppe zonder postzegel zenden aan
Kantoor Aken, Tel: 0949-241-407540 14.00-18.00 uur. Zaterdag van 9.00-14.00 uur. | stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer 40, ■
Jesuitenstrafte 2,5100 Aken. "Langer Samstag" van 9.00-16.00 uur. 6400 VB Heerlen

Limburas
-wcmxswnjum-
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denken over zijn hebzucht

07.40 Open universiteit. 16.00 Mahab-
harat. 16.40 Animation now, 16.45
Friendly persuasion, Amer. speelfilm
uit 1956 van William Wyler. Met: Gary
Cooper e.a. 18.55Late again, compila-
tie van de Late Show. 19.40 Nieuws,
en sport. 19.55 Serie over het leven en
het werk van de schilder Rembrand!
van Rijn. Afl.l: The selfportraits. 20.25
The life and works. 21.30 Diner, Amer.
speelfilm uit 1982 van Barry Levinspn.
23.15Fine cut, serie actuele documen-
taires. Afl.: My crazy life. Documentaire
van Jean-Pierre Gorin over jeugdben-
des en hun onderlinge oorlogvoering in
Los Angeles. 00.50-02.30 Kangchen-
junga, Bengalese speelfilm van Satyajit
Ray uit 1962. De rijke en machtige man
Indranath gaat met zijn familie naar
Darjeeling op vakantie. Hij ontmoet een
jonge werkloze man die hem laat na-

Sportnet

10.00 Sindbad, magazine voor buitenl.
werknemers uit N-Afrika. 10.30 Spreek
met ons mee. 11.00 Espanol eon Vic-
tor. 11.30 Beroepenvoorl. 11.35 Film-
magazine. 11.50 Clips a la Une. 12.00
Vidéothèque. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nws. 13.10 Objectif Europe. 13.45 La
femme infidèle, Franse speelfilm. 15.20
Ecran témoin. 16.40 Filmmagazine.
17.25 Nouba nouba. 17.55 Félix. 18.25
Gourmandises. 18.40 Télétourisme.
19.30 Journaal. 20.05 Le jardin ex-
traordinaire. 20.45 Serie Franse tv-
films. Vandaag: L'homme aux chiens.
22.25 Zooolympics. 22.30 Match 1.
23.25-23.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21

10.30 Het slimme kanaal. Met om:
10.30 Vak-werk. Af 1.14: De vrouw en

de arbeidsmarkt.
11.00 De werkzoekers. Afl.4.
11.20 Veiliger wonen. Afl.4.
11.30 Sprechen Sic Deutsch?
12.00-12.50 Babel, nieuwsbrief voor

Marokkaanse en Turkse migranten.
15.30 De vrijwillige gevangene, (I

soliti ignoti), Ital. speelfilm uit 1958
van Mario Monicelli.

17.10 Okavango, jeugdserie.Afl.s.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.94.
18.00 Journaal.
18.10 Schoolslag, spelprogr. tussen

leerlingen van het basisonderwijs.
18.40 Vlaanderen vakantieland, toe-
ristische portretten uit binnen- (Sud-
Ardennes en Bastogne) en buiten-
land (Friesland).

19.20 Jokertrekking, paardenkoer-
sen, mededelingen en overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Caravans,
20.30 Weird science, Am. speelfilm

uit 1985 van John Hughes. Twee jon-
gens creëren de vrouw van hun dro-
men met een huiscomputer.

22.00 Night court, Am. comedyserie
over een nachtelijk gerechtshof in
Manhattan. Afl. 10: Quadrangle of lo-
ve. Rechter Stone slaagt er niet in
kaartjes voor een muziekconcert te
pakken te krijgen en heeft dus de
pest in.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.20 Nachtfilm: Shocktoestand,

(Boost), Amerikaanse speelfilm uit
00.50-00.55 Coda, Tchak-Tchak, van

J. Sels. Uitgevoerd door Saxorama
0.1.v. Fernand Terby.

06.30 Argentijns voetbal. 07.30 Auto-
sport. IMSA GTP. 08.30 NBA Action.
Am. basketbalmagazine. 09.00 Auto-
sport. 09.45 Golf report. 10.00 Golf:
Dunhill Cup. 11.00 Intern, kickboks-
wedstrijden uit Nederland. 12.00World
sports special. 12.30 NBA Basketbal.
14.00 Rowing Amsterdam. 15.00 Golf.
PGA Tour. 17.00 Golf. kwalificatieron-
de. 18.00 Am. football. Uve. 21.00
Tennis. Halve finale. 23.00 Golf. US
PGA Tour. 00.30 Tennis, halve finale.
02.00 Boksen. Top Rank uit de VS.
03.30 NHL IJshockey. 05.30 Paarde-
sport. Intern. Concours hippique uit
Dortmund.

AVRO
J^OO Hai kat! Korte Amer. film.
"8.09 Naar Timboektoe, programma

rond de favoriete prentenboeken van
kleuters. Boek van de week: Valenti-no de kikker, van Burny Bos en Hansde Beer.

"^O Het verhaal van Groot Konijnen Klein Konijn, animatiefilm."S-25 Een fiets op de bodem van dezee(Love is in the air), Noorse film.
""■4S De Ko de Boswachtershow,

natuur-/milieumagazine voor kinde-ren.
°905-09.30 (OO) Een wereldver-naai (We all have tales), serie ver-halen uit alle delen van de wereld.13.00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.
'5.35 Morgen kan 't beter, seiover werken en gezondheid.
ir'Ü° ""Journaal-
-6-08 Hollands decor, een wande-
"'ng of fietstocht n.a.v. een boek. Afl.:Hoensbroek.'6-18 Heb ik iets gemist? Compilatievan progr. van afgelopen week.e-40 Jonge mensen op het con-
p«rtpodium, de cellist Xavier Phillips
oegeleid door het Radio SymfonieOrkest 0.1.v. Jan Stulen. Herh.

18nn D'sneyc'UD> kindermagazine.
1»o 8°99,e> spelprogramma.
*-*8 Junior survival 1991, survival-
wedstrijden voor de jeugd.8-59 Lan(j m zjCht, toeristische
zoektocht naar ons verleden.9.27 AVRO Sportpanorama, sport-magazine.

«J-00 (S+T) Journaal.
*"-*5 Kijk op sport, sportquiz met
teamcaptains Gerrie Knetemann enMarjolijn Eysvogel.1.05 Diamonds are forever, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1971 van GuyMamilton. Met: Scan Connery, Jill St.

23 n Bernard Lee ea--3-05 Glamourland, de society-
_J!Vere'd besproken door G.J. Droge.
f*3B Karel, talkshow.
w.25 Cyclone Tracy, 3-delige Aus-tralische miniserie van Donald Crom-

sie en Kathy Mueller. Deel 2.
"" Journaal.

België/TV 2 Eurosport

00.53-00.58 "" Journaal

23.59 Alien nation, Amerikaanse
science fiction serie. Afl.: Hebzucht.
George raakt bijna financieel aan de
grond na zijn investeringen in een
nieuw produkt. Wanneer er dan ook
nog een moord wordt gepleegd,komt
hij al gauw in actie. ,

00.44 Natuurmoment. Vandaag: Na-
tuurmonument Bantpolder in Fries-
land.

23.24 De schreeuw van de Leeuw,
satirisch programma.

22.47 Per seconde wijzer, spelpro-
gramma.

21.19 Een man, een tent, een
droom... Willem Ruis, terugblik op de-
ze showmaster en zijn programma's.

22.13 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek.

20.50 (T) Oppassen!!! Comedyserie.
Afl.: Erfelijk belast. Het lijnen van opa
Henry zorgt voor veel variatie in de
keuken.

18.18 Vroege vogels. Hanneke Kap-
pen over natuur en milieu.

18.59 Vijf tegen vijf, spelprogramma.
19.29 Jules unlimited, serie over

nieuwe techniek en avontuur.
19.59 Flying doctors, Australische

doktersserie. Afl.: De laatste der
Cochranes. Een veeleisende 91-jari-
ge vrouw uit Melbourne heeft een
laatste verzoek. Zij wil sterven in het
café van Vic en Nancy. Dit is echter
niet zo eenvoudig.

16.08 Museumschatten, prof. Henk
v. Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea.

16.17 Bobbie en Onyx, Tekenfilms.
16.31 Groentjes, natuurmagazine
16.42 (T) Alfred J.Kwak, tekenfilmse-
rie naar idee van Herman v. Veen.

17.08 Wings, Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Groot, groter, kleinst.

17.31 Man about the house, Come-
dyserie. Afl.: Schuilnaam: Robin.

18.00 "" Journaal.

15.15 Kinderen voor kinderen, nieu-
we liedjes, gefilmd in Nederland.

16.00 "" Journaal.

VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
IKON
19.00 (T) Jongens van 15, 3-delige

documentaire. Vijftien, de leeftijd
waarop het dons overgaat in stoppels
en het knuffelen met ouders ophoudt.
Maar zoenen met die onbegrijpelijke
meisjes is ook nog zo eng. Heb je je
Lego al naar zolder gebracht zodat je
in je kamer meer ruimte hebt voor
feestjes of mag dat nog niet? Speel je
tot je op je brommer kan scheuren?
De IKON portretteert zes jongens in
het niemandland waarin je van kind
tot man wordt. Deel 1: Gerben en
Eelco. Gerben heeft zijn image als
knappe koele kikker en vindt dat zijn
moeder zich te veel met hem be-
moeit. Eelco woont in een pleeghuis
en heeft maar één passie: zijn gitaar.

19.28 Wilde Ganzen.
19.30 Tabak, serie over de voedings-

en genotmiddelenindustrie Afl.4.
20.00 "" Journaal.
IKON
20.24 Kenmerk, actualiteiten.
RVU
20.55 Spaanse trots, programma

over de prijs wat Spanje gaat betalen
om een jaar lang in de schijnwerpers
van de wereld te staan. 1992 wordt
voor Spanje een heel bijzonder jaar
met maar liefst drie prestige-evene-
menten.

21.45 't is een vreemdeling zeker,
serie filmportretten van buitenlandse
werknemers. Vandaag 6: Bouchaib
Saadane.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport.
22.45 Jaouaz, speciale uitzending ge-

durende de vastenmaand Ramadan.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids, Kinderprogramma.
12.00 RTL4Classique, Klassiek con-

cert, uitgevoerd door het RTL-orkest.
12.20 Classic movie: Bonnie Scot-

land, Amerikaanse speelfilm uit
1935. Regie: James W. Home. Rol-
verdeling: Stanley McLaurel: Stan
Laurel. Oliver Hardy als zichzelf.

13.40 Eurocops, Intern, politieserie.
Afl.: Falken auf eis. Het privéleven
van detective Peter Brodbeck ligt in
duigen: zijn vrouw is er met hun
dochter vandoor. Tevens wordt hij op
een hoogst merkwaardige zaak ge-
zet.

14.35 Lenny. Comedy-serie

15.00 Nurses. Comedyserie. - Herh.
15.25 Miniplaybackshow, Reeks pro-

gramma's waarin kinderen hun favo-
riete artiest(e) of groep imiteren.

16.30 Van top tot teen. Eerste van
een reeks van gezondheidsmagazi-
nes waarin de meest uiteenlopende
informatie op het gebied van de ge-
zondheid wordt gegeven.

17.00 Floramagazine. Eerste afleve-
ring van een programma waarin aller-
lei aspecten rond tuinieren worden
behandeld.

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.

Spelprogramma waarin drie jongens
en drie meisjes aan elkaar worden
voorgesteld.

20.45 Sandra's verjaardagsshow.
Spelprogramma waarin jarigen cen-
traal staan.

21.50 Hunter, Amerikaanse detective-
serie. Afl.: Straight to the heart.

22.40 Laatste nieuws.
22.55 Playboy late night.
23.50 My chauffeur. Amerikaanse

film uit 1986. Regie: David Beaird.
01.35 Reuben Reuben. Amerikaanse

speelfilm uit 1983.Regie: Robert Ellis
Miller.

03.10 Nachtprogramma.

20.00 Paroies indiennes, documen-
taire over de indianen in het plaatsje
Columbe (Ecuador).

21.05-00.55 Ludwig, Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1972 van Luchino Vis-
conti.

13.00 Tribune économique et sociale.
13.30 Filosofisch magazine. 14.00
Radjou. 15.00 Théatre wallon. 16.05
Art 21: portret van een schilder. 17.00
Laudition Chimay. 17.30 Documentai-
re over oorlog in Vietnam. 18.30 Anna.
Zweedse documentaire. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Cargo: portret van de jaren
70. 21.00 Félix. Vandaag: België spe-
cial. 21.30 Journaal. 22.00-23.35
Hong-Kong - Chant d'exil, Hongkongse
speelfilm uit 1990van Arm Hui.

09.00 Intern, motorsport. 10.00 Paar-
desport. WK. 11.00 Ayrton Senna por-
tret. 12.00 Autosport. Grand Prix. 13.00
Saturday alive, met o.a. tennis: WK
kunstrijden. 18.00 Autosport. Grand
Prix live. 19.00 Intern, motorsport.
20.00 Tennis vanuit Estoril. 22.00 Bok-
sen. 23.00 Tennis vanuit Estoril, Herh.
00.00-01.00 Autosport. Herh.Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus SAT1Duitsland 1
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Super Channel07.00 Ochtend middagprogr. 18.15
Correspondances, kijkers ontmoeten
TV 5. 18.30 Nieuws. 18.55 Clin d'oeil,
en Weerbericht. 19.00 Autovision.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Thalas-
sa, maritiem magazine. 21.00 Nieuws
en Eur. weerbericht. 21.30 A nous les
beaux dimanches, 4-delige tv-film van
Robert Mazoyer (3). 22.30 Caractères,
literair magazine. 23.45 Nws.
00.05-00.35 Ramdam, cultureel maga-
zine. Herh.

06.30 Intern, business view.. 07.00Bu-
siness tonight. 07.30 The mix. 08.00
ITN Nieuws. 08.30 All mixed up. 09.00
Super shop. 09.30 All mixed up. 13.45
Super events. Eur. cult. agenda. 14.00
Prime sport. 15.50 Supersports news.
16.00 World sports special. 16.30 Vi-
deo travel guides. 17.00 Youthquake.
17.30 Heavy metal magazine. 18.30
Travel magazine. Vandaag: o.a. de
twee Caraibische eilanden St. Kitts en
Nevis. 19.00 Videofashion. 19.30 Eas-
tern Europe report. 20.00 Cold sweat.
Frans/ltal. speelfilm uit 1971 van TaY-
rence Young. Met: Charles Bronson
e.a. 22.00 Nws. 22.30 Film Europe.
23.00 Sportmagazine. 23.30 Concert-
magazine. 00.30 Supersports news.
00.40 The mix all night.

MTV Europe

06.00 Quarbeet, kinderprogramma met
o.a. Potatoe Head Kids, My little Pony,
Grisu - der kleine Drache, Hallo, Bob-
by), Silverhawks - Die Refter des Uni-
versums, Batman, Das falsche Ge-
sicht, Verliebt in eine Hexe, Zorro, Dick
und Doof. 10.00 Cagney & Lacey, se-
rie. 10.55 Von Herz zu Herz. 11.50
Glücksrad. 12.30 Wirtschaftsforum.
13.00 Sat 1 News. 13.05 Auf und da-
von. Reizen-show (Tunesië). 13.35
Raumschiff Enterprise. 14.30 Manner-
wirtschaft. Aansl. Sat 1 News. 15.10 ■
Tarzans geheimer Schatz. Amerikaan-
se speelfilm uit 1941. 16.45 Wunderbil-
der aus der Tierwelt. 17.15 Vorsicht
Kamera. 17.45 Punkt, Punkt, Punkt.
Woordspel. 18.15 Herz ist Trumpf.
Spelprogramma. 18.455at 1 News.
19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews.
20.15 ■ Die seltsame Grafin. Duitse
speelfilm uit 1961. 22.00 Mann-O-
Mann. Speelshow. 23.00 Madehen -jung und lüstem. Duitse speelfilm uit
1982. 00.15 Sat 1 News. 00.25 Heisze
Schenkel 11. (Herh.). 01.45 Madehen -jung und lüstem. (Herh.) 02.50Vor-
schau/Videotext.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Estrazioni del
Lotto. 18.10 Piu sani piu. 19.30 Parola
e Vita. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.25 Telegiomale
Uno. 20.40Scommettiamo.che. 22.45
Telegiornale Uno. 23.00 Speciale tele-
giornale uno. 00.00 Telegiornale Uno.
00.30 Bagdad Café, film. 02.00 Tele-
giornale Uno. 02.15 Alcuni lo Chiama-
no Omicidio. 03.50 Telegiornale Uno.
04.05 lo La Difendo, film. 05.20 Diverti-
menti. 06.05 Di Che vizio Sei.

08.00 Most talked about videos week-
end with Rebecca de Ruvo. 11.00 The
big picture. 11.30 US Top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 Most tal-
ked about videos weekend with Ray
Cokes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Week in
rock. 18.30 The big picture. 19.00 Eu-
ropean top 20. 21.00 Saturday night
live. 22.00 Partyzone. 01.00 Most tal-
ked about videos weekend with Kristia-
ne Backer 03.00-08.00 Night videos.

CNN

-20.15 uur).

07.35 Open universiteit. 08.25 Nieuws
08.30 Crystal Tipps and Alistair. 08.35

Wiz Bang. 08.45 Bravestarr. 09.05
Eggs 'n' Baker. 09.35 Thundercats.
10.00 Going live! 13.12 Weerbericht.
13.15 Sportprogramma. Met o.a. Paar-
denkoersen en Voetbaluitslagen. 18.10
Nws. 18.25Reg. nws. 18.30 Tekenfilm.
18.40 Jim'll fix it. Vandaag o.a. een
meisje bij de brandweer. 19.15 Big
break, snooker. 19.45 Any which way
you ean, Amer. speelfilm van Buddy
van Hom. Met: Clint Eastwood e.a.
21.30 On the up, comedy. 22.00
Nieuws en sport. Aansl. Weerbericht.
22.30 Casualty, ziekenhuisserie. Afl.:
Humpty dumpty. 23.20 The 1992 Mar-
tell Grand National. 23.40 The lion of
Africa, Amerikaanse tv-film uit 1987
van Kevin Connor. 01.25 Watch what
happens ... Tony Bennett, concert van
deze jubilerende zanger. 02.15-02.20
Weerbericht.

08.30 Moneyline. 10.00 World busi-
ness this week. 12.10 Larry King.
13.40 Intern, correspondents. 15.10
The big story. 16.10 Health week.
16.40 Moneyweek. 17.10 Science and
technology week. 17.40 Style with Elsa
Klensch. 18.10 Showbiz this week.
19.40 Evans and Novak. 20.00 World
business this week. 20.40 Newsmaker
Saturday. 21.10 Healthweek. 21.40
Style with Elsa Klensch. 22.10 Your
money. 22.40 Intern, correspondents.
00.40 Newsmaker Saturday. 01.40 Pin-
nacle. 02.10 The big story. 04.10
Showbiz this week. 06.10-08.10 The
Capital gang.

10.00 This week, actualiteiten. 10.15
Actualités. 10.30 Bon courage, cursus
Frans voor beginners. 11.00 Cursus
Engels voor beginners. 11.30 Erwach-
sen werden ist kein Kinderspiel: Bun-
deswehr-Zivildienst. 12.15 Reportage
over medicijnen en magie bij de Yaka
in Zaïre. 13.00 Cursus geschiedenis.
13.30 Cursus wiskunde. 14.00 Rück-
blende: Documentaire over Karl Mays
wildwestromans rond de eeuwwisse-
ling. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Das
wars - diese Woche. 15.00 Sport 3 ex-
tra. 17.00 Reportage over de verschil-
len in de medische zorg in de VS,
Engeland, Frankrijk en Duitsland.
17.45 Documentaire over Guigliemo
Marconi en de draadloze telegrafie.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Hier und
heute unterwegs. 18.30 (T) Die Sen-
dung mit der Maus. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde met
om 19.30 Sport im Westen. 20.00
Huisdierenmagazine. 20.30 Der jüng-
ste Tag, toneelstuk van ödön von Hor-
vath. 22.15 Documentaire serie over
de geschiedenis van India (4). 23.00
Wortwechsel: Martin-Jochen Schulz in
gesprek met de religieu-filosoof Jesha-
jan Leibowitz. 23.45 Rocklife: Southsi-
de Johnny (Johnny Lyon) and The
Asbury Jukes. Samenvatting van con-
cert op 26 maart jl. vanuit Keulen.
00.45 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF

{*00 Heute.
"9-03 Lander - Menschen - Aben-
ftJ*Uer. documentaire serie.
"»-45 Medizin nach Noten IV/3.000 Heute.>»03 Gesucht wird ... die Pizza-Con-

"ection: over de invloed van de Itali-
in*nse ma,ia in Duitsland. Herh.
'u-45 ARD-Ratgeber: Oordeel van de
"laand.11.00 Heute.

11 03 "" Die volkstümliche Hitpara-
de im 2DF, muziekprogr.. Herh.

"2.05 Die Rumpelkammer, Hem.'2.35 Urnschau.
2.55 Presseschau.]300 Heute.io"97 Europamagazin.'4 30 Schaufenster der Welt, maga-
zine vanaf de Hannover Messe.
f (T+S) Die Wo,,e von Willoby,
engels/Amerikaanse speelfilm uit1988 van Stuart Rome naar het kin-derboek van Joan Aiken.

IfinÜ Erstens-b-00 Disney Club, kindermagazine
17"e' 9asten, muziek en tekenfilms.
""23 Meister Eder und sein Pu-
fnuckl, serie. Afl.: Der grosse Krach.

17 te Ta9esschau-
-1807 sPortschau-Tele9ramm.■°7 Sportschau. Sportmagazine

met Bundeslige Voetbal.]|-00 Markt.
rln Rudis Tiershow, met Rudi Car-
'©ll.

19üo Re9'onaal programma.
->n«? Programma-overzicht.IJ-00 (T) Tagesschau.

■15 "" Flitterabend, spelshow voor
Pjuidsparen met Michael Schanze.
muzikale gasten: Roland Kaiser en

21 &_
e" Peter Hofmann-

-2i te Ta9esthemen-Telegramm.

22*5nTa9esthemen.
***-20 (T) Das Wort zum Sonntag,

«verdenking vanuit Munster.s'r*_f (°0) Cocktail, Amerikaanse
00r^i lm van R°9er Donaldson.
00 os Ta9esschau-

uiting '*en'lnr'e "ic, Franse speelfilm
01 Ie » van Vves Boisset.
OleL7a9esschau-
SaV1"55 Z-E-N- Unterwegs nach"J^?i?9° de Compostela: Die Kircheon santa Cruz de la Seros.

00.30-01.55 (00) Bell mir das Lied
vom Tod, (Baxter), Franse speelfilm
uit 1988 van Jérome Boivin.

22.20 Das aktuelle Sport-Studio,
sportprogramma. Aansl. Gewinnzah-
len vom Wochenende (VPS 23.39).

23.40 SOKO 5113, Duitse politieserie.
Afl.: Schutzgeld.

00.25 Heute.

20.15 (T) Zwei ausser Rand und
Band, (I due superpiedi quasi piatti),
Italiaanse speelfilm uit 1976 van E.
B. Clucher. Matt en Will, twee krui-
meldieven, komen bij toeval op de
politieacademie terecht. Ze bakken er
niet veel van maar slagen toch.

22.05 Heute-journal.

19.20 (T) Mit Leib und Seele, Duitse
serie. Afl.: Die halbe Million. In de
kerk ligt op het altaar een enveloppe
met 500.000 mark. Een gift, of liever
gezegd een wonder.

17.50 Karl May, 6-delige serie over
het leven van Karl May. Met: Henry
Hübchen, Hanns-Jörn Weber, Petra
Kelling e.a. Afl.: Jahre des Erfolges
(1882 - 1899). Aansl. programma-
overzicht (VPS 18.50).

19.00 Heute.

17.05 Landerspiegel, regionaal
nieuwsprogramma, vandaag live ter
gelegenheid van de parlementsver-
kiezingen in Baden-Württemberg en
Sleeswijk-Holstein.

09.03 Nachbarn, magazine voor Duit-
sers en buitenlanders. Herh.

09.45 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1.

13.05 Diese Woche, programma-
overzicht met ondertiteling.

13.30 Fred Feuerstein lebt gefahr-
lich, Amerikaanse tekenfilm uit 1966.

14.55 Die Welt des Marehens: Dorn-
röschen, 2-delige sprookjesfilm van
Stanislav Parnicky naar het sprookje
van de gebroeders Grimm (1).

15.45 FM, gev. magazine. Vandaag
over een sterfgeval in de familie.

16.15 Klassentrerfen, schoolherinne-
ringen van een bekende Duitser.
Vandaag: Harald Schumacher.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.

08.00 Nachbarn in Europa, informa-
tie en actualiteiten in het Turks,Kroa-
tisch en Spaans.

09.00 Heute.

05.35 Captain Power, Canadese sf-
serie.

19.15 Full house, serie. Afl.: Gut ge-
schmuggelt ist halb gewonnen. Herh.

20.15 Treffpunkt Todesbrücke (Cas-
sandra crossing), Duits-ltaliaanse
speelfilm uit 1976 van George Pan
Cosmatos. Met: Sophia Loren, Ri-
chard Harris, Burt Lancaster, e.a.

22.05 Wie bitte?! amusementspro-
gramma met Geert Müller-Gerbes.

23.00 Bei Anruf Liebe, Duitse soft-
sexfilm uit 1983 van Otto W. Retzer.
Met: Susanne Bonneik, Kerstin
Schröter, Herbert Stiny, e.a.

00.30 Bora Bora, Frans-Italiaanse
softsexfilm uit 1969 van Ugo Libera-
tore. Met: Haydée Politoff, Corrado
Pani, Doris Kunstmann, e.a.

02.10 Mannermagazin. Herh.
02.35 Bei Anruf Liebe, Duitse soft-

sexfilm uit 1983 van Otto W. Retzer.
Met: Susanne Bonneik, Kerstin
Schröter, Herbert Stiny, e.a. Herh.

03.55 Teresa - Die Geschichte einer
Braut. Amerikaanse speelfilm uit
1951 van Fred Zinnemann. Met: Pier
Angeli, John Ericson, Patricia Collin-
ge, e.a.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Marehen aus aller Welt, (Story-

book international), serie sprookjes.
06.40 Nozzles, tekenfilmserie. Herh.
07.10 Cubitus. tekenfilmserie. Herh.
07.35 Piff und Herkules, serie.
08.00 Konfetti, kinderprogr. met de

tekenfilms van o.a. Yogi Bar.
09.15 Klack, spelshow.
10.05 New Kids on the block, Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
10.35 Peter Pan, tekenfilmserie.
11.00 Marvel Universum, kinderpro-

gramma met tekenfilms.
12.35 Michel Vaillant, tekenfilmserie.
13.05 Teenage mutant nero turtles
Amerikaanse tekenfilmserie.

13.30 American gladiatorsserie.
14.35 Adam 12: Einsatz in LA. Afl.:

Hexen, Clowns und kleine Rauber.
15.05 Das A-Team, Amer. serie. Afl.:

Eine Seefahrt, die ist lustig. Herh.
16.55 Der Preis ist heiss, spelshow.
17.45 Formel 1. Formule 1 races om

de Grote Prijs van Brazilië in Sao
Paulo, proefritten.

18.05 Inside Bunte.
18.45 RTL aktuell.

14.30 Telekolleg 11, cursus geschiede-
nis. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Nimm's
Dritte, magazine. 17.30 Alles Alltag...
Af1.13. Herh. 18.00 Auf dem Pulver-
fass, documentaire. 18.30 Glaskasten.
19.00 Pssst, spelprogramma met Ha-
rald Schmid. 19.30 Igel, programam
over de bescherming van bedreigde
diersoorten. Presentatie: Mario
Schmiedecke. 20.15 Europas Metropo-
len: London, portret van deze stad.
Herh. 21.15 Monty Pythons Flying cir-
cus, satirisch programma. Afl.s. 21.45
Journaal. 21.50 Nachtcafé, Wieland
Backes ontvangt gasten in Ludwigs-
burg. 23.20 Der Halberg ruft, portret
van de band Münchner Freiheit. 00.05
Journaal. 00.07 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
(iqoc ~„ Borwie Scotland
HarnTUSA>- Stan Laurel en Oliver
r«r.i

y nemen dienst bij een Schotsment, gelegerd in de woestijn.
"James ?Qmfmme pret- Re*3ie:

" Kelly Leßrock (midden) in 'Weird Sience'. (BRT 1
20.30 uur).

vrouwen en wordt onder leiding van
Bryan Brown de beste barkeeper
van 3rd Avenue.

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws).
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua.
17.30 Nws). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

radio
BRT1
23.20 The Boost (1988-USA).
James Woods speelt een topverko-
per die aan de grond komt te zitten
door cocaïne terwijl Scan Young
een sporadische gebruikster is, die
probeert hem bij te staan. Regie:
Harold Becker.

RTL4
23.50 My Chauffeur (1986-USA).
Film van Daniel Beaird over een
zeer ongeëmancipeerd chauffeurs-
bedrijf, dat wordt gedwongen een
vrouw aan te nemen. Die wordt nog
heel populair ook. Met: Deborah
Foreman en Sam Jones.

Duitsland 1
4.15 The Wolves of WilloughblyJrjase (1989-USA). Onderhouden-vrt> a,!ontuurliJke historische film

over kinderen van Stuart Orme' een gemene gouvernante.

MclSomlin StePhanießeaChamen

Cops'. Knokfilm van E.B. Clucher
waarin het populaire duo Bvd
Spencer-Terence Hill een super-
markt willen beroven en bij toeval
eindigen als leerlingen van een po-
litieschool

de kleurrijke 007-actiefilm van Guy
Hamilton. Verder met: Jill St. John,
Charles Gray en Lana Wood.

Radio 2
7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie.
17.04 Levenslief en levensleed
18.04 KRO's country time. 19.04
Glas in lood. 19.30 Leven zonder
antwoord. 20.04 Uit het KRO-
archief. 21.03 The Bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.8.00Radio-Shop. Muziek en actua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum■Nulltarif Verzoekplaten. 15.00Sport Shop. Voetbal en andere
sportevenementen. 18.00 Ameri-ca n Top 40. Aktuele hitparade uit
de USA. 21.00 Je t'aime.24.00-6.00 Kuschetrock. De mooi-
ste lovesongs.Radio 3

6.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 For those who like to
groove. 22.04 Rock City.
23.04-24.00 Uefdeslijn.

Duitsland 1
00.08 La Femme Flic (1979-F).
Een vrouwelijke politie-inspecteur
ontdekt georganiseerde kinder-
prostitutie, waarbij notabelen en
industriëlen betrokken zijn. Film
van Yves Boisset, waarin Miou
Miou en Jean-Marc Thibault de
hoofdrol spelen.

BRT1
20.30 Weird Science (1985-USA).
Film van John Hughes over twee
tieners die een computer gebruiken
om de vrouw van hun dromen, Kel-
ly Leßrock tevoorschijn te toveren.
Verder met: Anthony Michael en
llan Mitchell-Smith.

BRT 2
21.05 Ludwig (1972-l/F). Drama
van Luchino Visconti over de we-
reldvreemde koning van Beieren
ten tijde van Bismarck. Zonder poli-
tiek inzicht en mensenschuw door
zijn homosexualiteit richt hij zich op
kunst en cultuur en bouwt zo een
eigen wereld. Met: Helmut Berger,
Romy Schneider en Trevor Ho-
ward.

BRT1
5.30 I Soliti Ignoti (1958-1). Kome-

__Z__van Mario Monicelli over eenyraep kruimeldieven, die een oudeleester om advies vragen bij het
Onri uvan een ambitieuze kraak."aanks hun eigenwijsheid enamoureuze rivaliteit lukt het Vittorioca?laüuen Marcello Mastroania'toch het huis binnen te komen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws. 8.04 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00Caroline. 11.00Kur-
hausconcert. Pianomuz. 12.00
Muziek voor miljoenen. 13.00Nws.
13.04 Veronica klassiek. Rotter-
dams Filharm. Ork. met piano.
14.17 Veronica kamermuziek.
Muz. voor altviool en plano. 15.01
Nieuwe platen. 16.00 Lang leve de
opera. 18.00 Nws. 18.04 Avonds-
temming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-

4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8.00 Nieuws/
Zum Tage. 8.07 In unserem Alter.
8.55 Overpeinzing. 9.00 Nieuws
9.05 Der Musikpavüjon (10.00
Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.05Pop
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade. 14.00 Nieuws en
economisch praatje. 14.07 Orches-
ter der Welt 1500 Café Cartton
(16.00 nieuws). 17.00 Der Tag urn
Fünf, aansl Fünf Uhr Tee (18 00
Nieuws) 19.00Auf ein Wort, aansl.
Abendmelodie (19.30 voor de kin-
deren). 20.00 Nieuws. 20.05 Kon-
zert 22 00 Nieuws 22.05 Musik
zum traurnen 22.30-04.05 ARD-
Nachtexpress.

WDR4

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
9.30 Limburg sport. 9 50 Postbus

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Werken aan wedt. 10.00 On-
der de groene linde. 10.15 De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein
thema. 12.00 Nws. 12.05 Meerdan
een lied alleen! 12.44 EO Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Kom er es uit. 13.30 Opo doro.
14.00NCRV-zaterdag sport. 17.00

Licht en uitzicht. 17.46Postbus 51,
Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi
haberler (Goed nieuws). 18.25
Kayen rasja (Er is hoop). IOS:
18.40 Hoda al-islam 19.00Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht
betrachten. 21.14 EO Metterdaad
hulpverlening. 21.15 Reflector.
21.35 Deze week 22.00-23.00 Za-
terdagavond-uur.

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 Hartelijk. Wensen
en verzoeken van luisteraars
(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 OkJies,
Gags und neue Scheiben) 12.05

België/Radio 2

Musik a la carte. 12.30 BRF Ak-
tuell. 13.05 Internationale Hitpara-
de 16.05 BRF-Mobil 18.05 BRF
Aktuell (Aktueltes vom Tage).
18.35 Forum - Das Kulturmagazin.
20.05 Freie Tribune. 20.15-20.30
Philosophie und Ethik.

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.

klassiek: Spaanse lied. 22.00
KRO-literair: Camera obscura
23.00 Het orgel. 23.20-24.00 Lau-
date.

21.05 Diamonds Are For Ever
(1971-GB). Scan Connery als
James Bond. Deze keer als ge-
heimagent en held in Las Vegas in

Nederland 1 Duitsland 1
22.25 Cocktail (1988-USA). Een
jongen gaat het maken in deze film
van Roger Donaldson: Torn Cruise
vindt zijn weg tussen drank en

Duitsland 2
00.30 Baxter (1988-F). De 'hoofd-
persoon' uit deze film van Jéröme
Boivin is een zeer fotogenieke bull-
terrler, die duidelijk niet afkomstig
is uit de Disney-kennels want hij
doodt mensen...uit zelfbehoud.

Duitsland 2

M ql| ' Due Superpiedi Quasi Piattin 976-1). Ook bekend als 'Super
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LANDGRAAF
Notaris J.E.M, van Putte te Landgraaf

zal;op dinsdag 14 april om 3 uur n.m. in café Het Stree-
petkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf ex art. 1223
(oujd) BW in het openbaar in een zitting bij opbod en
afslag verkopen:

riant vrijstaand woonhuis
met garage

Keterstraat 9 te Landgraaf, kad. gem. Schaesberg sec-
tie .'E. nr. 1537 ged. groot ong. 8.30 aren. Bouwjaar
1988/89.
Indeling: beg. gr.: entree, hal, woonkamer, eetkeuken, mei luxe keukeninrichting (Miele, o.a. ker. kookpl., mag-

; netton, vaatwasmach.), bijkeuken, doucheruimte, toilet,
werk-rlogeerkamer, gas-c.v.-ruimte, tuin met tuinhuisje.
Verdieping: overloop, luxe badkamer, drie slaapkamers.
Algemeen: grotendeels dubbele beglazing en rolluiken.
Betaling koopprijs: uiterlijk 26 mei 1992.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd een ver-
klaring van een bankrelatie te kunnen overleggen be-
treffende hun financiële gegoedheid.
De, Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed
1987 van de Notariële Broederschap zijn van toepas-
sing, met inachtneming van de in de akte van veiling op
verdoek van de opdrachtgever vermelde afwijkingen.
Aanvaarding: na betaling koopsom en kosten in eigen
gebruik, zonodig krachtens de grosse der akte van vei-
ling.
Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris.
Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Kerk-
plein 31-32, Landgraaf, tel. 045-318585.

7 GELEEN
De mqtarissen mr. E.M. Huyben en mr. A.H.G. Wagemans te
Gelden zullen op dinsdag 7 april 1992 om 15.00 uur in hotel-
cafe-restaurant Ska!, Mauritslaan 104 te Geleen, ex artikel
1223 (Oud) 8.W., juncto artikel 3.268 e.v. NBW in één zitting. bij opbod en afslag in het openbaar verkopen: het apparte-
men(t, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning
op de Iste, 2de en 3de verdieping met berging in de kelder en
op 4e-Iste verdieping, te Geleen, Bloemenmarkt 19, kadas-
traal gemeente Geleen. sectie G nummer 3049-A-4 en op
gemeenschappelijk gebruik van de gelijkvloers gelegen portiek
en het trappenhuis naar de kelder en de Iste verdieping.
Aanvaarding: Kan worden verschaft na betaling van de koop-
prijs-welke dient plaats te vinden op uiterlijk 19 mei 1992.

" Op deze veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoor-
| waarden Onroerend Goed 1987, vastgesteld door de Koninklij-

ke Notariéle Broederschap, voorzover daarvan in de veilingak- I
te nietes afgeweken.
Nadere informatie verkrijgbaar bij het notariskantoor.

Notarissen Huyben & Wagemans
Kummenaedestraat 43 te Geleen
046-747175

, _ _

I

6 vrije sector woningen met garage
Centrum Nieuwenhagen

l \*y *| | ' "macin

Op een van de mooiste lokaties in het centrum van
Nieuwenhagen worden 6 fraaie woningenmet
garage gebouwd.Aan de Beuteweg tegenover het
plantsoenkomen deze woningen te liggen en
dichtbij bij alle belangrijke voorzieningen zoals
scholen, winkelcentrum en busverbindingen.

INDELING:
Vanuit een overdekte entree komt u via de hal in de
L-vormige woonkamer met open keuken, vanuit de
zitkamer heeft u geen inkijk in de keuken. De garage
heeft een pannendak. Op de 1e verdieping bevinden
zich 3 slaapkamers en een ruime badkamer met
ligbad en tweede toilet. De zolder is bereikbaar via ■
een vaste trap en u heeft demogelijkheid voor een
4e kamer.
De achtertuinen zijn ca. 14 m diep.

Prijzen vanaf ’ 225.000,- v.o.n.
Inlichtingen/verkoop
van maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
en volgens afspraak.
Zaterdags volgens

""^■^■^■^ afspraak.
_Oilrfri^_t_C,"_Ll Edisonstraat 9,
■ni\9CN 6372 AK Landgraaf

045-316222 rw»

B-V!

***B W^wr^sÊ^llr\f^Tymf^t^iw^'^

Lr* ■ ~^'j BBBH

(TOP-)HYPOTHEKEN I
met
TOPADVIEZEN

- rente v.a. 8,8%
betrouwbare informatie

- uitgekiende voorwaarden
' - 4ÏO jaar ervaring

5 BEL SNEL VOOR OFFERTE OF
GRATIS ADVIESGESRPEK!

/^_ki VAN OE PAS MAKELAARDIJ mm
-a^T-r--^, HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG
=--^-*_r_T Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM_ = Telefoon: 045-741616

nwerur
ramen + deuren

'H!in eM--ylï fmé -"■■■l 1
|_Q_______32__Cl advies CEHZSïEEHa

Gangelt (Selfkant) in onze Akerstraat-N. 128
Ouellstralße 40 showrooms Tel 045-224581

Tel. 09-4924546016 en 046-374739

#C#?#JVCS
Bouwen ofrenoveren op zn best! .

llllllllllllllllllillllilllllllilllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Huis verkopen? ]
Dan zoekt u toch zeker debeste koper! i

Bil vr+i+lLji*

__\ _^r^_j w_■ "^y^ 1'

Als uuw huis wilt verkopen, ga dan met Als u dus verkoopplannen heeft en de beste
makelaar Stienstra praten, koper zoekt, maak dan een afspraak met

Elke weekkomen bij de Stienstra-kantoren een van de makelaars/taxateurs van
honderden aanvragen uit alle Stienstra voor een vrijblijvend gesprek.

windstreken binnen;
zelfs van ver over de grenzen. En tenslotte ... no cure, no |>ay.

Aanvragen in geheel Zuid-Limburg van Omdat wij er zeker van zijn de juistekoper
gezinswoningen tot villa's, van voor uw huis te vinden, hoeft u niets te

appartementen en woonboerderijen betalen als wij daarin niet zouden slagen!
tot kastelen. Dat is toch een uniek aanbod of niet soms?

Hl STIENSTRA
Voor inlichtingen kantoor:

Heerlen, Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen. Tel. 045-712255*
Maastricht, Wycker Brugstraat 50.622 1 ED Maastricht Tel. 043-252933*

Aken, Jesuitenstrafk 2, 5100 Aken. Tel. 0949-241-407540*

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllliilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllH. --#2m i m

Wat verandert er toch maar
weinig in de loop van de jaren

_^_M_M_Ml^_——fll MMMMJI^B "***_m_i
*V A j**_p*ng

J. J_ 1 zijn hun wapenfeiten nog De bekende Annuïteiten I:
M W zo verschillend, in doeltreffendheid Hypotheek, de Rente Rust Hypotheek,

M doen ze niet voor elkaaronder, vader de SpaarVast Hypotheek en de iJÉ^ =i^__t W
en zoon. Aflossingsvrije Hypotheek. Fe V

'^*>^tJM Wf Ook in financiële zaken hebben Kortom: voor iedere levenswijze, elk ’*.
jj> ze dezelfde karaktertrekken. Neem nu inkomen en elk type woning levert het /j£ '*—iiiii. , -

—~-(-H mY^^^' hun hypotheek. Die hebben ze allebei Bouwfonds financieel vakwerk uit /
AÉ Wammm. van et Bouwfonds, de hypotheek- eigen regio. Ml

jT^I instelling waar, al twee generaties, de Wat datbetekent, merkt u aan 1 *w

"^?_WM W meeste Limburgers voor kiezen. de menselijke benadering, de manier ..Jk Éfc-
/_jf RL_»jff ■ Want de hypotheken van het waaroper met uw wensen rekening m _ _*_l^ta-"-fl

J"_L A ._~JË_| _^_i_B_V'- Bouwfonds zijn met wordt gehouden. Bij lm M
t W^ l_V hun tijd meegegroeid (\_^^_^_ t"-^-" het Bouwfonds is de *^j «j^r JL--. B^^ zonder hun unieke ---^~"l.jtf^^^al.ij^Bm^^j- klant nog steeds een \ Jf M I

V^ O^F voordelen te persoonlijke relatie en **V *# _| f
m^mkaL^^^m mS verliezen- geen nummer. M

mm m\ Betrouwbaarheid, zekerheid en Bovendien blijken de hypotheken van JÊÊ |"\ M m\ l f
__^E__^ j£ Ifinancieel maatwerk zijn waarden die het Bouwfonds ook in derente- $ a _<_*_■ _^_tJ

niet veranderen. vergelijkingen een schot in deroos. jm _r^l 1% W
mwr^J^r mM VrraiflSlPllS Wat wel veranderd is, dat is de ■ WW Jg ""'M m
i_Mr v MM ■ffilnlflUMP keuze aan Bouwfondshypotheken. Praat er eens over met uw II rLlg .

%mw BmEt Omdat ieder zn eigen leven leidt, makelaar of assurantie-adviseur. V 'm *m ***^»rlSyK IM! biedt het Bouwfonds moderne Voor meer informatie kunt u _£ IWWf/m _*_PV9 Uw «_ "■Mg j informatie overde Hypotheekmogeh|kheden |El hypotheekvormen die daarop ook even bellen met het Bouwfonds of jF *^^rffj van het ik.uwfonds. |
aansluiten. de coupon insturen. %V_ B\ k i ■"■ IW\W/_m aA _n%bmWW/Am UI itW V^ m</i|| Adres:

\\\\\\\\\WW\ Een bouwfondshypotheek blijft de beste keus. L !>mm i_B_L_i_i_k^ '
■■---;--->----■- ii —■—— ■■ - ■■» --->->>--j--—■ ■■.--■--------■-■ "^L^ ""KIT VL Mijn makelaar/ver/ekcrinj^sad\istur is é

wf^^ wk ■ La. t_!v mmm I Stuur de bon in een ongefrankeerde envelopaan:
wm —. r i ■ " I _"-—■ ■ Bouwfonds, Antwoordnummer 28,6160 AAGeleen-

-EjJ Bouwfonds Limburgse Gemeenten l «^^^^^^^^^^^^j
« I*l Geleen, Jos Klijnenlaan 288, Tel. 046 - 788588 1 1 MM Mfil
l^^ Roermond, St. Christoffelstraat 10, Tel. 04750 -16555 % *^^ || mW'
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Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

MTV EuropeDuitsland 3 SWF

België/TV 2

NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Vierde ramadan-uitzending.
10.00 Het allochtoon video circuit

Tipje van de sluier, magazine voor al-

België/RTBF 1

07.35 Open universiteit. 13.00 (ZW)
Saps at sea, Amer. speelfilm uit 1940
van Gordon Douglas. 14.00 On the re-
cord. 15.00 (ZW)Stephen Kings opmer-
kelijke film over het leven van een
leeuwin in Kenia s Masai Mara. 16.00
(ZW) The man who shot Liberty Vallan-
ce, Amer. speelfilm uit 1962 van John
Ford. 18.00 Rugby special. 19.00
Grand Prix, samenvatting. 20.05 The
money programme. 20.45 25e
Messiah-opvoering. Vanavond vanuit
het Royal Hospital te Kilmainham.
23.00Enchanted April. Naar de novelle
van Elizabeth von Amim. Tv-film van
Mike Newell. 00.40 Verkiezingsuitzen-
ding: The Liberal Democrats.
00.50-02.20 Chinese boxes. speelfilm
uit 1984 van Christopher Petit. Met:
Will Patton, Gottfried John, Adelheid
Arndt e.a. Een man kan niet meer ont-
snappen uit West-Berlijn, wanneer zijn
heroïne smokkelende vriend en een
jong meisje vermoord worden. Met on-
dertiteling.

Sportnet

18.35 Jongens van de Witt, magazi
ne.

19.00 The wonder years, Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Christmas Par-
ty. De Arnolds worden onaangenaam
verrast tijdens het jaarlijkse kerst-
feestje.

19.27 Onrust! hyperrealistisch maga-
zine. Vandaag: Marwei & Metal.

20.00 "" Journaal.

11.00 Reiziger in muziek, live mu-
ziekmagazine met Han Reiziger.

12.02-12.47 TROS Voetbal Plus,
sportprogramma. Presentatie: Jack
van Gelder.

18.00 Journaal.
18.05 Paul Haenen vijf over zes, cul-

tureel-humoristisch programma van-
uit Amsterdam.

over een onhandig olifantje.
09.05 Babar, Tekenfilmserie.
09.30 Bonk en Beer, 10-delige serie

naar het toneelstuk Trappelzak slaapt
uit. Afl. 8: Muziek.

09.45 Mannetje & mannetje. Afl.: In-
wendig onderzoek.

09.50 Broertjes, serie. Afl.: Het moe-
ras. Herh.

10.10 Pootjes, 7-delige serieover die-
ren. Afl.: Nuttig.

10.30 Kinderdetective bureau,
Zweedse jeugdserie. Afl. 5: Campari-
soda.

VPRO
09.00 Bump, Engelse tekenfilmserie

10.30 Terre et soleil. 11.00 Israëlitische
dienst, in het kader van de uitdrijving
van de joden uit Spanje. 12.00 Faire le
point. 12.55 Weerbericht. 13.00 Nws.
13.20 The mighty Quinn, Am. politiefilm
uit 1989 van Carl Schenkel. 14.55 Do-
cumentaire over de regenwouden.
16.00 Génies en herbe. 16.30 Nouba
nouba. 17.20 Jeu des dictionnaires.
18.00 Autovision. 18.25 Zooolympics.
18.30 Week-end sportif. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Tour de chance, amuse-
mentsprogr. 21.20 Zooolympics. 21.30
Day one, 2-delige Amerikaanse tv-film
uit 1989 van Joseph Sargent naar de
roman van Peter Wyden. 23.05Laatste
nieuws. 23.25-23.40 Tribune économi-
que et sociale.

01.00 The Fanelli boys, Amerikaanse
comedyserie (Pilot).

01.25 Nachtprogramma.

23.25 Studio Rembrandt. De arties
tensociëteit van Jeroen Pauw.

00.15 Laatste nieuws.
00.30 Match formule 1, Samenvat

ting.

16.30 Gezondheid. Presentatie: Han
Peekei en Loretta Schrijver.

17.00 Match. Actueel sportprogr.
17.30 Match formule t.Live verslag
van de Grand Prix van Brazilië vor
Formule 1-wagens in Sao Paulo.

20.00 RTL4avondnieuws.
20.20 Match: voetbal. Sportprogr.
20.45 Baywatch, Am. serie. Afleve-

ring: The Cretin of the Shallows'.
21.40 Reis van je leven, Quiz.
22.30 Ursul de Geer. Deze talkshow,

met Ursel als gastheer, is groten-
deels gewijd aan het milieu. Gasten
zijn o.a. hoogleraar Hans Opscheer,
Paul Schweitzer (dir. reclamebu-
reau), mevrouw L. van Rijn (PvdA),
Teo Wams (Ver. Milieudefensie) en
Rinnooy Kan (VNO).

15.05 Rons Honeymoonquiz. Show-
programma. Presentatie: Ron
Brandsteder. (herh.).

07.45 The world tomorrow. Religieus
programma.

08.00 Telekids. Kinderprogramma,
gepresenteerd door Irene Moors. Ire-
ne heeft een zeldzame mijlpaal be-
reikt. Ze presenteert vandaag de
duizendste aflevering. Deze krijgt
daarom een extra tintje met o.a. een
'verjaardags'bezoek van een aantal
collega's zoals Frits Barend, Henk
van Dorp, Hans Kazan, Jos Brink en
enkele acteurs en actrices uit 'Goede
Tijden, Slechte Tijden' én 'Spijker-
hoek' die allemaal op het getal 1.000
zullen inhaken.

12.00 The Wizard, Am. serie (Pilot).
12.45 RTL 4 classique.
13.50 Columbo, Amerikaanse politie-

serie. Aflevering: 'Playback. Harold
van Wyck ontdekt dat zijn schoon-
moeder Margret Midas niet van plan
is om hem hoofd van het familiebe-
drijf Midas Electronics te maken. Hij
bedenkt een ingenieus plan om haar
te vermoorden.

22.47 Oog in oog, serie van 24televi-
siespelen. Afl. 18: Annie Chanovsky
goes solo, gespeeld door Nora Tilley.

23.08 Act of love, programma over
vrouwenbesnijdenis in West-Europa.

23.53-23.58 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

12.00 Het Capitool, live discussiepro-
gramma.

12.45-12.50 Allen voor één, film van
de Nederlandse Hartstichting.

13.00 Schoolse zaken.
13.30 Grieks voor beginners, afl. 5.
14.00-17.30 (TT) Ronde van Vlaan-

deren - wielrennen, rechtstreeks.
18.10 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.15 Sesamstraat.
18.35 Studio Sport.
20.00 Novecento (1900), Italiaanse

speelfilm uit 1977 van Bernardo Ber-
tolucci. Met: Burt Lancaster, Robert
de Niro, Donald Sutherland e.a. Deel
1. 'Emilia, zomer 1900. Het spraak-
makende kassucces van 'Last Tango
in Paris', de film die Bertolucci voor
'Novecento' maakte, schiep de finan-
ciële mogelijkhedenom aan dit stout-
moedige avontuur te beginnen. Met
een budget van 8 miljoen dollar, een
internationale rolbezetting en duizen-
den figuranten werd gedurende elf
maanden aan deze produktie ge-
werkt. De uiteindelijke lengte van
deze film bedraagt bijna vijfeneenhalf
uur. Vandaar dat de film in twee de-
len is opgesplitst. Novecento werd
opgenomen in de omgeving van Par-
ma, op een paar kilometer afstand
van het geboortehuis van Bertolucci.
De film kan beschouwd worden als
een loflied op het plattelandsbestaan.

22.40 "" Journaal.

lochtonen.
10.30 Jaouz, magazine voor Marok

kanen.
11.00 Aktüel, magazine voor Turken.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Do
kumintere.

Ro
J|45 Nike Marathon van Rotter-»«n, verslag van de Marathon van[otterdam.
kn2 Mor9en kan 't beter. Afl. 3.|00 "" Journaal.
f-05 Heb ik iets gemist?00 KRESJ metf'"00 Kiekeboe, kleutermagazine.
T'o Oren van je kop, poppenserie.f"-: Goochelen;
j-20 Kleur rijk, verhalen over Neder-pa met een kleurtje. Afl.: De 9 zo-pen van Kavva."40 Oe sprookjesstoel, sprookjesrn de gebroeders Grimm. Afl.: Ko-

rn9 Lijsterbaard. De ijdele prinses
Peryl W|jst koning Lijsterbaard af alsfanbidder.
fc -55 Boggle, spelprogramma.{"25 CRASH met:t-o Nummer 28, serie over zevenf "geren voor het eerst op kamers inf| grote stad.
tAfl ïotel Amor, jeugdprogramma.r_': Scherven brengen geluk. Er isren grote feestavond georganiseerd,jnaar dan begint het onophoudelijk teweeuwen. |s alles voor niets ge-weest?
JC" 5 Je zult het zien, serie over ge-wondheid.C°o (""+TT) Journaal.
]-___, (TT) Vreemde praktijken, co-tu! yserie' Afl-: Geld als water- Ber-
JLii Wi' een waterwinkel openen, maar
JnietS Vraagt zich af of haar uitsla 9|g .' aan zijn water te wijten is.
J m o°k dat nog, satirisch consu-

entenmagazine. Presentatie: Aad|G
dn den Heuvel, Sylvia Millecam,

p n
e9or Frenkel Frank, Hans Böhm

nen Bavo Galama.h'_\ [_ randpunt, actualiteitenrubriek.Ij' H<Jt tweede levenslied (A new
ri

ase °' death), 3-delige misdaadse-
lAfl ?aar het boek van Ruth Reveil.
Ide Hoo'dinspecteur Wexford vindt

I'rv nasDeunngen van domineeArche-
WeM^ niets' ln,ussen ontdekt dezedat er destijds een valse getuige-tordafgeie'gd.

Ikprt uisPunt tv, magazine overJ3,* en samenleving.
r^-24.00 "" Journaal. 23.18-23.23 "" Journaal

22.47 Sophie, Amerikaans-Engels-
Zwitsers kort drama over een moe-
der-zoon relatie met in de hoofdrol de
Britse actrice Joan Plowright als So-
phie.

21.57 Prima vista, multi-media maga-
zine.

21.31 Let the blood run free, 13-deli-
geAustralische comedyserie over het
smoezelige St. Christopher's zieken-
huis dat onder een voortdurend tekort
aan personeel, patiënten en geld lijdt.
Afl. 13 (slot).

20.10 Van Kooten en De Bic's Keek
op de week, actuele satire met Kees
van Kooten en Wim de Bic.

20.37 Van Dis in de IJsbreker,
Adriaan van Dis in gesprek met gas-
ten. 23.30-23.40 Coda - Plastische kun-_ sten, De IJszee, van Caspar David

Friedrich (Kunsthalle Hamburg). Uit
de reeks 100 Meesterwerken.

met Bill Cosby. Afl.: Het onderzoek.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army, Engelse serie. Afl.

4: Child's play.
21.25 De andere kant. Vandaag Jo

Röpcke in Zuid-Spanje.
22.00 1.Q., quiz met denk- en weetvra-

gen.
22.30 Vandaag en Sport.
22.50 Zlggurat, kunstmagazine. On-

derwerpen: Svankmayer en de ge-
broeders Quay; Leonardo da Vinci in
Venetië; Michel Francois, Belgisch
kunstenaar.

19.00 De Cosby show, comedyserie

18.10 De kaper van de Zuidzee (Rai-
der of the South seas), Canadees
Nieuwzeelandse jeugdserie. Afl. 1.

18.35 Madi, jeugdfilm.

11.00 De week in beeld;
11.15 Confrontatie;
12.00 Zeven op zeven.
12.45 Sportmiddag, sportprogr.
13.15 Hachi-Ko. Japanse jeugdfilm.
15.10 Dossier Verhulst, Nederlandse

serie. Afl.6: De verleiding begint.
16.00 1 voor iedereen, gevarieerd fa-

milieprogramma.
17.30 Merlina, jeugdserie. Afl.: Het bi-

locatiemysterie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 95.
18.00 Journaal.

09.00 Samson, dolle avonturen bij
Samson en Gert in de huiskamer.

10.00 Eucharistieviering, vanuit de
St. Martinuskerk te Ganshoren.

11.00 De zevende dag, praatcafé.
Met om:

06.30 Faszination, Duits autosportma-
gazine. 07.30 Golf. US PGA Tour.
08.45 Tennis, halve finale. 10.15 Golf:
Dunhill Cup. 11.20 Teleschuss. 11.30
Matchroom Pro box. WBC Intern,
kamp. zwaargewicht. 13.30 Forte
snooker league. 15.30 Golf. PGA Tour.
17.30 Powersports intern. 18.30 US
Pro ski toer. 19.00 Golf: Dunhill Cup.
20.00 Revs, auto motorsport. 20.30
Tennis. Finale. 22.30 Golf. US PGA
Tour. 00.30-02.00 NBA Basketbal.

Eurosport
12.50 Reflets. 13.50 De Ronde van
Vlaanderen. 17.00-17.30 Radio 21.
(Onder voorbehoud i.v.m. wielrennen.)
17.45 Autosport. 20.00 The Thomas
Crown affair, Am. speelfilm uit 1968
van Norman Jewison. 21.40 Weerbe-
richt. 22.10 Cargo Herh. 23.40 Auto-
sport. 23.40-00.35 Week-end sportif.

TV 5

09.30-10.10 Sport extra. Wielrennen
Ronde van Vlaanderen.

13.30-17.30 Sport extra. Wielrennen
Ronde van Vlaanderen.

17.45-20.00 Sport extra. Autosport
Grand Prix van Brazilië.

09.00 Trans world sport. 10.00 Stock
car-races vanuit Parijs. 11.00 Auto-
sport. Grand prix van Brazilië. 12.00
Boksen. 13.30 Sunday alive met auto-
sport, wielrennen en tennis. 20.00Atle-
tiek: Marathon van Rotterdam. 21.00
Schermen: Masters of Paristoernooi.
22.00 Tennis. Finale. 00.00-02.00
Autosport.

Super Channel
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.30
Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Le jeu
des dictionnaires. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 7 sur 7, actualiteiten.
21.00 Nieuws. 21.30 (TT)Gros calin,
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1979 van
Jean-Pierre Rawson. 23.00 Nieuws.
23.30 Cinerama, filmmagazine.
00.20-00.50 Courts métrages et video,
serie korte videofilms.

06.30 The mix. 08.00 ITN Nieuws.
08.30 All mixed up. 09.00 Kenneth Co-
peland. 09.30 Prophecy countdown.
10.00 Ned. talkshow met Theo van
Gogh. Gast: Sytze van der Zee, hoofd-
redacteur Het Parool. 11.00 The hour
of power. 12.00 The mix.. 12.30 Video
travel guides. 13.00 Die Welt von Mor-
gen. 13.15 All mixed up. 14.50 Super-
sports news. 15.00 It is written. 15.30
Touristic magazin. 16.00 Europe jour-
nal. 16.30 Sportmagazine. 17.00
Youthquake, 17.30 The world tomor-
row. 17.45 Super events. 18.00 Busi-
ness weekly. 18.30 World sports spe-
cial. 19.00 Videofashion. 19.30 The
last resort. 20.00 16 Fathoms deep,
Amer. speelfilm uit 1948 van Irving Al-
len. 21.50 Supersports news. 22.00
Nws. 22.30 Absolutely live. 23.30 Film
Europe. 00.00 All mixed up. 01.00 The
mix. 01.30 Super shop. 02.00 The mix
all night.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.05 Te-
legiornale Uno. 18.10 90 minuto. 18.40
Domenica in ... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Tele-
giornale Uno Sport. 20.40 Umbriafic-
tion 92. 22.30 La domenica sportiva.
23.00 Telegiornale Uno. 23.05 La do-
menica sportiva. 00.00 Zona Cesarini.
00.30 Telegiornale Uno - Che tempo
fa. 01.00 Modena: Pallavolo femminile.
02.00 Runaway, film. 03.40 La capan-
na di Julie, film. 05.00 Casa Caruzzelli.
05.30 Divertimenti. 06.00 Cassetto se-
greto.

" Bibel Quiz met Wolfgang
Binder. (RTL Plus - 12.05
uur).

08.43 Programma-overzicht.
08.45 Alexander der Grosse - König

von Asien, docum. serie. Herh.
09.15 Zur Zeit, kerkelijk magazine.
09.30 ... schafte mir Recht und führe

meine Sache, kerkdienst.
10.15 Matinee: (OO) Ich, dieSchlech-
teste von allen, Argentijns/Franse
speelfilm uit 1990 van Maria Luisa
Bamberg. Aansl. Pointen vor 12.

12.00 "" Das Sonntagskonzert.
12.45 Heute.
12.47 Wir stellen uns.
13.15 Damals. Oude weekjournaals.

Vandaag: Die Wahrheit über Katyn.
13.30 Siebenstein, poppenserie.
13.55 Werner Fend: natuurfilmserie.

Vandaag: koppensnellers op Borneo.
14.15 Achterbahn, jeugdserie.
14.45 C 14 - Vorstoss in die Vergan-
genheit, documentaire over archeo-
logische ontdekkingen. Vandaag: o.a.
de Siegfried-linie en archeologische
(on)mogelijkheden in München.

15.15 Aktion 240, balans. Aansl. Der
grosse Preis.

15.25 Heute.
15.30 ZDF Sport extra, met om. IJs-

hockey, de finale van de Duitse play-
offs; Wielrennen: De Ronde van

09.00 Cursus technologie. 09.30 Cur-
susinformatie. 10.00 Cursus natuur-
kunde. 10.30 Cursus biologie. 11.00
Ihre Heimat - Unsere Heimat, magazi-
ne. 12.00 Tele-Akademie: Das Ge-
dachtnis der Natur. (1). 12.45 Sehen
statt Horen. 13.15 Europa-Magazin.
13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonntags-
gesprach. 14.00 Kaufen, koehen, es-
sen a la Saison. 14.15 Humanökologie.
15.15 (ZW) Der geteute Himmel, Oost-
duitse speelfilm uit 1964 van Konrad
Wolf naar de roman van Christa Wolf.
17.05 Hundert Meisterwerke. 17.15
Woonmagazine. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 (TT) Die Kinder vom Mühlental.
18.30 Gort und die Welt. 18.58 Progr-
overz. 19.00 Aktuelle Stunde, reg. ma-
gazine met van 19.00-19.15 Sport im
Westen. 20.00 (ZW) lm Lauf der Zeit,
Duitse speelfilm uit 1975 van Wim
Wenders. 22.47 West 3 aktuell. 22.55
Schmidt - Die Mitternachtsshow, amu-
sement. 00.25 Laatste nieuws.

Duitsland 1

SAT1

BBC1 08.00 Most talked about videos week-
end with Rebecca de Ruvo. 11.30 Eu-
ropean top 20. 13.30 XPO. 14.00 The
big picture. 14.30 Most talked about vi-
deos weekend. 18.30 Week in rock.
19.00 US Top 20 video countdown.
21.00 120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30
Headbangers ball. 02.00 Kristiane Bac-
ker. 03.00-07.00 Night videos.

CNN

days. 10.10 Nieuws. 10.15 Looking for
God. 11.00 Sec hear! Met ondertite-
ling. 11.30 Progr. t.e.v. het 10-jarig
bestaan van het BBC Computer Alfa-
betisering Project. 12.00 Country file.
12.25 Weekweerbericht. 12.30 Teken-
film. 12.45 Voetbal (live): halve finale
om FA-cup tussen Liverpool en Ports-
mouth. Ca 13.50 Nws. 15.00 Easten-
ders. 16.00 voetbal (live): halve finale
om de FA-cup tussen Norwich City en
Sunderland. 18.30 Tekenfilm. 18.50
Some mothers do 'ave 'cm. 19.25 Nws.
19.40 Village praise. 20.15 May to De-
cember. 20.45 Lovejoy, serie. 22.30
Screaming, serie. 23.00 Uitz. pol. par-
tijen: de Liberaal Democraten. 23.10
Nws en Campaign Report. 23.35 Mas-
termind, quiz. 00.05 Heart of the mat-
ter, documentaire, over de beslissing
van een school in New Vork haar leer-
lingen gratis condooms te verstrekken.
00.40 The vote race. 01.20 The sky at ,
night. 01.40 Mahabharat, serie.
02.20-02.25 Weerbericht.

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.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play

06.00Quarbeet: 06.05Ne0n Rider.
06.55 My little Pony. 07.25 Grisu, der
kleine Drache. 08.00 Police Academy.
08.25 Batman.o9.oo Verliebt in eine
Hexe. 09.30 Zorro. 10.00 ■ Dick und
Doof. 10.30 Drops. 11.00 Die seltsame
Grafin. Duitse/Britse speelfilm uit 1961.
12.40 Kmo News. 12.55 So gesehen.
13.00 SAT 1 News. 13.05 Addams Fa-
mily. Amerikaanse grieselcomedie uit
1965. 13.35 Raumschiff Enterprise.
Amerikaanse sf-serie. 14.30 Manner-
wirtschaft, Amerikaanse familieserie.
Aansl. SAT 1 Bliek. 15.10 Black - Der
schwarze Blitz, Frans/Canadese avon-
turenserie. 15.35 Die kleinen Strolche
(1) Amerikaanse filmserie. Aansl.
SAT 1 News. 17.15Lederstrumpf: Der
Wildtöter. Amerikaanse speelfilm uit
1957. Tussendoor: SAT 1 WahlNews.
18.45 SAT 1 News. 18.50 Sat 1 Sport-
club. 19.20Glücksrad Aansl. Wetter-
news. 20.15hoheit lassen bitten. Duit-
se speelfilm uit 1954. 22.00 Sat 1
WahlNews. 22.10Ta1k im Turm, talk-
show met Erich Böhme. 23.30 SAT 1
News. 23.45 Stacheldraht und Fersen-
geld. Amerikaanse comedyserie uit
1965. 00.15Rock-Klassiker. Met o.a.
Tina Turner, Rod Stewart, Elton John
en Joe Cocker.ol.so Vorschau/Video-
tekst.

06.00 Peter Pan, Am. tekenfilmserie
06.25 Die Flintstone Kids, Herh.
06.40 New kids on the block, Herh.
07.00 Yogi Bar, Am. tekenfilmserie.
07.25 Scooby Doo, Tekenfilmserie.
08.00 Li-La-Launebar, kinderpro-

gramma. Aansl. tekenfilmserie.
09.20 Starfight (The last starfighter),

Am. sf-film uit 1984 van Nick Castle.
11.10 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Christus und die Ehebrecherin
van Jean-Louis Forain.

11.15 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes, talkshow.

12.05 Das Bibel Quiz, spelprogr.
12.35 Major Dad. Afl.: Das Verlierer-
Team.

13.10 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Afl.: Auf in den Westen. Herh.

13.35 Familie Munster Am. serie. Afl.:
Willy,.der Unglücksmagnet. Herh.

14.00 Ultraman - Mem geheimes Ich
(My secret identity), Am. serie.

14.30 Polizelbericht (New dragnet),
pol.serie. Afl.: Die Mordversicherung.

15.00 Disney Filmparade: Die Katze
aus dem Weltraum, (The cat from ou-
ter space), Amerikaanse sf-film uit
1977 van Norman Tokar.

17.30 Formel 1, Formule 1 races om
de Grote Prijs van Brazilië in Sao
Paulo. (Met onderbrekingen voor ver-
kiezingsuitslagen van Schleswig-Hol-
stein en Baden-Württemberg)

19.45 RTL aktuell.
20.15 Traumhochzeit, romantische

huwelijksshow.
21.50 Spiegel tv, nieuws-magazine.
22.35 Prime time - Spatausgabe, re-

portages.
22.55 Playboy late night show
23.30 Liebesstunden.
00.00 Formel 1 - Highlights, Formule

1 races, samenvatting.
00.25 Kanal 4 - Kabarett, Vandaag:

Grotesktanz-Pantomime, met Fran-
ziska Bodmer en Valeska Gert.

01.15 Grenzpatrouille (The border),
Amer. thriller uit 1980 van Ry Cooder.

03.00 Die gezahmte Spur (Noce de
plomb), Franse misdaadfilm uit 1987
van Pierre Grimblat. Herh.

04.25 After hours, Am. magazine.
04.50 Formel 1 - Highlights, Formule

1 races in Sao Paulo. Herh.
05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

'O 00 s'Snew Club, kindermagazine.
I Giwk! he'mn'svo"er Kosmos -
'Oan ?" Afl 3: Lust und Schmerz.
I Dort Besuch bei Rainer Schulze,
"lljjQ ' van deze boekhandelaar.
■^1 30 !^P"°a"' spelprogramma.

Ma v*l Die Sendung mit d*r
Ijdji" 8' informatief kindermagazine.
2*UU "" pressec| ub.
310 La9esscha"-
3IS Weekover*t'cht EINS PLUS.
NarhH Musikstreifzüge: Mozart-
brp he 9esP'ek tussen Gerd Al-Filfo^ en Renate Krestschmar-

-134
8 pi Gehei,r>code F, jeugdserie. Afl.

'4 lo i-rïtöne fur ein Scnwein-
ser ' Die Herren d«s Strandes,

14 ,'e-Afl. 6: Boa Vida verliebt sich.
isloo t*2 ,i,eshow-
IS os |a?esschau.

">e Af| e*Fus*b*"H, voetbalmagazi-
-15 2o IL' 6: Jürgen Klinsmann.

the i iefl nach Noten (Tne time'
sdp i.ace and the 9irl>' Amerikaanse

ii uit 1946 van David Butler
17 30 \lu dr ist Freude< muz.progr.
17 S 5i eltsP'e9el- Reportages.
viio u"andta9Swahlen in schles-
berö 'Stem und Baden-Württem-
uj.-?'rePortages, commentaren en
9ert mn van de deelstaat-verkiezin-
om ' Sportschau-Telegramm en

19.30 n B'3o Ta9esschau.rubriek° nner Runde' parlementaire
1950 D2°oo /T?gramnr,a-overzicht

20*is Itt Ta9es**chau
rie AiT^ Lindenstrasse, Duitse se-

-20.4,33: :An9ebote.
Van rt Godene 1, bekendmaking

i2q 4s ® W|nnaars van de tv-loterij.
20 46 ,la9esthemen-Telegramm

keeDp \
Wer hat' der hat (Finders

19ém ' Amerikaanse speelfilm uit
22.20 ran Richard Lester-
derii 9eB,hemen

' met Wanl unter
22 Sn ®'

23 2o utel' Thesen, Temperamente.
23.30 S!Jn?ert Me'sterwerke, serie.

se _._" e besten Jahre, Amerikaan-
Oo.ie t L: Licht und Schatten.

°0-2u-iffriChau-
n«n w k

uschauen - Entspan-
Santian 0hdenken. Unterwegs nach
de ia d Cor**postela: San Juan

Sii. ena ■|M'"' der Retter.

bitte. 08.30 Cursus wiskunde. 09.00
Cursus technologie. 09.30 Cursusinfor-
matie. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Musik urn
elf. Vandaag werken van Stravinsky,
Ravel en Bartók. 12.00 Tele-Akademie.
Prof. Dr. Rupert Sheldrak over het ge-
heugen van de natuur. 12.45 Weekma-
gazine voor doven en slechthorenden.
13.15 Magazine v. Grieken, Italianen,
Joegoslaven en Turken. 14.15 Funk-
kolleg: Fernsehbegleitprogramm 1992.
15.15 (ZW) Füsilier Wipf, Zwitserse
speelfilm uit 1938 van Leopold Lindt-
berg en Hermann Haller. 17.00 Volks-
kino, serie amateurfilms uit en over de
voormalige DDR. 17.45 Ratselkommo-
de. 18.30 Das Südwest-Journal. 19.00
Die Schlagerparade der Volksmusik.
19.45 Harald und Eddi. 20.15 Reisver-
slag van Bulgarije (2). 21.00 Journaal.
21.05 Le Corbusier, portret van deze
architect. 21.50 Flutlicht, sportmagazi-
ne. 22.45 Wortwechsel, gesprek met
wetenschapper Carl Djerassi. 23.30
Weisser Fleck. 00.15 Laatste nieuws.
00.17 Non-Stop-Fernsehen.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Russisch

00.05-01.25 Vengeance Valley, Am
speelfilm uit '51 van Richard Thorpe.

23.15 "" Wien bleibt Wien. Geschie-
denis van Wiener Philharmoniker.

00.00 Heute.

20.15 Widerspenstige Victoria, tv-
film van Eberhard Itzenplitz.

21.15 Heute. Wahl in Baden-Württem-
berg und Schleswig-Holstein, recht-
streeks verkiezingsprogramma.
Aansl. Sport am Sonntag.

21.45 Mord im Atomkraftwerk, tv-
film van Michel Lang.

19.00 Heute. Wahl in Baden-Württem-
berg und Schleswig-Holstein.

19.30 Wunderbare Welt, natuurdocu-
mentaire over natuurreservaten in
Australië.

17.55 Wahl in Baden-Württemberg
und Schleswig-Holstein, live verkie-
zingsprogramma met uitslagen en
analyses van de parlementsverkie-
zingen in Baden-Württemberg en
Sleeswijk-Holstein.

Vlaanderen; Autosport. Duitse kam-
pioenschappen voor toerwagens in
Zolder in België. Ca. 17.00 heute.

uit de Disney-keuken over een bui-
tenaardse kat, die de hulp van
Amerikaanse geleerden inroept als
hij met zijn ruimteschip is gestrand.
Met: Ken Berry en Sandy Duncan.

Duitsland 1
15.20The Time, The Place and the
Girl (1946-USA). Het beste van de-
ze flutterige, gewrongen musical
van David Butler is de muziek van
Arthur Schwarz en Leo Robin.
Martha Vickers, Jack Carson e.a.
zingen liedjes als: 'A Gal in Calico'
en 'Rainy Night in Rio'.

RTL Plus
ua.2n ti,
(1984 iica Last Starfighter
van Ni u)' SF-,ilm voor kinderen
de danu,

as,le over een ior,gen.
Deo «n u'J Zljn behendigheid in vi-
de a_,pel|et|es in aanmerking komt
van rt 96llallen P|aneet te reddendn de ondergang.

" Janis Paige in 'The time, the place and the girls'. (Duits-
land 1 - 15.20 uur).

radio7.05 KROs Ontbijtshow (7.3 C
Nws). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws. 9.05 De verbeelding
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één 10.05 Wegwe-
zen. 11.05 Ophef en vertier (12.3 C
Nws). 13.10 Hier en nu. 14.0'
Langs de lijn, spon en muziel
(17.30 Nws). 18.08 NOS Aktueel
19.04 Van 0 tot 80. 20.02 Jazz ui
het historisch archief: ca.20.3C
NOS Jazzgeschiedenis. 21.04 Ap-
pels en peren. 22.04 New age
music magazine. 23.05 Met he
oog op morgen. 0.02-7.00 TROS
Nachtwacht

Radio 1

RTL Radio
6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport 18.00 Classic-
Hits. Die grössten Hits, die besten
OkJies. 21.00 Je t'aime. Das zartli-
che Magazin. 24 00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.04 Tony
van Verre ontmoet Wim Hofmar
(4). 10.30 Muziekmozatek. 12.04
Nederlands op AVRO 2. 13.04
AVRO Radiojournaal. 14.04 Café
op twee. 15.30 Mezzo. 17.04 De
taaimeesters. 17.30 Tourde chant
18.04 Album. 20.04 3 x bellen
20.30 The

Duitsland 2
(19QO dX?;-, La Peor de TodasMaS"?A/F)' Hjstorische film van
WkLi*'88 Bemt>erg over een

non, die in de 17e
aan u!l. k| ooster inging om zich
künm£etenschaPPelijke arbeid teSern! ,den- Met: Assumpta6rna en Dominique Sanda

Radio 3
7.02 Wakker. 8.02 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04Eeh. 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 Het steenen tijdperk
19.04 Forza. 20.04 Leidsekade Li-
ve. 22.04 Rock City. 23.04-24.0C
Liefdeslijn.

BBC 2
Oliver^HP f Sea 09'«>-USA).cent. ardy stort ,n als arbeider in
hij ,^on-fabriek en dus probeert
n I zich met Stan Laurel te ontspan-
en",^? i"3,6" bootie' wa« natuurlijkCgTsl" iS R69ie: Gord°n

BBC2
00.50 Chinese Boxes (1985-D).
Will Patton is in deze film van
Christopher Petit een losbandige

20.46 Finders Keepers
(1984-USA). Helaas nogal opper-
vlakkige film van Richard Lester,
waarvan de ingrediënten toch zo
veelbelovend lijken: gestolen geld,
vermomde oplichters en een on-
handige huurmoordenaar.

Duitsland 1

RTL Plus
(197ano

6 Cat from outer sPacea'ö-USA). Doorsnee fantasyfilm

01.15 The Border (1982-USA).
Jack Nicholson laat zich in Tony
Richardson's film als lid van de
grenspolitie omkopen door illegale
Mexicaanse immigranten die de
Amerikaans-Mexicaanse grens wil-
len overschrijden.

RTL Plus

Amerikaan in Berlijn, die zich bezig
houdt met moord, drugshandel en
vrije filmerij.

00.05 Vengeance Valley
(1951-USA). Actieloze, langdradige
western van Richard Thorpe over
twee stiefbroers, Buil Lancaster en
Robert Walker. De eerte probeert
de tweede op het rechte spoor te
krijgen. Dat mislukt.

Duitsland 2

20.00 Novecento (1) (1976-1). Film
van Bernardo Bertolucci, ook be-
kend als '1900. Deze week het
eerste deel, volgende week zondag
het 2e en laatste deel. Op een
landgoed in Italië worden op dezelf-
de dag in 1900 twee zonen gebo-
ren, de een van een rijke hereboer,
de andervan een landarbeider. De
film volgt hun families gedurende
80 jaar. Met: Gerard Deardieu en
Robert de Niro.

Nederland 3

WDR4
4.05 Radiowecker 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.06
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 HeimatmekxJie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was dart es
sein? 17.00Der Tag urn fünf, Chö-
re der Völker. 18.00 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.

Radio 4
8 00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-

België/BRF
Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio-
frühstück (6.45 Horergrusslotterie;
7.15 Veranstaltungskalender; 7 30
Evangelium in unserer Zeit). 8.30
Glaube und Kirche. 9 05 Mundart-
sendung. 10.05 Treffpunkt Fn-
schauf. 12.05 Schlagersouvenirs

6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht 9.00 Nws. 9.02
Woord op zondag. 9.30 Te deum
laudamus. 9.55 Waterstanden.
10.00 Het verhaal. 10 10 Kerk-
dienst. 10.58 Wilde ganzen. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen op vijf. 12.00 Nws. 12.05 Het
zwarte gat. 14 00 Radio Romanti-
ca. 16.00 Club Veronica Trend
16.55 Mededelingen en schippers-
benchten 17 00 Kerkdienst. 17.58
Wilde ganzen. 18.00 Nws 18.10
Mensen. 18.25Liturgie en kerkmu-
ziek. IOS: 18.40 De onbekende
islam. 19.00 Nieuws in het Turks.
19 05 Nieuws in het Marokkaans.
Arabisch 19.10 Nieuws in het Ber-
bers. 19 15 Nieuws in het Chinees.
19 20 Suara Maluku. 19 55 Tambu
20.30 Zorg en Hoop. 21 20-22 20
Medelanders Nederlanders.

Radio 5

6.00 Nieuws 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30. 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10 03
De pré-historie 1100 Bengels
Kind aan huis met nonkel Julien.
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/Radio 2

zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek: Pianomuz. 12.00 De Neder-
landen. Residentie Ork. 13.00
Nws. 13.04Diskotabel. 14.15Con-
cert op de zondagmiddag: Bra-
bants Ork. met viool (in de pauze:
Praten over muziek) 16.30 Vokali-
se. The London Sinfonietta en Voi-
ces met sopraan. 18 00 Nws
18.04 Muziek uit duizenden 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22 00 Ka-
merconcert: Pianomuz. 22.30 Fina-
le. 23.00-24.00 Samuel Becket en
Jacoba van Velde, hoorsp.

9.00 Postbus 94, verzoekplaten
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma 12 00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-18.00
Omroep Limburg Sport.

Omroep Limburg 14.05 Die deutsche Schlagerpara
de. 16.05 Sporttreff. 18.35 Senic-
renfunk. 19.00-20.05 Volkstümli.
ches Schlagerkarussell
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België/TV 1Nederland 3 RTL4Nederland 1 Nederland 2 BBC 2
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Vakantie & Recreatie lüf
Advertentiecombinatie van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 ''*%Gr
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' TEXEL, ÓÓK IN HET VOORJAAR ! \
Ktms degewenste biochute aan, plok deie odvettentie op een bnetkoatt en doe (

'm op de bui. Wij sturen ude gewenste gidslen) don gratis toe. I
J Waddeneiland Texel, vemuuradressen en refreanemogelijkhecten (

jKampeerfolder, 16campings opTexel JReisgids Texel,met |
I informatie, hotels, bungalows en sportieve reizen met een prijsoverzicht |

F3STICHTING VVV TEXEL PROMOTIE = \K_J postbusi_mojAjajiuKnimnojvii _ _._=_.
TERSCHELLING: app. Boerderij "De Groede" luxe app.
geschikt t/m 4 pers., Paas nog vrij. Nabij natuureservaat

"De Boschplaat". Te1:05620-9099.
AMELAND. T.h. st. vakantiebungalows en stacaravans.
TERSCHELLING t.h. stacaravans, alles voll. inger. Vrij
voor 11-7 en na 22-8. Inl. 05180-1206 (niet op zond.).

NES, AMELAND.
T.h. luxe recr. woningen met cv. Voll. inger. en geschikt
voor max. 4 pers. per woning. Paasvak. +juni/Iste wk. in
juli nog vrij ! Huurpr. v.a. ’ 1.000,- p.w. 1n1.02158-41927.

LAMMETJES KIJKEN !
Fietsvak. Texel 5 dgn ’ 258,- 8 dgn ’ 429,- H.P.+ fiets

Hotel Dijkstra, de Koog, Mikadel 3, Tel 02220-17357.
TERSCHELLING/AMELAND. T.H. gr. luxe sta-caravans, 2

en 3 slp.kmrs, w. water, kl. tv, radio, vrij voor 4-7 en
na 29-8. Tel: 05180-1581, b.g.g. 05620-2582

Waar wacht je nog op ?
Hotelarrangementen met actieve natuurcursus verzorgd
doorEcoMare. Bel voor meer informatie WV Texel 02220-
-14741 en vraag naar de HotelVakantiefolder.

HotelNatuurVakantie op Texel!

TEXEL, BELEEF T NU
Een heerlijke vakantie of een weekend ertussenuit op een
schitterend eiland. Met introduktiekorting:
GLOEDNIEUWE COMPLEET LUXE APPARTEMENTEN.

Residentie Californië:
informatie 02220 -16626.
TERSCHELLING. 'Hotel Thalassa' centraal op het eiland
met faciliteiten als: verw. zwemb., sauna, zonneb., zonne-
terras, biedt u arr. v.a. / 150,- mcl. ontbijtbuffet, lunchpak-
ket, dinersen fiets. Prosp. op aanvr. Heereweg 5,8891 HS
Midsland. Tel. 05620-8850. Fax. 05620-8299.■ TEXEL, de Koog,

hotel BOSCHRAND, 5-dg.
arr. HP ’ 205- p.p. Incl. fiets
en 50% kort. op subtr.
zwembad (m.u.v. Pasen)

Tel. 02220-17281.

Terschelling, CHALET VER-
HUUR max. 5 pers. voorzien

AMELAND, T.h. 4 pers. van t/d, 2 slpk., radio/ kl.tv.
bungalows vrij tot 11-7. Voor 1-7 na 20-8. Inl. tel:

Tel. 05191-4731. 02240-12719/05138-17262.

ZUIDLAARDERMEER
Kampeerterrein-Jachthaven 'Meerwijck'

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

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

Er gaat niets boven Groningen
voor een keur aan

CAMPINGS, DAGATTRACTIES, GROEPSVERBLIJVEN
Vraagt u de gratis folder aan

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

CAMPING DE ZEEHOEVE, aan de Waddenzee,
seizoenpl. en jaarpl., verhuur van stacarv. en
trekkershutten. lnl.:Harlingen 05178-13465.

ZEILSCHOOL PEAN. Al meer dan 20 jaareen vertrouwde
naam. Zeil- en surfcursussen voor de jeugd, volwassenen

en gezinnen ANWB/veilig tehuis erkend:
ml. en folder 05663-1392.

EEN TOP-ZEILVAKANTIE IN HEEG
Genieten van schone lucht en fris water bij de ANWB

erkende zeilscholen, NJHC Herberg It Beaken' (voor jeugd
en gezinnen) en zeilschool Heegermeer (v.a. 21 jr). Bel

voor een folder 05154-2258/2363.

Recr. bedrijf 'DE WEIJDE BLICK' WARNS. Reserv. nu tij-
dig voor een seizoenpl. Camp. ligt in de Z.W. Hoek van
Friesland, nabij IJsselmeer en de Gaasterlandse bossen.
U kunt er surfen en fietsen, ons bedrijf beschikt over goede
ace. zwemb. aanw. Ideaal voor jongeregezin. 05149-1428.

Camping De Hondsrug is een modern ingerichte
gezinscamping met 0.a.. ToenstJscne plaatsen met eigen

sanitaire unit
_^__. camping _| ■ Arrangementen Pasen, Hemelvaart

en Pinksteren*"rj^^gujl " Buitenbad__nmmm^^^m " verwarmd binnenbad
„ „„,.. " Luxe stacaravans te huur voor 19-7annerweg3-9463TA eext na 1 5 g

te1.05922-1292 "Gehele seizoen recreatiebegeleiding- NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of vraag
onze kleurenfolder aan.

BUNGALOWP. NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl. folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940.
Aan de rand van het Nationaal Park Dwingeldergeld 5 en 4
* bung-. en campeerterrein in bosrijke omgeving veel fiets-
en wandelpaden. Hele jaar open 55+ korting in voor- en
naseizoen (alleen bung.). Vakantiepark de Wiltzangh, Wit-
teveen 2, 7963 RB Ruinen. Voor infokunt u bellen: 05221-
-1227* Boek nu voor april of mei dan krijgt u 30% korting.

SCHOONLOO. Bos, ruimte, lucht.
Rustig op privéterrein gelegen stenen zomerhuis, 2 tot 10
pers. Grote woonruimte en groot grasveld. Te1.05925-1443

Hotel-Restaurant „'t WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. Spec. arr. De folder ligt voor u klaar.
OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmenerberg m.
overdekt zwemb. Recr. team. Pasen en hemelv. / 205.- p.

wk. Nog vrij voor 18/7 en na 22/8. Tel 05274-1267.
T.H. comf. BOERENWONING 7 pers., ookPasen, huisdier
welkom, mooi landelijk gelegen, Daarie Te1:05497-97580.

DE OMMEZWAAI, een camping die rust uitademt !
Kampeerplaatsen, verhuur stacar./zomerh.

Folder: Heeten 05726-1577.

CAMPING-enRECREATIECENTRUM

tf?\ DB TJUBB
W U;}JJGG=J\J

Mirt» 102, 7118 KR Winterswijk. Tel. 05430-65366 |
CAMPING 'DE VLINDERHOEVE Gorssel.

Open weekend campings Achterhoek 10-11 april. Win een
BALLONVAART.

Heel weekend kamperen, u betaalt 1 overnachting.
Info: 05733-1354.

VELUWE, Vaassen 'DE BOSRAND' 'NIEUW* LUXE app.
(ook w'kend/midwk) sta-car. en kampeerpl. Overdekt verw.
zwemb., tennisbaan, recr. progr. Pasen! 05788 - 1343.

Hotelvakantie Veluwe.
3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half pen-
sion, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paardrijden.

Info: Hotel Bosoord Loenen. 05765-1264.
WINTERSWIJK. Staanplaatsen en toeristische plaatsen
tegen Duitse grens gelegen in schitterende natuur. Alle
comfort, rest., snackbar, disco, tennis, kegelen, zwemmen,
surfen enz. Tev. verhuur van groepstent tot 45 pers. Cam-
ping en kegelcentrum 't WIESKAMP, Henxel nr. 4, 7113
PA 05430-14612.

CAMPING 'DE SCHERPENHOF' TERWOLDE,
een ideale vakantie voor het hele gezin aan de rand van de
Veluwe met o.a. surfmeer, verw. zwembad, div. attr., bow-
ling, bistro en disco. VERHUUR VAN STACARAVANS
f 575,- p. wk. GEHEEL VERNIEUWDE TOILET/DOUCHE-

" GEBOUWEN. Zie ook WV of ANWB-gids of bel voor een
folder 05717-1731.

BUNGALOWPARK 'DE BREMERBERG'
T.h. recreatiebung. 4-6 p. nabij het Veluwemeer. Ideaal v.

watersport. Gratis tennisb., verwarmd open zwemb.,
speeltuin, sportveld. Tev. fietsverh., winkel, wasserette,

rest. Nog enk. bung.'s vrij v. 12-26 juni ’ 515/545;
26/6-1077 / 715/745. Inl. 03211-1659.

uri-n r/V Werkelijk alles
55r %■■ ondereen dak
hotel callanlsoog ***
«62 luxe hotelkamers met badkamer, op 500 M van het Noordzeestrand

*zwembad-tennis-squash-badminton-sauna-titness-zonnecentrum

* terras-patio- restaurant- bar- parkeergelegenheid

*Weekend-arrangement:f 160,-p.p.-CallantsoogSportief:f2oo, -pp.
(2 nachten logeren, dineren en vrij gebruik van alle sportvoorzieningen)

Abbestederweg 26. 1759 NB Callantsoog, Tel 02248-2222 Fax 2262

ST. MAARTENSZEE bung.'s/app. a. zee, nabij subtropisch
zwemparadijs. W'kend/midwk.-arr. (02246) 1596.
ST.MAARTENSZEE PARK DUINLAND. Bung. gratis
zwemparadijs/attractiepark voor w'kend/midweek en voor-
seizoenarrangementen. Tel. (02246) 3109.

ANWB - DE OUDE BOOMGAARD
Provincialeweg 5a Oudkarspel, heeft óók in het hoogsei-
zoen nog caravanplaatsen vrij. Trekkershutten en 2 woon-
huizen! Eigen zwembaden - Aan viswater. 8 km. van zee!

Tel. 02260-12785.
HEILOO-BUNGALOWPARK 'HET CAENDORP'

Vrijst. 6-pers. bungalows, ANWB, veel privacy, speeltuin,
speelweide, kinderboerderij, vrij voor 11-7 en na 29-8.

InL/folder: 072-330512.

f &> **"" I nergens in Nederland zijn
Ds\ I de duinenhogeren breder,

gbo€t cAMPenouin I jg het strand zo wit
SCMOOWi.

mSIn ***** ■ en schoon.
egmond aan zee m^J^wxTwmjwwiTm*1Wm}^*mmT\mu*mimmT%.

Arr»»l*fd*m^^=Ss-^ *-*"jP^
/ - A nergens vinden duinen,
/ Utrecht» "

C»**-<-. "»-____■ bossen'd,J en r^r\-"^___ »-■ I polders elkaar _V V_JWl I in
M I wijds panorama. WmJM

WV BERGEN *5* 02208 - 12124 - 13100
WV BERGEN AAN ZEE "*■* 02208 - 12400 - 13173
VW SCHCORL 02209-1504
WV GROET - CAMPERDUIN 02209 - 1423
VW EGMOND AAN ZEE 02206- 1362

NIEUW!!! UNIEK IN NOORDHOLLAND!
Paas- en voorjaarsarrangementen

Moderne camping met riant natuurbad, zuiver bronwater
en rondom srand. Voor tenten, toercar. en campers.

TEVENS VERHUUR STACARAVANS +
TREKKERSHUTTEN

Vraag de gratis folder aan. DE WOUDHOEVE' EGMOND.
Tel. 02206-1744.

HOBBE & WOBBE nodigen u uit voor M^_>
een fantastische vakantie in Drenthe! 'H -W y^Z/^^f
"vVMßMedwer^vznHun-l^gen- I Kamperen hoogseizoen 1 ' ,' '£ jF'_rAUWeaerbergen, de leukste recreinep-ken voor ’ Jl'so n.n. all ui 1 i «*!___ l 7 1/ fp
het hele genn. Volop rast en ruimte voor r V" V *'"i«_"' "i___JETM l*r1 iedereenen... leukvoor dekinderen IWinter is I _,„__" u:.j:„„ «■■.".'J£-'i '_!_??: W " ~-^ ****j>- 0V~ ii_;_ Bunealowaanbieding * Jrv _v wv T' _____"r r -"r_estedcen:z^^en,.rjonen,speUet,« v_. fo/6 t/m 3/7, 6-pers '^P* C**T^VA--doen. Komt u ook? Meer weten? Bel voor de bunmlowv.a. f 658,- p.w. -j/rSirlit-' \j\] -" -''/«Sr _W '._ €3RATIS Hobbe-en-Wobbe-krml I 8 J ' H '«■_s"*. " Vv^/mr:'
HUNZEBERGEN WESTERBERGEN

_
Jjjk V? Fc/. 'FT.'[Expo, te1.:05919-49116 Echten, tel.: 05288-1224 - v-wJ «.4 **~*-._ j *„- ■ f

BUNGALOWS/VAKANTIEHUIZEN/STACARAVANS
in parken en privé, de mooiste plekjes in Nederland o.a.

N-Holl. kust + Veluwe. Van 2-15 p. Carav. 4-6 p.
FREETIME HOMES. Tel. 01185-2735. Fax 1870.

I jo\4sk SAMEN GEZELLIG NAAR€-|W LINNAEUSHOF
'fC^^^W^ EUROPA'S GROOTSTE SPEELTUIN

#_PL^—^. EEN DAGVULLEND ATTRAKTIEPARK¥v!f'^^^SfêEirZQAx\ GELEGEN AAN DE N2OB HAARLEM-LISSE.
IJ?- -OBlri^ir \ ALL-IN-TARIEF:F9,OOP.P.
_3 / "2>^ _f) <UITGEZONDERD MOTORSKELTERS)

WZ£i£l 2*M xirmK*^' C^EN TOT 5OKT.: 10.00-18.00UUR.
AwÈÊ /£/t\ XL^X INFOLUN : 02502- 47624.

Hotel 'AAN ZEE. Nog vrij juli/aug. Gezinskamers v.a. 295,-
-p.p.p.week, met ontbijt en diner. Vr. Folder. 01719-12919.

Par. Boulevard 206 2202 HT Noordwijk aan zee.

Huur 'ns een villa
in Wassenaar

Vakantie in Wassenaar? Huur dan 'ns een Duingalow op
Duinrell. Met ruimte voor 4-6 personen en alles drop en^l'ran.Vlakbij strand, zee en Den ■ -______

1 1
Haag Met het attraktiepark Q IIFRII 75-2?-i_.
kado en het tropische Tikibad. " " , '3^*
Folder: 01751-40260 **"**"J*<»*¥ **%,
Reserveringen: 01751-19314 2242 JP, Wassenaar

PwKpeA&caatozee
Vraag onze kleurenbrochure
van eerste-klas familiecamping
op slechts 600 meter van het camping
Vele faciliteiten aanwezig. IJ© MöppClSTC©
Vrijheidsweg 1, 3253 LS Ouddorp tel. 01878-1511_ OUDDORP AAN ZEE
■"w^i/J Brede stranden, weldadige rust en uitgestrekte
K\J^M natuurgebieden vindt uop de grens van ZUlD-
_^_fl HOLLAND en ZEELAND Informeer naar onzevakan-mammW tieverbhiven en moderne campings

VW Ouddorp, Pb 6. 3253 ZG Ouddorp, Tel. 01878-1789

kamperenF
Bespreek uw plaats op

de gezelligefamiliecamping
van het Ostara Valcanriepark
De Krabbeplaat te Brielle.

Gelegen aan het Brielse
Meer en vlakbij het Noord-
zeestrand.

Elektra-aansluiting, prima
sanitair, winkel, wasserette.

Surfen, zeilen, vissen,
zwemmen, eigen haven en
surf-oever, gezellige horeca
op het park.

Uitgebreid recreatiepro-
gramma in het hoogseizoen.

En ook dit jaarweer: de
OSTARA Spcktakeldagen.

/ '~

Daarstraalt het plezier van af. !
Oude Veerdam 4, Brielle.

01810- 123 63.

RUIME
KAMPEERPLAATSEN

&
'grote visvijver

'recreatieprogramma
"gelegen in mooie omg.
RECREATIECENTRUM

STELLEPLAS
Heinkenszand-Zeeland

TELEFOON: 01106-2260.
ROOMPOT Recreatie, Sub-
tropisch kamperen laatste
jweekend van de paasvakantie,
<tie, donderdag 23 april t/rr

zondag 26 april ’ 85,~ all-in
01107- 4200.

i ■~~v^tz~ .Tl

i zeeland i
Kom naar Zeeland....

ook in het voorjaar!
Plak deze advertentie op een briefkaart. Wij sturen u dan gratis de: '0 Vakantieverblijvengids of de
0 Vakantiereisgids toe. (graag voorkeur aangeven)

■ _7v_ Provinciale VW Zeeland, Postbus 123,
I la 4330 AC Middelburg. Tel. 01180-33000

WESTKAPELLE-ZOUTELANDE. T.h. luxe vakantiebung
Uniek uitzicht op duinen, bij zuiderstrand. 3 slpk., cv, ktv,
wasmach., groot gazon, veel privacy. Tel. 076-612892.

VW BROUWERSHAVEN
Voor de leukste voorjaarsarrangementen o.a. beautyfarm

creatief div. korte cursussen, sportduiken ook voor
beginners, natuurexcursies, zeilen of het

kennismakingsarrangement. Vraag folder 01119-1940.
ZIN IN ZEELAND? Huur dan een bung. of stacar.

Tevens nieuwe stacaravans te koop. Info: 01115-1786.
Recr. terrein WELGELEGEN, Burgh-Haamstede.

Op RECR. CENTR. SOMEREN tussen Venlo en
Eindhoven: 6-pers. bung. en stacar. + pi. voor eigen car.
Zwemb. + manege + stalling en lessen, (04926) 1216.

KAMPEREN?
Bespreek uw plaats op de

gezellige familiecamping van
het Ostara Vakantiepark
't Wolfsven te Mierlo.
Gelegen in een uniek stukje
natuurrijk Brabant.

Elektra-aansluiting,
prima sanitair, winkel, was-
serette. Overdekt zwembad
met "hot whirlpool", groot
natuurbad met stranden,
spannende waterglijbaan,
vis- en speelvijvers, tennis-
banen, midgetgolf.
Gezellige horeca op het park.

Uitgebreid recreatiepro-
gramma in het hoogseizoen.

En ook dit jaar weer: de
OSTARA Spcktakeldagen.

_^_#*%^SJg_-
Durxtra-tbet plezier«__.

Patrijslaan 4, Mierlo.
04927-616 61

DE REISGENOTENKRANT
Info: postb. 15, 5600 AA
Eindhoven. Ook Interrail
en 1001 alleenst. reizen.

Chartervlucht Rome 16/4
5 dgn ’325, Madrid 15/4
6 dgn ’ 385. Ook met hotel
FUTURE LINE TRAVEL,
020-622.28.59. üd SGR.

FLAMINGO-PARK
CURACAO. T.h. 2, 3 en 4
pers. bung's. Resp. ’ 75,-,

’ 85,-, / 95,- p.d. p. bung.
Inl. 038-531430.

U zoekt een kleine, knusse
en komfortabele camping??

De Brugse Heide
Valkenswaard, richting Achel.

Gewoon even bellen! 04902 - 18304.

4**** Camping 'Strandbad Oostappen'
SPECIAAL HEMELVAART-/PINKSTERARRANGEMENT:

23 MEI T/M 8 JUNI f 225,-.
Ideale ANWB-gezinscamping, op de grens Brabant/Lim-
burg. Mooie jaar- en toeristische plaatsen in de bossen of
aan zwem-/surfwater. Uitgebr. dag-/avondaktiviteiten-pro-
gramma, ook v.d. allerkleinsten. Waterglijbaan. Speelcom-

I binatie. Modern en komfortabel: elektra, watertappunt, rio-
lering, kabel-TV. Vraag snel de uitgebreide folder:
Fam. Gillis, Kranenvenweg 23, ASTEN-OMMEL.

7 dagen per week open! Tel. 04936-92398.
VW MOOI CHAAM

Een schitterende bosrijke omgeving om heerlijk te fietsen
en te wandelen met de grote attraktieparken in de direkte
omgeving voor een dagje uit. Campings, bungalows, hotels
en dagrecreatie met rust, gezelligheiden sfeer!
Vraag informatiepakket aan:
WV Chaam, Postbus 6, 4860 AA Chaam.
Telefoon: 01619-1812.
RECREATIE-OORD DE PEEL:
Hutten 5, 5763 PL Milheeze. Ideale gez.camp., gelegen in
uniek naruurgebied. Toer-,seiz.-en jaarpl. op weide of in
bos, T.h.:vrijst. stenen bung's*" en **** tot 17-7 en na 7-8,
4/6 pers. Gratis zwem- en kleuterbad, kant., winkel, wass.,
speelt., midgetgolf, voet-en volleybaLv., disco, 500 m. v.
recr. plas. In hoogs, recr.team aanw. Kom eens kijken of
bel voor gr. in1.:(04924) 1225. Zat. en zon. geopend.

VALK£J-BURG PJD GEUL

Even uitblazen!
Atlanta Hotel****, 3-5-8 daagse arr. op basis van H.P.
v.a. ’153,- p.p. (spec.Thermae arr.) 04406 12193._t_fTJg^"y^^Y_yp^%^Byy^»l~ WtFi"*4*|m_ **">yjßI _^*_/_fl I

HUIZE HEERKUIL St. Geertruid.
4 gezell. fam. app. max. 5 pers. voll. inger. midden in de

natuur vlakbij Maastricht. Inl. 04408-2968.

GEZINSCAMPING "De Ruige Hoek", verw. zwem- en
speelbaden, speeltuin, tennisbaan, recr. team. Ook t.h.

5 pers, chalets. Maasbree (bij Venlo) 04765-2360.
SIBBE - VALKENBURG. Pensions Bouwens,

Sibberkerkstr. 79. Goedekeuken, tuin, parkeerpl. LO / 26,-
HP ’ 40,-. Kind, reductie. Tel. 04406-12091 na 19.00 uur.

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.

'' Gezel. GEZ. CAMPING nabij Valkenburg biedt aan: 4-6
pers. stacar. v.a. ’ 375.- p.w. all-in. Ace.: zwemb., speel-
tuin, kinderboerderij, pony's, bar. Inl.: (04492) 18822.

"Meer dan alleen maar kamperen"
op recreatiepark Hommelheide te Susteren, een gezins-
camping bij uitstek. Natuurbad met strand, vissteigers,

roeien, waterfietsen, surfles, tennis, grote speeltuin,
midgetgolf, jeugddisco, kantine, en veel meer.

Gunstige tarieven, speciale arrangementen.
Tevens nieuwe jaarplaatsen.

: Bel voor gratis folder: 04499-2900.

- 8-DAAGSE REIZEN VALKENBURG v.a. ’ 495,-. Heen- en
rt terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. en d. +
i. t., zonder bus v.a. / 370,- p.p. Alléén 3 bust. v.a. f 445,-.

Gr. folder: 3-sterrenpension Spronck, Spooriaan 39, 6301- GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

! HOTEL-LAMERICHS
GEULHEM-VALKENBURG a/d GEUL (L)
Is gelegen in rustige bosrijke Geuldalnatuur, 3 km. van
centrum Valkenburg. Geulhemmerweg 27, 6325 PH. Berg-
Terblijt (L). Wij verzorgen voor U een weekvakantiereis
naar ons hotel. Dit houdt in : afhalen en terugbrengen per
autobus in of bij uw woonplaats + drie bustochten v.a. ho-
tel naar Z.-Limburg, Duitse Eifelgebergte, Ardennen en
Luxemburg. De prijs is ’ 540,- per persoon per week, alles
inbegrepen. Per eigen auto tot hotel + 3 bustochten v.a.
hotel ’ 490,- per persoon per week of per trein tot Maas-
tricht, alwaar u per auto van station wordt afgehaald + 3

bustochten v.a. hotel ’ 490,- per persoon per week.
En!... Natuurlijk inbegrepenvoor dit arrangement een week

volledig degelijk pension in hotel!
I- Alle kamers zijn voorzien v. bad of douche en toilet!!

Vraag prospectus of bel nu! Tel. 04406-40555.

' Te huur: eenv. Huisjes en/of Carav's, op kleine rustige
camping langs riv. Ned.talig. Info: A. v. Hanegem.

La Lienne 16 B-4987 Stoumont Tel. 09-3280785950.
CARAVANS te huur. Pracht, natuur bij la Roche (Arden-
nen) op kl. camping, 100 km. v. Maastricht. Ook m. eigen
tent of car. Tel.: 09-3284411488.

_
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ’ 190,-

-' p.wk. all-in, bezet van 11-7 t/m 15-8. (04459) 1598.

RENT A TENT. Voll. inger. m MizWMIWJM ■)
bung.tenten op campings in "*^___m____________*-

Belg., Lux., Dld., Nrd.- STA-CARAVANS in de
" Frankr. 05765-1071, Pb 19, Ardennen en Ardèche v.a.
) 7370 AA Loenen. 185,- all-in. 04406-42428.

mmmmmmmW_\_]_lX^S!^Smmmmmmmm)
APPARTEMENTEN 6 HUISJES AAN ZEE.

in Normandië, Bretagne, Vendée, en de MiddellandseZee
Topic Travel Autovakantie-gids: 070-35.033.09 lid SGR .. Goede vak.woningen, bung.parken en stacaravans.

VERDIEN NU EEN WEEK VAKANTIE TERUG I

Bel 085-257800 SEJQUR EN FRANCE voor inl./gratis gids
I- Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.

Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471
ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES voor gezinnnen.
In ZuidFr.: compl. inger. caravans en bung. tenten + sport/

Ispelprogramma's. Aantrekkelijk en betaalbaar.
EUROSPORVAC tel. 078 - 414562.

1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren ZO. Frankrijk:
Ardèche, Gard, Vaucluse, Dróme, tel. NI. 040-511320, tel.
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049, Nederlands sprekend.
COMFORTABEL KAMPEREN"*SOLAIRE Int. Holidays.

Huur voordelig STACARAVAN of TENT op .waliteits-
campings! Reisburo SCHNIEDERS'OS9IO-15075.

JONGERENCAMPINGCóte d'Azur 10/17 dgse. 6»
v.a. ’ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919.

ZUID FRANKRIJK
Verbluffend voordelig!
3 sterren appartement,

100 m. van het strand in
Cannes! Kan al v.a.
/ 775,- per week.

Bel 01650T55855.
Teletravel, LID ANVR/SGR.
Lac du Bourget ANNECY.
T.h.: compl. inger. caravans
a.h. water op "'camping t/m
18-7-92 va. / 500,- p.w. all-
in. Inl.: 05419-92682.

Parijs busreizen, 3*|
/ 159,- p.p. 4

GEBO REIZEN 038

TENTSETri
De compleet ir»,

bungalowtent op -
campings in Fral

Zeer aantr. voorsei*
Folder 071-146

ARDÈCHE. Carav*

’ 195,- p.wk. all-i**
04406-424281

Mr___sc <«- M__M_. __ jfotirtjmsm
Droomvakantie in 't berestadje net over de 'H
Het besl geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Benthcun meto_\\\
velachüge, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, krv, "'iH
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Koo ■Tevens fietsverhuur. ___\\Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.j^l
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. EveneftH
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen. _____\\Hotel Grossfeld, Postbus 1208.4444BadBentheim, Duitsland. I
Bel 053-35 32 46(NL) of09-49 59 22 828 (BRD) voor !*■| prospectus. Fax 09-49 59 22 4349 ■
Vak. app. Eifel, Moezel, Beierse Woud, Z.-Duitsl I

'CLARA' pb. 156, 2980AD Ridderkerk oftel. 0180*M
BOPPARD. Hotel GARNI. M

Alle kamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- 'I
Tel 09-49.6742.802920. Fax: 802802. Wij spreke;J

EGGEGEBIRGE/SAUERLAND M
T.h. bungalows v.a. 2 t/m 7 p. in rustig park. Ned.Wl
Wandel- of excursiegebied, ca. 250 km. va Arnherrjß
korting in mei of sept. Info/doe.: O Hage, tel. 057$ J
Gezellig Nederlands Hel
in 't hartje van Sauerlaß

Alle kamers zijn ruim en mooi ingericht, allen met m
en wc. ledere morgen serveren wij luxe, uitgebreidI
buffet en 's avonds een rijkelijk 4-gangendiner (hal"
ten). Gezellige bar met vele familiespelletjes, mo<_H
zaal, grote parkeerplaats, direct a.d. bossen. 100 m
zwembad, golfbaan, schaatsbaan, etc, etc. Het id£*H
trekpunt voor devele leuke dagtrips, die er te maK'H

b.v. Fort-fun, ertsmijnen, Edersee, etc. H
1 week al v.a. DM199,-fl

Vraag een gratis kleurenfolder met prijslijst. I
Tel. 09-4929817356 Wij spreken Nederlands■

Hotel Meurs I
Am Waltenberg 67. 5788 Winterberg. JM

BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. a.'l
Alle kamers met do/wc/telef./ktv: H.P. v.a. DM 45,- pfl
v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned.) of schrijf on'H
voor een folder: HOTEL LEUROPE***, Mainzerstrß
D-5407 Boppard, telef. 09-49 6742 8020. Fax: »■
Fam. A. Potharst I_______________________________

t/mm

-A -_^ Gastvrij, I____________ sfeervol en-H
Hotel AmBerghang dichtbij! ■
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Benflß

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, deroyale kai_H
suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) fl

relaxcenter, de bar, lounge en restaurant (met meesterliJ^Hgaranderenu een zorgeloos verblijf. Onze faam van ge_|
luxueus hotel maken wij ook graagvoor u waar! Ons aa"B
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,-M

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim. I
| Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.592^

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

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

I COSTA BRAM
Hotel Imperial Park/Casino Royal, Lloret de"
Hotel Olympic, Amaika, Calella

Vertrek op 1 0, 1 7, 20, 24 en 27 april
I, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, en 29 mei
Alle akkommodaties: volpension voor de prijs van halfpe'"

Haal de zomergids pendelbusvakanties van/ /fwjaw^^^^^

—
GRATIS ZOMERGIDSs. Buspendels 10/17 dgn. ma.
app. v.a. 199,- camping v.a. 319,-. Hotel** 20-4 249;
.mei v.a. 299,-. Boosten Reizen lid SGR 045-22777;
Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. straf
Gr. fold. BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-764/;
Playa d' Aro JONGERENCAMPING 10/17 dgse bus*«

v.a. ’ 245,-. Tenthuur mog. 020-6202919.^.
20-24-27 april, 4-11 mei: spec. aanb.

hotel Papi in Malgrat, goed familiehotel met volp-.
van zee, kamers met badk., balkon. 10 Dgs. busreis
de ongelooflijke prijs van / 279,-. Bijk. kosten: Royal *'/ 40,-; garantief. ’ 10,- en adm. k. / 5,- per tak*

Dit is een van de vele aanbiedingen uit de folderv'
SOLMAR TOURS. Meer dan 40 hotels extra voord*'

boeken door rechtstreekse verkoop.
1-2- of 3-sterren, in mei, juni, juli of aug.

Bel 040-460560 en vraag die gratis folder,^,
SALOU, laat u verwennen in het zeer bekende H<^

OASIS PARK**, dichtbij zee. We verblijven op basis
volp. (keuzemenu). Het hotel heeft zwembad met <r
ligstoelen, etc. Uw kamer is met bad/douche/toilet
balkon. We gaan per superluxebus (bar-toilet-vtdeo). *

rokers-/niet-rokersgedeelte en vast gereserveerd
plaatsen. 10 dagen mcl. volp. nu ’ 369,-. Toeslag p
Class’ 50,-. Vertrek I+4+B+ll + 18+25 mei. Tev»

aanbieding appartementen aan de Costa Brava «1
/ 199,-. Bel ANVR Snoeyink Reizen, 05413-53200.

garantie: wij zijn aangesloten bij ANVR en SGP^
COSTA BRAVA-Blanes.

Vakantiewoningen te huur.
Auto»bus«treinovliegtuig.

Codaß Reizen: 050-415210.

Spanje busreizen, 10 dgn.
v.a. / 395,- p.p.; 17 dgn. v.a.

’ 614,- p.p. Gratis folder
GEBO REIZEN 038-544968.

Costa Brava v.a. ’ Z"?
Barcelona v.a. / 2* 'Salou v.a. / 240,\,

Costa Blanca v.a. fj%
Retourprijzen per P*,

(bijna) dagelijks na*
Spanje, 29 bestemrm"

Luxe bussen toilö'
video - airco - royale

Iberbus
020-6241010

JONGERENCAMPING Adriatische kust, 10/17 &*
busreizen v.a. 245,-. Tenthuur mog. 020-62029j



eVakantie & Recreatie *M
F '"^vertentlecombinatle van 46 Nederlandse Regionale Dagbladen. Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 N«*r
Fr» -,
seM ti_H _tjr-
-146-_ 'Camping Florenz'

'a**do degli Scacchi-Adriatische Zee. Het ligt 30 km. tenill-ijoorden van Ravenna en 100 km. ten zuiden van Venetië,
*28"irect aan zee met privéstrand, restaurant, bar, pizzeria,J.upermarkt, speelhal, bioscoop, dansav., warme douches._~f,e ,o'ale oppervlakte bedraagt 60.000 m 2en 480 staan-■"'aatsen (80 staanpl. liggen direct aan het strand). Cam-Jng Carnet 10% korting. Inl. fam. Oeldrich-Alkmaar, tel.2__2)_120485_
r_Éi r?r>biedt u betere busreizen naar Italië. 7-Daagse reis»rL(JRENCE al v.a. / 399,-;ROME al v.a. / 449,-. Verzorg-
Ierftoo Cursiereis lan9s FLORENCE, PISA en ELBA al v.a.
-»«{"".? '"■ Luxe cultuurreis TOSCANE met verblijf in perfect,5 hotel al v.a. ’895,-; 8-daagse reis VENETIË v.a.Ko»/ '69,-; 12-daagse rondreis BELLA ITALIA v.a. ’ 999,-; 5-- :~*yse vliegreis ROME v.a. ’ 975,-. Bel nu voor gratis reis-as'SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050-145800///020-
-l>^rl_____of vraag uw ANVR-reisadviesburo!

!r/hAiRDAMEER TIGNALE- EXCURSIEREIZEN met be-" ■"" luxe appartementen met zoek aan o.a. Rome, Floren-d_\ VnWernb- ook geschikt v. Ce, Venetië en Ravenna. Ho-tslj Rnn naseizoen metcv' tel met zwembad. 10 Dgnq2 a" m boven het meer- v.a. / 529,- 170. Ook half-_J °aikon op z. met uitzicht pension mogelijk. Vertrek
i over het meer. wekelijks op vrijdag. Vraag.rf oosrijke omgev. 4/6 pers. de gratis folder bij Winne-

<ef 'nfo: 078-414539. muller Reizen (SGR, ANVR)

■"^ 08880-52245.

- h reinste rust en ruimte...

3 IMl^
iti -*1* lliTfiiiiiiïi.llli-iiilii'l.lillï' li linniil
:j n<V_/7 1 1 Vraag tegen portokosten het
u ' h_« uitgebreid intopakket aan bij:J r ' Dansk Feriehus2, ïriii. - Bookingburo Holland
J, DFB :: Hoofdweg 99
t L^F^iehus Book,nKburo 9681 AC MidWOlda«\ _____\ ' Telefoon 05975-1416*
PiT^-.|VJp^.]-iilJ:ii',M:l^:tHJ-(rlM| i^il-l
f DENEMARKEN
1 et enige complete reisprogramma voor Denemarken
l^,, Jfan Scandinaviëspecialist Info Skandic (ANVR/SGR).
i atalogi voor vakantiewoningen via gerenommeerde or-

ganisaties als Dansommer en Novasol.
INFO SKANDIC

■_ Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Groningen,
A tel. 050-143200.j *p ~

a Denemarken =0 schoon en zo dichtbij.
Daar moet u zich thuis voelen!__, TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialisl, biedl u

A_*L* een ru'me keuze uil meer dan 6000 woningen, verspreid over
""■T^J Denemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

"'tTt' Vraag de uitgebreide kalaiogus aan en reserveer bij ffo!)yI f^jfJM TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisurganisatoren J_*«^
I * Vy^>3—■ en Stichting Garantiefonds Reisgelden).

,| * Trollstraplein 8. 3332 JB ZWUNDRECHT. 3—J2 Tt-lHoon 078-191700 of 195955. Telefax 078-191549. ._*_JJL

"-^mmmMm^SMmmÊÊmmmm
i fU*U' VAKANTIEWONINGEN 2-8 pers., aan zee v.a.
2 45>- p.w. Evt. ook vlucht v.a. ’ 530,- p.p. of busreis.f vraag de meest uitgebreide kleurige GRATIS

BROCHURE. Ross Holidays 05908-10019

De specialist voor Scandinavië
i -vat 'mcl' IJsland' Groenland en Noord-Rusland)■ ya^antiehuisjes aan deZweedse en Finse meren, Noorse
1 'J°rd.en of Deense duinen
F- an T"l2en per auto Hurtigrute of Götakanaal
} -av "en vliegverbindingen
1 Vra°ntUUrli'ke' cultuur- en familievakanties
I aag voor deze zaken (en meer) naar zomerfolders van:

f p INFO SKANDIC

'" 14, 9718 AG Groningen, 050-143200.
_"_^- t^ _ , .

PRAAG Bdgn. bus, prima hotel 1.0.,exc. + reisl. v.a. ’ 325,-
Vertrek o.a. 11 en 18-4, 5-dgse busreis vertr.1 29-4 / 247,50. Mevo Reizen Holten, 0525-1547.
VAKANTIEHUIZEN/APP. Ook in Praag. Kmrs. in Praag
v.a. ’ 25,- 8.0.8. Travel (02290) 39762 tot 21.00 uur.. SRC is uw Tsjechoslowakije-specialist! 7-Daagse reis

PRAAG reeds v.a. ’ 299,-; 7-daagse CULTUURREIS met
perfect centrumhotel al v.a. ’ 599,-; 8-daagse verzorgde
EXCURSIEREIS v.a. f 498,-; 12-daagse rondreis PRAAG

i & MORAVIë v.a. ’ 899,-. Compleet verzorgde VLIEGSPE-
CIAL met KLM al v.a. ’ 599,-. Bel nu voor gratis reisgids!
SPECIALE REIZEN CENTRALE: 050-145800///020-

-! 6202121 of vraag uw ANVR-reisadviesburo!
AKTIEF MET PASEN PAASVAKANTIEREIZEN
Praag en Boh.Paradijs naar Tsjechoslowakije. 10

cultuur en natuur Dgn per Comfort C|ass tou-
TOPO-Aktief, 085-457351 ringcar naar Zu jd-Moravië. Vakantiewoningen v.a. slechts ’ 729,-HP. Vertrek-

’ 359,- tot / 779,- per week. datum: 17 aPnl- 10 D9n- Pc*

' Folder? Bel Speciale Reizen Tourist Class touringcar naar; Centrale: 050-145800/// slechts
020-6202121, lid ANVR. / 599,- HP. Vertrekdatum:— 21 april. Inkl. div. excursies: EXCURSIEREIZEN en rond- o.a. bezoek aan Praag. Uit-

' reizen door dit prachtige stekende hotels! Vraag de
land. Bijna wekelijks vertrek gratis folder bij Winnemuller

lop dinsdag en vrijdag v.a. Reizen (SGR, ANVR)

’ 599,- HP inkl. diverse ex- 08880-52245.
cursies. Vraag de gratis fol- „ _

_^der bij Winnemuller Reizen rZf_ =""3____, -**"T_*_i**" "-"Jte.
(SGR, ANVR) 08880-52245. *_--C—"~ _-^-__-J_

De Hongarije Spec. Balaton Travel SGR.heeft de goedk.
villa's, app. i.h. hoogseiz. va. 96. p.p.p.w. 073-425738
Verzorgde kuren met compl. medische behandeling in 3-4*
hotels va. 596,- p.w. HP in Heviz (top kuuroord) Balaton
Travel SGR de enige, echte kuurbadspee. 073-425738

POESTA REISWINKEL
de grootste specialist voor Hongarije

heeft allerlei soorten accommodaties voor autovakanties;
vliegtickets vanaf ’ 675,-; een 9-daags fly-drive

programma; geheel verzorgde rondreis per touringcar en
! een 14-daagse package-rondreis met eigen vervoer voor

’ 375,- p.p. Heeft u interesse:
bel voor onze uitgebreide brochure met: 055-412 114.

BudapesL 7-daagse busreis v.a. ’ 329. 8-Daagse verzorg-
de excursiereis v.a. / 599. 5-Daagse vliegreizen v.a. ’ 849.
Vraag onze gratis reisgids met alle informatie over Verras-
send Andere Vakanties. Speciale Reizen Centrale: 050-
-145800/020-6202121 of vraag uw ANVR reisadviesburo.

Aktieve rondreizen Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sunda ei-
landen, Sulawesi, 22-34 dagenv.a. ’ 2995,- mcl. vliegreis,
vervoer, eenvoudige hotels, etc. Div. vertrekdata. Folder?
Djoser 071-126400. Lid SGR.

Met
ECONOMIC TRAVEL

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

v.a.

’ 3525,-
Inlichtingen en brochure:

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

Den Helder - 02230-22424
Bergen - 02208-94930

Leeuwarden - 058-121302
Lid ANVR/SGR.

WEGENS DAVEREND SUCCES IN 1992!
NU SNEL BOEKEN VOOR 1993!!!

23 dgn. elke week een onvergetelijke vakantie in Bogor,
i Lembang, Djokja, Kalibaru en Bali + vol pens. + excursies

+ retourticket KLM-GA. Voor maar / 2750,-. Inl. St. 'Het
SCHONE STREVEN' L'wd., 058-137706 of 01150-94236.

Aktieve rondreis MAROKKO, 22 dgn. ’ 1795,- mcl. vlieg-
reis, hotels, vervoer, etc. Div. vertrekdat. Folder?

Djoser 071-126400. Lid SGR.

""■ | Bel nuvoor alle Lente TroelTrips onze Brochurelijn Q72-611580 olschryl naar Stondinovia Postbus 20020,1000 HAAmsterdam.]

ESBB[-Sfflu-l-^-^-^-^3
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--WWWÉWffWIk UW REISORGANISATIE(ef'YfTfpn VAN HULST/MONTEMAR:
H___nt_fC''l-n_l * Betrouwbaar en aangesloten bij het

r______| £i^£__i_—i^E "1 Garantiefonds Reisgelden.
1 MnMTCMnD \nJFKE_IJKS 1 * Slechts één afzetpunt in Spanje: rechtstreeksmUNItWIAn, wcr-4it-- i naar Hotel Montemar.1 VAN APRIL TOT OKTOBfc". I . vertrek ma. en vrij. per Royal Class touringcar.

L«-»~- b?/r?°rbe _F:dA*F UW ZEER LUXE TOURINGCARS:10 DAGEN VP /lOk _
T . ~ .. „.I _V_j"_J_ op I " Touringcars nooit ouder dan 2 jaar.IHotelMontemarv.a.TWWj *""»*" 1 . Royal Class-stoelen (extra veel beenruimte)

10 DAGEN Logies OQK _. I UW LUXE HOTEUAPPARTEMENTEN
l Appartementen v.a. ww**'s pp I MONTEMAR:
110 DAGEN VP /lOC I* De kwalitei'is bekend. Al meer dan 15 jaar,
I. ~ "T__o.""dpl absoluut'het beste aan de Costa!'.App.. Montemar v.a.-rww 5 _

In uw hotel is Nederlandse reisleiding._ | (excl. 150,-Royal Class toeslag) J . Moo|erui
_

e kamers; badi toi|et| ba|kon_
■ _B*Tn J.fii, _ Ook appartementen Montemar 2-6 personen.
nfl^ilMß_MH_M I * Uits,ekende keuken. Ontbijtbuffet, lunch, diner.'*H_l___J_Y 88881 * Zwembacl (ook voor de kleintjes)._ m^m"''tmmiémÉÈÊiÊmtMaam . Sport-, rekreatie-, en excursieprogramma's.

vanhulst /montemarQp
\ tiE-T E>E_dTE- AAN PE. COS[l\ <i____g.

oor gratis brochure, informatie en boekingen: Centraal boekingskantoorvan Hulst/Montemar, Visstraat 5, 5211 DM Den Bosch, 073-124171.

i\ BRMwc"* Va" Hu'St: BEEK Winkelcenter Makado, 046-378585.L\ri ii DC
UM Kerkstraat 240, 045-259292. GELEEN Markt 114, 046-749755."W \7i Rljksweg 25' 04450-1275. HEERLEN O.Nassaustraat 4, 045--~^k \715555. KERKRADE Theaterpassage 17, 045-464800. MAASTRICHTKesselskade 63, 043-212741. SITTARD Markt 37, 046-512960.\VALKENBURGTh. Dorrenplein 10, 04406-16161.\ Reisburo Schpenmaeckers: MAASTRICHT, Nieuwstraat 21,

x043-251555. SUSTEREN, Willibrordusstraat 2, 04499-2600.
~^^^l . ...... , , , , _

II I
Gegarandeerd!

Complete uitrusting,
uitstekende rij-eigen-
schappen, moderne
meubels en gega-
randeerde kwaliteit.
Dat zijn caravans en
kampeerauto's van
het merk Dethleffs.

tilJlejTtvOLixo
rekreatie b.v.

Haefland 19
Brunssum
tel. 045-270383

Dethleffs
Kwaliteit vol doordachte Ideeën

Aktieve rondreis WEST-
TURKIJE 22 dgn. ’ 1695,-.
Oost-Turkije 22 dgn.
’1795,- mcl. vliegreis, ho-
tels, vervoer, etc. Div. ver-
trekdata v.a. 10-4. Folder?
Djoser 071-126400Lid SGR.

RETOUR-
VLUCHTEN

15x p. week naar Instanbul,
Ankara, Antalya, Dalaman

en Izmir, v.a.

’ 475,- p.p.
met appartement v.a. ’ 560,-

SGR/ANVR
SUPER REIZEN
040-436600.

THAILAND: v.a. ’1339,-; 15-dgn. ***hotel ’1795,-. Sri
Lanka: v.a. ’ 1425,-; 20-dgn. hotel L/O ’ 1895,-; 8-dgs.
tour ’ 2495,-. Schakel Travel & Tours, tel. 085-649548.
GOEDKOOP: Tickets Thailand/Filippijnen en Indonesië.
15 dg. Thailand ’ 1529,-/15 dg. Manila ’ 2149,-/15 dg.
strand/duikvak. Filip. ’ 2289,-. Rondreis Filip./incl. bootreis

en 4 binnenl. vluchten ’ 2895,- mcl. tickets/hotels.
Spec. gratis informatie-avond reizen -24 april- te Arnhem.

RAINBOW TOURS. Tel. 085-454918.

Egypte, prachtige 10-daagse rondreis Cairo, Luxor, As-
wan. Nu al v.a. ’ 1499,- mcl. goedetoeristenklasse hotels,
alle excursies, volpension, 1e klas Wagon-Lits en recht-
streekse vlucht. Ook Speciale Reizen Centrale. Vraag gra-
tis reisgids: 050-145800///020-6202121, lid ANVR.

GRATIS CAMPER
INKLUSIEF: 14 dagen huur; Drop-off + 3000 mijl;

staatsbel. + C.D.W. verzekering, inventaris + beddegoed;
schoonmaakkosten.

(Verlenging camperhuur is mogelijk)
Mei tot 30 juni: van Florida naar Californië
Okt. tot 15 dcc.: van Californië naar Florida

exclusief: vliegreis ’ 1613,-
VOOR SNELLE BESLISSERS, OP = OP

voor 15 april boeken, bel voor info:
CADUSA REIZEN, 02949-1635/3544.

Aktieve rondreis Mexico/Guatemala 31 dgn. ’ 3795,- mcl.
vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata. Folder?

Djoser 071-126400 Lid SGR.

ACA TRAVEL Latijns Amerika Specialist
Dominc. Rep. of Jamaica vl. + 9 dgn. hotel v.a. 1339,-

Bel: (ook voor spec. ticketprijzen) 020-6633379 Lid SGR

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

Lito 071-142847.

BENT U OOK ZO
AAN Ap-'^p-^S
EEN LP' v/aaaatvsa

ARKE ___________!
BUSREIS TOE?

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

___C_________l I 5 dagen inkl. bezoek

aan o.a. Veurne, leper en Damme. 2 pers. kamer ba/wc,
volpension p.p. v.a. O■s"—,-

-_![ -"_ —1"1 ill Wi*-*_*<*?—" 6 dagen inkl. bezoek

aan o.a. Legoland. 2 pers', kamer do/wc, volpension p.p.
v.a. 935,-

B_x_l___________i I 10 dagen Eisenkappel,
inkl. excursies en o.a. dans- en grillavond 2 pers. kamer
do/wc, volpension p.p. v.a. jrUUj-

____J____^__J____^|_______J 15-daagse rondreis inkl.

bezoek aan o.a. Bastia, Corte en Bonifacio. 2 pers. kamer
do/wc, volpension p.p. v.a. _/■>■>,"
'I /::':::::o"""""r*"""""""""""""""""' Inlichtingen enboekingen

W jlf _S bij de ANVR Reisadvies-
y buro's en reisverkopende

j|GK //^arocE

:.::..,::..:,■:::;"■ teil. h. X:*. *,-,. ■ V:, -;',,,:;.
':'-''"' '''*' . :*:'■"''■■■ ' --.-.-;!":■: -;\'-\x-
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® @ vanaf

FlottieueZeilen corfu 369
8 dagen logies op boot, exkl. vlucht

ALBUFEIRA Portugal 581
8 dagen logies in appartement, inkl. vlucht

Fly Drive venetie o.toscane 636
8 dg, autohuur en 2 nachten logies & ontbijt, inkl. vlucht

KRETA Griekenland 700
8 dagen logies in appartement, inkl. vlucht

ICMELER Turkije 965"
*. *15 dagen logies & ontbijt in hotel, inkl. vlucht "> . , .""'

Fly Drive cuba_:3os
16 dg, autohuur en 14 nachten logies & ontbijt, inkl. vlucht

Haal de Strandbrochure bij de
NBBS Reiswinkel in Maastricht,
of bel 043-2 12737.

1 1 I' I' Il NBBS Reizen «JÖUpV
Al 65 jaar een eigen kijk op vakanties *>. t" *

TSJECHOSLOWAKIJE-RUSLAND-CYPRUS-GRIEKEN-
LAND. De nieuwe brochure AKTIEVE VAKANTIES 1992 is
uit. Voor gratis ex.: TOPO-AKTIEF, 085-457351.

Stichting Nederlands Centrum voor rekreatiewerk
zoekt enthousiastelingen voor het

ORGANISEREN VAN AKTIVITEITEN
OP CAMPINGS

Jij bent 18 jaar of ouder en minimaal twee weken
beschikbaar.

Wij zorgen voor huisvesting en een onkostenvergoeding
van ’ 140,- per week.

Bel voor informatie: 033-633775.

LUXE CRUISES
TEGEN

STUNTPRIJZEN

* 24 april MS AZUR (Chandris) Venetië, Kanaal van
Korinthe, Mykonos, Dikili, Volos, Athene, Itea en Venetië,
voll. verzorgd in 2-p. hut v.a.

’ 895,-
Havengelden ’ 100,-; voor vliegreis en transfers / 550,-.

* 1 mei MS VICTORIA (Chandris) Toulon, Palma de Mal- "lorca, Alicante, Motril, Malaga, Cadiz (Sevilla), Gibraltar,
Toulon, voll. verzorgd in 2-p. hut v.a.

’ 795,-
Havengelden ’ 100,-; voor vliegreis en transfers / 595,-.

* 18 april 8 d. luxe PAAS-RIJNCRUISE v.a. ’ 995,-
-" MIDD. ZEE (prijzen 2-p. hut) 9 d. inkl. vliegreis v.a.
/ 1755,-; 11 d. v.a. / 1495,- en 15 d. v.a. ’ 1995,-

-* CARRIBBEAN 10 d. inkl. vliegreis in 2-p. hut v.a.
’2195,-

-* WOLGA CRUISES v.a. 3 ml» 15 d. van Moskou naar
Kazan v.v. en van Moskou naar St. Petersburg of v.v.,
voll. verzorgd, inkl. vliegreis vanaf Amsterdam en inkl.
alle excursies, transfers en havengelden v.a.

’2195,-
Info over deze en vele andere cruises

tegen STUNTPRIJZEN
BIJ CRUISE TRAVEL 03418-60700

Ook vaak weekend en 's avonds bereikbaar. Lid SGR.

UNIEKE RONDREIS DOOR ESTLAND
met overnachting bij gastfamilies en Estlandse reisleiding
U reist met max. 8 pers. Vlucht via Helsinki en het vervoei
ter plaatse zijn inbegrepen..Vertrekdata: elke zaterdag var
23 mei t/m 8 aug. Prijs f 1695.- Vraag het programma bij

FINLAND VAKANTIES WESTERMAN
Keizersgr. 628, 1017 ER Adam, 020-6382192.

Lid SGR + ANVR.

t\ ASHIIAF I
><,7J*'"\ organiseert meer dan 40 verschillende

aantrekkelijk, avontuurlijkereizen naar
}| verre bestemmingen van 2 tot 35 we-
AFRikA ken van f 1550 tot f 690°' 9ezellio-e'

ZUID-amerika kleine 9roePen van 12 tot 17 perso-
china nen. Bel voor de nieuwe tolder

lid VAR/SGR 020-6232450

kampeerauto's, caravans en St. Jobserstr.
voortenten, kampeerartikelen. 5102 Würselen
zeiljachten, Gewerbegebiet
scheepsaccessoires Aachener Kreuz

I 80 UUR ZON
VOOR
800 GULDEN

Vliegreizen, 8 dagen

O SPANJE MALLORCA
Hotel, half pension. Vanaf ’785,- p.p.

O PORTUGAL ALGARVE
Studio. Vanaf ’783,- p.p.

O GRIEKENLAND KRETA
2-kamer appartement Vanaf ’705,- p.p.

ANM^jh^reisbureau

Heerlen / Honigmanstraat 100 / 045-717833

Boek vertrouwd. Boek nu bij de ANWB
-—————————————————_—___________________

Breek 'ns uit de
dagelijkse sleur

in het
Holiday Inn Crowne Plaza Köln

Onze speciale paasaanbieding:
van 13t/m 26 april 1992

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

DM 60,- toeslag voor
eenpersoonskamer/dag

inclusief uitgebreid ontbijt en gratis gebruik
van zwembad en fitnessruimten

Paasbrunch op 19 + 20 april 1992
DM 50,- per persoon

Het ideale vertrekpunt voor
* een bezoek aan de tentoonstelling „Pop Art"
* een bezoek aan Phantasialand Brühl
* een bezoek aan de WDR-filmstudio's
* winkelen in Keulen

Prijzen zijn mcl. BTW en gelden
alleen na reservering onder

vermelding van het kenwoord
„Pasen".

Habsburgerring 9-13, D-5000 Köln
09.221-20950 / Fax: 09.49 221-251206

I CROWNE PLAZA® I

Fl/ i tmllMjs imiktèn
êkêiim inktml Spanje,

f I Het beste van Holland International

Fly-Drive Frankrijk, kastelen, Le Choiseul-Aniboise, logies/ontbijt
3 dagen, perKLM, mcl. huurauto cat.B, vana) ’990,- p.p.

i ' Fly-Drive Schotland.Country House Hotels, logies/ontbijt
8dagen, per UKAir, mcl. huurautocat.B, vanaf’253V P-P-

Fly-Drive lerland, Kasteelhotels, logies/ontbijt
7 dagen,per Air Lingus, mcl. huurauto cat.B, vanaf’2785,- p.p.

Fly-Drive Spanje, Paradores in Andalusia, logies/ontbijt
8 dagen, perKLM, mcl. Injj£auj_>_catj, vanaf ’2132,- p.p.

Fly-DrivePortugal, Pousadas, logies/ontbijt,
8 dagen, perKLM, mcl. huurauto cat.C, vanaf ’1660,- p.p.

Vraagnaar dit programma voor mensen mei smaak bij w. VWR reisburo of reizenverkopende bank.
OfbeUoor meer inlomiatie 020-WXÜI 11

HO-4NDINTERNWTJONWL _d_RDf> 14/92 _ÉJ

Action Adventures org.
aktiew'ends/doevakanties.
Bel v. kl.br. 073-570679.

RUITERKAMPEN voor kind.
van 5 t/m 15 jr., ook begin.,
in Paas- en zomervak. Les in
binnen-manege en bosrit.
Hoeve de Ruif. 05225-1876.
Vakantie zonder verveling

Kuuroord m. geneeskr. klimaat
_*_»"-»ii-i _-.._. w *.i- __.
m. lunaa .. ___t. MAH pantel,__—». talaraaa ■««luai. .. bl|lll.«.|,HtmitanMM. botremMatar. n<". kam_ut, Mttii.mm. aluiaam—■—-| iii|i»nm

Info: kunerwollung. ü-7544 Dobel.|Postfach 20)0. Tel W-JV-7WÜ 74519.

i ■
L'w huis op dit formaat in

de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

Limburgs Dagblad
M —————__-_———

Zaterdag 4 april 199249



■■■■B Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan]
Ézijnonze spaaraanbiedingen met vaste rente precies ,—-—'

"" \
jj^ wat u zoekt. T7~sm-^ laï*V________.

■ Want met de spaarprogramma's met vaste rente van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel
» bijzonder attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaar voor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonder

£> _^fÉggflfl^ &"' koersrisico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn... "

i^^ _# i^ H W'^ sPreken natuurlijk Nederlands. M I

I w^mmm^h^^m^m^. Deutsche Bank L—ij
~XT\jf^^sA Wij zijn heef dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden:

~~~l_m________^^ „>> J . Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen). Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal:
Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63 -

Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777-Herzogenrath, Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067-
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jiilich,KöJnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -
Oppenhoffallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schónforst, Trierer Str. 323-329, Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a. Tel. 09-49-2402/23091 - j
Tel. 09-49-241/520021 - Techn. Hr .ischule, Pontwall 2,Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 -Würselen, Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058

_L_—_ ' ... .. —=■

■aal
mmmmm^Lrmu\ tint i i ■■_■■--f- —»fc_^_^—

NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiënmmmmm

SCHAESBERG/CENTRUM: 'Vooroorlogs HOENSBROEK:. 'Ruime vooroorlogse
ruim woonhuis met 50 m. diepe ach- woning!' _""*
tertuin!' Ind. kelder, woOT/|g^©lmou mr., bijkeu-■ Ind. kelder, 7 kamers, 2 keukens, 2 bad- ken, 4 slMgfnyaok- Kleine binnenpl.
gel., grote zolder. Div. stallen. Nieuw pan- Aanv. medro okt. '92.
nendak. Aparte zij-ingang. Ook geschikt Vraagprijs f 85.000,- k.k.
voor belegging. Perc. opp. 950 m 2.Aanv.
direkt. Vraagprijs f 95.000,- k.k. HEERLEN: Ruime splitlevel woning met
HOENSBROEK: 'Mooie woning in vrij inpandige garage!'
jonge, kindervriendelijke buurt!' Ind. ruime hal, tuinkamer/kantoor, woonk.
Ind. hal, ruime woonk., keuken m. mr., ber- m. parketvl. en balkon, grote keuken m.
ging, 4 slaapk., badk., 2e verd. bereikb. eetkamer (5.41x2.48/4.36), 3 slaapk, badk.

" via vaste trap. Bwjr. 1983. Geïsoleerd en Ged. kunststof ramen/kozijnen m. dubb.
ged. dubb. begl. Achtertuin op zonkant. begl. en roll. Achtertuin op zonkant. Aanv.
Aanv. i.o. Mog. rijksbijdrage f 3.000,- medio juli '92.

Vraagprijs f 127.500,- k.k. Vraagprijs t 180.000,-k.k.

HEERLEN: 'Appartement 1e verd. met HEERLEN: Leuke woning voor starters
park.pl. in gesloten parkeergarage!' in jonge buurt!' ■Ind.: hal/toilet,c.v.-ruimte, woonkamer, met Ind. hal, woonk. m. open keuken,"
open keuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, slaapk. badk. bergingen. Geïsoleerd en
aparte berging. Aanv. in overleg. ged. dubb. beglaasd. Bwjr. 1983. Aanv. in

overleg. Mog. rijksbijdrage f 7.500,-
Vraagprijs f 99.000,- k.k. Prijs f 98.000,- k.k.

— KERKRADE/CENTRUM: 'Zeer ruim, def-
HEERLEN: 'Uitstekend verzorgde half- tig herenhuis met kantoren!'
vrijstaande woning met garage!' Ind. div. kelders, prachtige vestibule, 2
Ind. hal, ruime woonk^rt|ll keuken m. kantoren, bergingen en loods bereikb. via
compl. mr., 3^^üg(Qpsfio-tuin op zon- aparte ingang, sfeervolle woonk. (± 60
kant. AlumiiJl^amèn/kozijnen m. dubb. m 2) dichte keuken, kantoor, 6 slpk., badk.
beglazing en roll. Aanv. desgewenst direkt. Zolder. Ged. kunststof ramen/kozijnen m.

dubb. begl. Bwjr. 1930. Perc. opp. ± 300
Vraagprijs f 137.500,-k.k. m 2. Aanv. i.o Vraagprijs f 200.000,- k.k.

i

-"~. J^J^',^^'|i_2___***l lr-ï! ïw bjul j I ____ &

Leef buiten met het comfort van binnen.- Geprofileerde oversteken- Mogelijkheid tot volledig wegwerken electrisehe
bedrading voor verlichting- Tropisch hardhout

- Zware en degelijk afgewerkte constructie- Kwaliteit- 10 jaar garantie

Fisoma
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 geïnformeerdte worden.

Naam + voornaam:

Adres + postcode:

Telefoonnummer:

XSX WIJ BIEDEN U AAN:
VSt-' Opel Kadett HB 1.6 Itr. kleur rood 3-drs 1985

SOpelCorsa GL 1.3 Itr. 1eeigen, zeer mooi 1986
Opel Kadett HR 1.3 Itr. 3-drs 1987
OpelOmega 2.0 SE org. sunroofdak metallic 1987
OpelKadett SEN 1.6i1988

ML Renault 9 TLE 5-drs. kleur blauw 1982
%/m ToyotaCarina 4-drs. rood 1982
W/ B.M.W. 320iAutomaat 4-drs. blauw metallic 1986

Ford Escort 1.6 Itr. 4-drs. grijs metallic 1988
8000 Ford Sierra 1.6 Itr. 5-drs. metallic 1989

Ford Fiësta 1.1 Itr. CL 1990
pjJUh Volvo 440 GL 4-drs. kleur rood 1e eign 1990
"ÜBT* Volkswagen Golfkeuze uit div. uitvoeringen v.a 1981

o.aVw-Golf avand sport 1.6 Itr. 3-drs 1987
/®\ VW-Golf tour 1.3 Itr. metallic 3-drs 1988VjJ/ VW-Golf CL 1 8/90pk 5-drs. grijs metallic 1987

VW-Golf Manhattan 1.3 Itr. en 1.6 Itr. 3-drs 1989
aa Vt *■ é?l vW-PassatCLl.6ltr. groen metallic. Variant 1985

fXVI VW-PassatCL Turbo diesel tornadorood, Variant 1989
K*_t_ VW-Jetta C 4 deurs diesel 5 versn 1989
■__&€ VW-Jetta CL Turbo diesel 4-drs. 5 versn 1989
mtmM Audi 80 CL 1.61tr4-drs. zilver metallic sunroof 1983

—. Audi 80 Turbo diesel 4-drs. 1eeigenaar 1985
i il Audi 80 1.890 pk. Ipg. blauw metallic sunroof 1987

KLJ7 Audi 80 1.8 N 5 versn. serret bekl. metallic 1988
Audi 80 1.8S/90 pk. serret bekl. metallic 1989
Audi 80 1.8S/90 pk. div. extr. zeer mooi 1990

' " Audi 100CC 2.3 E metallic. Div. extr. o.a. schuifdak 1989
I i VW-Polo Shopper 1.3 Itr. 1e eigen 1986

(m) VW-Polo Coupe 1.1 Itr. leeigen 1987
>—' ! VW-Polo3-drs. 1.3ltr.org. schuifdak metallic 1987

1 ' VW-Polo 2-drs. (derby) kleur rood .1989
VW-PoloCoupe 1.3 Itr. schuifdak en div extr 1990

__m*-\ VW-Kleinbus 9 pers. blauw 1986
■"»I VW-Caddy diesel met opbouw 1989

Deze auto's worden door ons volledig gegarandeerd.

m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmWmmmmM

l

I JE HEBT GEEN CABRIO NODIG OM -
UIT JE DAK TE GAAN.

r__——-—~\

'^ 1 -Jmf BeeSjK-'S. 1

I 9 SSBBSHHHj bÉeÉIb 1 K/A ______________ \ _H S^L 1
i'^É_Hß_____l _Hb#3PW^ Iv \ ■■: i i^kf__j__to-* .̂___ BMWaI-**1''1-'" ''':':'"''' '''"''':' ":-:-:':---:':':,-,-''-,:':,:-',:',-'-'-,-,-'-v—_-~______i§^jW_*^"f!''" : jfl _P_E ■:fc : :: W-:V _v \ * __■

7~_Hll^___B_Bnßnnß HEp^^ """ ■■- _^v- _i^^ ; :■■' .....-,,, '--Jl'^^k,«;f|£^|i: tL 1 _H _■

"—i_i„____i KJBI-i fl

Jewilteenleukeauto die lekkerrijdt. Moet je horen. De Citroen dealer I I opjerekening tezetten lindekeuzevoor * |!W V>*iaL I ""
De Citroen AX is precies wat je zoekt: heeftdelenteinhethoofd.Besteljevóór Int*"*1 1,jjI eenCitroënAX(vanaf f 18.775,-) '— I
rap, wendbaar en comfortabel. Maar 25 april a.s. een nieuweCitroen AX, __TH __ I zit nu extra muziek.Een tip: als je gek

ook duurzaam (6 jaar carrosserie dan voorziet hij die van een Philips 980 I I bent op extra luxe, die niet in de papie- ê Ws^k
garantie).En van ons luisterrijke aanbod DC radio/CD-speler en speakers, zon- I I ren loopt, moet je vooral de Citroen AX _£i_tJ
kun jeswingend uitje dak gaan. der deze muzikale geste t.w.v. f 1.350,- i j First Class even komen bekijken. „'-■*_* -
"Prija mcl. BTW. excl. kosten rijklaar maken.Wijzigingen voorbehouden. Actie geldt van 1 t/rn 24april 1992. Tenaamstelling voor 30.4.92. " Uitgestelde betaling op basis van de gebruikelijke huurkoop- V«*l I aHLVa/_■■■*_
voorwaarden van Citroen Financiering Nederland. Algebeeld Citroen AXGTi.

| CITROEN prtfamrTOT—. |

CITROEN AX. TYPISCH lETS VOOR JOU. VANAF F 18.775,-*.

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. I

Executieverkoop'
Op dinsdag 7 april 1992,om 11.00 uur,

vindt er een openbareverkoop plaats. /"
De verkoop komt voor rekening van

W.M.J. Verkooijen, Laurierstraat 213 te Heerlen.
Tekoop wordt aangeboden:

o.a. een motorrijwiel, Honda Chopper,
bouwjaar 1987. Een personenauto merk Ford Sierra
1.6L, bouwjaar 1983. Een personenauto merk Ford .
Scorpio 2.0 L, bouwjaar 1987, een PC Commodore ■ m
Amiga, een complete stereoinstallatie merk Sharp,
een grootbeeldkleuren-TV superscreen, een
videorecorder, een keyboard met versterker en
mix-pannel. En wat verder te koop wordt aangeboden- 3

De plaats van verkoop is De Koumen 44,
Hoensbroek. De goederen zijn een uurvoor de
verkoop te bezichtigen. Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt plaats in opdrachtvan
de Ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren te
Heerlen, Groene Boord 21. Telefoon 045-738555.

De deurwaarder
belast met de executie.

Belastingdienst

'. : H

Het bestuur van Serviam r.k. s.g.
biedt op verzoek van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen

te koop aan
een drieklassig houten
noodgebouw 25 jaar oud.

Gegadigden dienen uiterlijk 18 april
a.s. hun bod uit te brengen aan het
bestuur van
■

Serviam e.k. s.g.
Postbus 211
6130 AE Sittard

Informatie tijdens kantooruren te
verkrijgen bij:
de heer J. Spijkers,
tel. 046-513882.

NIEUW IN MAASTRICHT

_gjp_ Gold Hand bj I
Heeft U direkt contant geld nodig! Voor 1, 2of 3
maanden?
Wij kopen uw juwelen, goud of briljant
met het recht van terugkoop, kom eens vrijblijvend ~
informeren. Wij zijn geopend van 10-17 uur.

Grote Staat 44A (1e etage) Maastricht ;

__^

BêëÈBÊËS Een uitgebreid
mnms"^- programma

gazon^aiers^ zitmaaiers

houtversnipperaars tuinfrezen
UNIEK! Gazon After-Shave Quattro ?Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaie
Dan kunt u voor ’ 55,- uw gazon
vertikuteren en verluchten __/*.

■-1 Wü ■■■ p-|-f-.-TF*'C*-*-=-,C---l :*"_»~

UUw|TPiJ*) Beek (bij vliegveld)
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'MORGEN EXTRA KOOPZONDAG BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT "
Breng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden nl.: I■_____ __tó__rf*S
" 10.000 m2verkoopoppervlakte (400 fabrikanten ondereen dak); fl HE|EhMII ■■■■" klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; |_^^^ ■/
" scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; llmmm^^ II lil ilil
" een schitterende en smaakvolle presentatie; "^^^^^'___!_ii MÜWJJl^^^^^^^^^B |

" een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig); jk * tetif
" een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - Bench -Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair - J-_M-_^_»_J-_^__!-.r **'"' "ca*'" *** \

Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young International - Metaform - Pastoe - Leolux; . ■" \
" een juweel van een slaapkamerafdeling; ■^■^■_**-**!'*****rffl~fT'^'iTlTr^ _r^« I
" exclusieve moderne en klassieke verlichting; Mm I Mmmm I
" 100 gratis PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), jlpVV V ■'^'l^K'r^'^ifflytlM m\ JP I t**Èm+im<W I**Neen COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT; SißShml " H^ lm\\ I W * f"^***^
" 's Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur. mm - _^ ""l"*—-

MEUBELBOULEVARD RENE PANS F^Js?LTj^*^
l\ n a «'«"piti^n-' /-ad-0,---.uwc,- -in Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, I*" ?^__fe_, fi _^Ë II | IVIAASTRI CH f CABERGERWEG 10, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. \m ■ 1' TEL. 043-215585 (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. L_^_______ÉÉl HÉf I j%

IJI __^__|__B__^__^__|__^__^__H__|__H__H__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__

■?l&: R] Rl II ITFR^ jjti»
L?—^"/^ \ \ ______ lVa#l\# Lal IVaiP makelaardij onroerendgoed- sittard maastricht heerlen■ _>*'a«^ï_,__J_X___ Z_Z Z ... <ÊÊ __^/
Te krwiiï NUTH'Aalbeek H STEVENSWEERT, Past. Sangersstraat S \■vtJLVp Te koop bouwperceel gelegen aan de Aalbekerweg. Op goede stand gel. vrijst. landh. met cv., garage
AlvisTcMD Het 9eneel word* bouwrijp opgeleverd met tekenin- en tuin. Perc.opp.: ± 500 m2. Ind. 0.a.:L-vorm. living
Rov l\i - ' Hoofdstraat S gen, bestek en bouwvergunning.Perc. grootte: 540 (± 40 m2), keuken, bijkeuken, 2 slaapkrs., badkr. met
en tl» i |st woonh- met cv- kelders, aanbouw m2. Prijs: /. 135.000,- k.k. ligb., douche, 2e toilet, garderoberuimte. Aanv.: i.o.
4 sla. 'J oa" woonkr- eetkr., keuken, bijkeuken, Vraagprijs: ’ 249.000,- k.k.'aapkrs., badkr. met ligb., vaste trap naarzolder. .„.._. n«**■: laVraagprijs: ’ 139.000,-k.k. R^cSSSKIï B.I.appartement met cv. Ind" «ffDAAL. Grachtstraat
?RUNSSUM Mevbrua H ha|.toilet- woonkr.ca. 40 m2,met dakterras, moder- Uitstekend gel. vrijst geschakeld woonh. met cv.,
Nabijhetziekenhufsael vriist woonh metrv aa ne keuken "' balkon. Verd.: 2 slaapkrs., luxe garageen tuin. Ind.: hal, L-woonkr. metiparkelvl. en
'aae orT . , 9 y . ? e , ,ga" badkr Het opKippl vprkpprt in Drima staat van m oh' luxe keuken, bijkeuken, garage/berging. Ie.PB en tuin. Ind.: ruime hal, toi et, woonkr. met S »T j 9enef' verkeert n prima siaat van on- d . over|oOn 3 slaaokrs badkr mpt liah dnu-?"■- eetkr keukpn 1p vprri " óvprlonn siaankr.: derhoud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. "'""~ „' ,"7 ■. .laapKrs' DaaK[- me>"9o, aou
badkr ~"■'""

meunen, ie vera.. overloop, j slaapkrs., □.::«■/ ißnnnn n che, vw. en 2e toilet. 2e verd, vaste trap naar hob-
vastP,, et llgb" douche' vw- en 2e tollet- 2e verd, ' '" 'ÖUUUU'"Kk- byruimte en berging. Het pand verkeert in prima
Vraan p naar *older- Aanv-: l - staatvan onderhoud. Aanv.: i.o.aa9pnjs: ’. 220.000,- k.k. SITTARD. Elsterweg S Prijs: ’. 259.000-k.k.
BRllNcei Zeer 9°ed onderh. geisol. vrijst. herenh. met cv.,
Goeri 1 ' Trichterwe9 H garage, overdekt terras en tuin. Perc.opp.: 365 m2. -__■" ■ _
en t, "." vn'st' woonh- met cv-. inpandige garage Ind. 0.a.: ruime living, keuken met app., bijkeuken, INICUWDOUW

"* hal tl",' lnd-: souterrain: kelder, garage, Beg. gr.: kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o.
woonkr-met°.h., ruime keuken metapp., Vraagprijs: ’ 239.000,-k.k. Landgraaf H

j I '19b v
1eK erd" 4slaaPkrs- moderne badkr. met Direct nabij het winkelcentrum "Op de Kamp" wor-bVruim^' 6a ° 6t' "Jf verd, vliezotrap naar h°t>- SITTARD Levenbroekerweo <5 den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13 Vrije sec-

**■"*"" Aanv, 1.0. Vraagprijs: ’. 247.500,- k.k. S'""-S^r^ndhuis metkelders, ga
S "'* tyP6S 9eb°UWd {V",St en 9e"

«SaSfLit!iche;boord , . H i^ó ZTd^eV^no "*" vanaff' 225°°°.-**JU tot f. 270.000,-v.o.n.f^^S^S^^n-'^^^n keTen mVsn,adap7sabX9:zS (excUenteverlies). Perc opp, vanaf 270 m2to, 630
Prijs op aanvraag. SS"*-

tiet r Woonkr' eetkr- keuken, 3 slaapkrs., badkr.
heel '31Z dou(?ne' vw en bide*- Algemeen: Het ge- SITTARD, Pepijnstraat-Lahrhof S NIEUWBOUWWONINGEN S
voorn- ert 'n Prima staat van onderhoud en is Goed onderh. tussengel. woonh. met carport en Landhuizen te Echt.
Prijs- f v!'sed°e|einden geschikt. Aanv, i.o. aanbouw.lnd, ruime woonkr., aanbouw met open Premie C-woningen te Geleen-Maastrichterbaan.■/■ J40.000-k.k. keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ligbad, Landhuis te Puth-Schinnen.

IHEERi cm „_ v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. Premie A- en VS-woningen te Stramproy.
Uitstßt i bur9erwe9 H Vraagprijs: / 149.000,-k.k. Appartementen te Berg aan de Maas.!nd-^ . 9elegen representatief kantoorpand. Documentatie op aanvraag,
kam:SOu*errain: 2 kelders (archiefruimte). Beg. gr, 3 *.._,„„_

_ „
sa,n5a,n'oo'*uimtes, kantine, vergaderruimte. 1e verd, SJTTARD Pepijnstraat-Lahrhof S
oeho ,°orruimtes' 2e verd-: 4 kantoorruimtes. Het Goed onderh. halfvrijst. woonh met carport. Ind, BüUWküVelSaeneel verkeert in een prima staat van onderhoud. woonkr. met open keuken en bijkeuken, 3 slaapkrs., """ "-* T J

nV'. direct. Huurprijs:/. 40.000- per jaar badkr- met douche, v.w. en aansl. 2e toilet, zolder, BOUWKAVELS S
ERI-EN,V.otstraat H Vraagp°°s:flll.OOa-Tk.'0- Bouwkavels te koop te Spaubeek en Stramproy.

s0u6.d 9el. hoekwon. met cv., berging en tuin. Ind, D . ...
ken ln: lielder Be9- 9r-: entree, keuken, bijkeu- SITTARD-OVERHOVEN, Rolandsweg S 1> _ll»l_
s|aa'nkrc J?L\ en6u,,e- 1e verd, overloop, 3 Op goede stand gel. vrijst. woonh. met cv., garage D

2 "■'aankr' i ' met''rfb" VW'en 2e tOl'et' 2everd': en tuin- percopp, 485 m2. Ind. o.a, living, keuken LANKLAAR, Kruisvenlaan Srs. Aanv, 1.0. Prijs: /. 245.000,- k.k. met app., 4 slaapkrs., badkr. met ligb., vaste trap Schitt. in bosrijke omgeving gel. vrijst. semi-bunga-
c-i.

naar zo|de'. Aanv, i.o. Vraagprijs: ’ 198.000,- k.k. low met cv., souterrain, garage en mooie tuin met
Goednoi k it' "9 H veel privacy. Perc.opp, 1.024 m2. Ind. o.a, living9e'kantn'nr i„r; Woo,n^ met .cv'mpandlge gara"

SITTARD WilhPlminastraat S met open haard, mod. keuken met app., 3 slaapkrs.,ruimtl oor en tur- lnd-: souterrain: garage, cv.- *»" lA«u, wilhelminastraat !> badkr met liab en dubb vw Aanv-1 oprovisiekelder. Beg. gr, hal, toilet keuken °P zaa' floede stand centraal gel. halfvrijst.woonh. "met 'i^gs SOO k k 'ba'rti, p4*-' vvoonkr. Ie verd, 3 slaapkrs, moderne cv- 9eheel onderkelderd, garage en tuin. Ind. a"w ''"■ 1 DOUUU- «""■
trai, .' "Le verd-: 'Older te bereiken middels vliezo- °, a-: L-vorm. living, keuken met aansl. eetkr., 4 MORESNET Hki,cnénet;eka^oor: "^r*:2 toilet, S^.0!^"^ hgb

k' zolderruimte. Aanv, ~0. |f) bungalowwjjk prima , semi.bunga|ow met irv
°nderhnMH A6t geheel verkeert in prima staat van Vraagprijs, ’ 265.000,- k.k. pandige garage, cv. en tuin. (perc. opp, 1483 m2).noud. Aanv, 1.0. Prijs: /. 225.000,- k.k. Ind. Souterrain: garage, cv.,-ruimte. bij/waskeu-. ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg.

VW-tu uw pand verkopen bel danMakelaarskantoor Ruiters voor een vrijblij- c^.: %^%]^^^V^T£s.
"«noe afspraak. Er is veel vraag naar panden in deprijsklasse tot / 250.000,- Aanv, i.o. Prijs: /. 325.000- k.k.

j*"ln|ichtingen kantoor Sittard Pü!___f^l
kantoor Heerien B*^/Il

feeh^=^ge" m\M RUI JTERS
JPjnwQstilden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
2aSS2?iï;iaoouur 6131 AL sittard ■ "Jksweg zd 35 - tel 046- 511611N^^w 10.00-14.00uur .^ 641! AT heer|en . van grUnsvenplein 12 -tel 045-713746

H _Elili I i_B Bjbjlm ië_k_v^

%. ..%,.—. ij _^RH_K_£_Bfórj_KiP-

______ftFiii* >?M&k£ü&9

ji _i

ibJ^ Honger is niet te verteren
VB/ MENSEN IN NOOD

'". " . ■'■ ■ **■*■-*■ ■■■ ■ ■

Eureka
Horecabemiddeling

Doeltreffend in bemiddeling bij overname, aan-
en verkoop, huur en verhuur, roerend en onroe-
rend goed van horecabedrijven.
Eureka BV
Rijksweg Zuid 92 A Tel. 046 - 757535
6161 BR Geleen Fax 046 - 757536

UW SEAT DEALER KENT EEN GOEDE BAK.

BKent
u die van die razendvoordelige

bestelauto, die geschikt is voor Europallets,
die zeer weinig brandstof verbruikt, die
desondanks zeer goed presteert, die keuze
biedt uit benzine- en dieselmotor, die een
laadruimte heeft van 2,5 m 3(460 kg laad-
vermogen, binnenhoogte 133 cm) en die ai
heel wat zakelijke successen heeft bezorgd?'
Nee? Kom dan snel eens kennismaken!

__0 WaaaaaW m I
Volkswagen Groep

_ »_____* '_^_^____L
aaaW_— " _H

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843.
BUDEL, Van MeijlAutomobielmij B.V. (subdealer), Meermortel 28,04958-91887. HAELEN, AutobedrijfWilLeenhouts B.V,Peter Schreursweg 16,
04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns BV, Schelsberg 175, 045-725507.KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211.045-412545. KONINGS-
BOSCH, Garage M. von Liimich (subdealer), Prinsenbaan 87, 04743-1389. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer),
Rötscherweg 60,045-313588.LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, OudeWeg30,04746-1968. MAASTRICHT,AutobedrijfPeter Bancken,
Heerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.
SWALMEN, Autobedrijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7,04740-2931. WEERT, AutobedrijfPeter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456.

1

advocaten
houden elke

dinsdagmiddag
van 15.30 tot 17.30 uur

gratis spreekuur
Als diedag u niet schikt, bel dan voor een

afspraak (op toga-tarief basis):

045-713888
Kantoor:

Ruys de Beerenbroucklaan 16, Heerlen

#________________=-----==^^ SPECIAAL VOOR NEDERLANDSE SPOUWMUURKONSTRUKTIE

fnp_*MÉßßAvl PENOVATIEPROFIEL 115 mm breed rJTlkn I
\===========:====:=i ■ Voor kwal iteitsartikelen -JT L

I lir— ir—ijl ■ Een goed advies Trn__t L
£—,I—4 —lI—I ■ Vakkundige montage "ti Tf iLDDD -Service ,-"[7-IlUMJII || || |[ lIDDDII -Garantie Q I I ILZJ

* —■■—— «aan

INDUSTRIESTRAAT 10-12 6466 CC KERKRADE 045-419275
Geopend elke dag van 9.00-18.00 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur

!___—_________________________________________________________—___---______------"

WINKEII Jfthlf
dr j_ë^ ___■

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ hoevee
,

composteerbaar afval er 2JEZELF jaarlijks tussen het gewone huisvuil !
Samen met deeerste 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 op- Maar de LLTB Boerenßondwinkels
knapbeurt te geven. En omdat milieu- hebben op milieugebied nog veel
zorg niet enkel een zaak is voor de méér te bieden. In het winkelassorti-
overheid maar ook voor ieder individu, ment vind je bijvoorbeeld verven op
is het goed om te weten dat je in de waterbasis, onschadelijke tuinbeitsen,
LLTB Boerenßondwinkels een hele rits organische meststoffen, biologische
milieuvriendelijke onderhoudsproduk- gewasbeschermers, fosfaatvrije was- J
ten kunt kopen. middelen, diervoeders zonder kleur- \Zo is er het VAMVAT, waarmee jevan stoffen, verantwoorde schoonmaak-
groente-, fruit-, tuin-enkeukenafval 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 j
de afvalstroom in te dijken en pro- probleem is van de buurman of van de I
duceer jeeen uitstekende grondverbe- overheid, maar maak er vanaf nu zélf
teraar voor de tuin. Als je beseft werk van !

Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

Zaterdag 4 april 199251
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141 Bent u eigenlijk al jh
I Gediplomeerd Oenoloog? mm

Dat 'oenoloog' bepaald geen scheld- SSS' f de Elzas, is een vanouds omstreden gebied

CJ zijn gelukkig wat minder streng. T~ f^^öIDusom óns diploma 'oenologie' te Wo^m i^-^-lpH

R^TiVr°k^ar^^Daar *?aan wp dan MaconVillages Blanc 1990, Chateau La Montagne de Mauvesin 1989, J||||bent u er Klaar voor.-* vaar gaan we aan. f)es n75 nter 1295r A -71-* Cru Bourgeois, Haut Medoc, rood,
6flessenJ7^fT Ö4./5 fles 0.75 liter 11.45 cyOß* 8i_!ll?

<*3mT De Macon is een delicate, droge, witte Een k| assieke Bordeaux met 'n prach- 111111wijn. Daarvoor wordt vaak één druivesoort tjgervo||e smaakEn dan ook nog uit het ujt_ W\

I "^ _ gebruikt.Het is de.* stekende wijnjaar 1989. Zon wijn kunt u

y*r |.il Le raisin Macon. _1 ■ f» c\//^1

ißarbera
d'Asti 1990, c5ofmeer jaarbewaren. wMkm

De streek Piëmonte brengt 'n aantal I m^^^ Voor we unu de antwoorden geven,
van cle betere Italiaanse wijnen voort, waar- l^. j J gt^r nog één strikvraag: het is u hopelijk toch
onder dezevoortreffelijke, dieprode Barbera. I i^^^^^^^ wél opgevallen dat voor al deze pracht-

De streek heeft dan ook een uitste- K-^ wijnen geldt: zes halen, vijf betalen, want ilrapn
kend wünklimaat. Dat heeft te maken met: Romera'l9B4, anders hebben we ongeacht de uitslag W M. _. . , _.. 1 ... . 1 (UUU, oUdlIJc, ürl cMfsA. De beschutting van de nabije Alpen. fles 075 liter 13.95 71-* helaas weinig vertrouwen in uw oenoio- (ÖH
B. De Sirocco-wind. 6 flessen^Tir D_7./ü gische kwaliteiten.
C. De insektensterfte in de koude winters. De juiste antwoorden zijn: ababcc

Wie deze uitnemende Rioja Gran Re- {hier hebt u vast overheen gekeken toen uw f^öserva uit Spanje proeft, bespeurt al snel ogen zojuJst onwillekeurig naar de rechter- WrW^mmm een vleugje vanille. Dat is te danken aan: benedenhoek van deze bladzijde dwaalden). jfeNKfl
Een naburige Spaanse koekjesfabriek En dan is hjer de ujts ,ag van ons kjei _ ||

■ ■* Utt» - gj Het gebruik van gesuikerde kurken. "* u^ebt 3of minder vragen goed. He- WÊÈ\ WfmmmmmW |aas? u bent gezakt. Bent u wel gemotiveerd
~-> genoeg? We raden u aan om snel een paar

Hospices de Beaujeu Régnié 1991, van deze prachtige wijnen in huis te halen. fllËCru de Beaujolais, rood, 1-|B|_t Want als u ze geproefd hebt, wilt u er bijna
6e4ss7esniwE> 49.75* f ~.,. *^~— .a] vanzelf meer van weten. m

P^a ■'ff ...jmWËmm U hebt 4 of 5 vragen goed. Er schuilt
Wij spreken hier over één van de be- wel een oenoloogje in u.Maaru zult nogeven

tere 'cru's' uit de Beaujolais. pinot B,anc «-Aisace Médaille dOr 1990, door moeten leren.
Soepel en droog. Helder rood en niet JJ^s0.75 liter 9.95 Waarom begint u niet met een gede- >Mëi

te zwaar.Een deelvan de opbrengst van de- 6 fiessen^s^ü" 49.75 tailleerde studie van onze etiketten?
ze wijn komt al sinds 1797 ten goede aan: U hebt 6 vragen goed. Geslaagd! Maak i^SÖA. De ontwikkelingvan nieuwe Zijn gouden medaille verdiende hij tij- gerust zon mooie fles open 1

druivesoorten. dens de jaarlijkse wijnkeuring van Colmar. om 't te vieren, want ze zijn f* P|
B. Het hospitaal van Beaujeu. En het is dan ook 'n zeer elegante wijn deze week tóch in de aanbie- Ag
C. De eerste bemande Franse ruimtevlucht met een zachte, soepele smaak Zijn streek, ding. Van harte gefeliciteerd. %Fw | Q

Bi| deze aanbiedingen vervalt de 12e fles gratis. Reclameprijzen gelden 2 tr^x£"t^_^_H
van vrijdag 3 t/m zaterdag 18 april a.s. 'Zolang de voorraad strekt. j. BÉiPTTwP^_

j?|s 's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. §JII
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