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Lady Di deedzelfmoordpoging
(n. * «_^ VJ

EN _ Prinses Diana,
Chan*' van de Britse kroonprins

neeft een poging tot
moord gedaan. Dit beweren

oVe u*eurs van twee biografieën
Wed Pfmses- Zij zou zes jaar
de jg en een overdosis slaapmid-
Wn "ebben genomen uit wan-
toeri ,°Ver naar huwelijk, dat
iWj kapot was. Beide boeken
(_e;.jfn nog verschijnen, maar
te._. ud ervan lekte echter gis-n uit.

het weer

fe^STENDIG
'*<_ p^Sestrekt lagedrukge-

vandaag en de ko-
fr(we feestdagen boven een
V*H j- deel van het vasteland
v*iwïro Pa- frontensystemen
?'*at en nauwelijks van■ ï of

S en Devinden zien dicht
'S(}a °ver onze omgeving. Er

fti Oolt vee' bewolking met
,eeste zon in de ochten-. v°»vdrvv 'J' 'n °e middagenen

k"*■ tn* 1 er enkele buien val-
lei ogeuJk met onweer en

*'ii_- * cc' wind zal er niet
[Jit e'*^ak, af en toe matig, uit
||Uie "'opende richtingen. Bij
°Urt boeten we rekening

'lii(jden met windstoten. De
W agtemperaturen liggen
het *ö 20 en 23 graden, terwijl
Srtl de nachten afkoelt totV«oJ el3graden.
tajj. Verdere informatie be-

'tlih lenae het weer in Limburg
1 u bellen 06-91122346.

Moeite
Dealers en importeurs, verenigd in
de Bovag/Rai, hebben grote moeite
met de plannen. „De overheid pro-
beert een aantal onderling strijdige
doelstellingen, met elkaar te vereni-
gen in een fiscaal stelsel. Het voorstel
mist alle duidelijkheid en wij kun-
nen als branche hiermee niet mee uit
de voeten. Dit is ook voor de consu-
ment absoluut niet te begrijpen en
ondoorzichtig", aldus F. van Ejjke-
lenburg van de Bovag/Rai.

Hij vindt verder dat de overheid
eerst op Europese regelgeving moet
wachten, voordat een dergelijke
maatregel in Nederland wordt inge-
voerd.

Kabinet neemt
bedenktijd bij
plan-Simons

DEN HAAG - Het kabinet zal tot
een flink stuk in het volgende jaar
pas op de plaats maken bij de in-
voering van het plan-Simons voor
een nieuwe basisverzekering in de
gezondheidszorg. Deze tijd zal het
kabinet benutten door zich te ver-
diepen in deeffecten van hetgeen al
is ingevoerd en de verdere vormge-
ving van de nog komende stappen.

Dat zei premier Lubbers gisteren na
afloop van de ministerraad.
Stappen van enige betekenis bij de
uitbouw van de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten tot de nieuwe
basisverzekering zullen op zijn
vroegst pas op 1 januari 1994 plaats-
vinden. Mogelijk is wel dat in de
loop van 1993 de kraamzorg nog in
de AWBZ wordt ondergebracht.
Staatssecretaris Simons van Volks-
gezondheid heeft hierover gister-
middag een brief aan de Tweede
Kamer gestuurd.

Zieverder pagina 7

" Compromisvan Simons
hoopvol voor kabinet

Vervuilingsgraad bepaalt voortaan aanslag in plaats van nieuwwaarde

Belasting grote auto’somhoog
Van onze parlementaire redadie

DEN HAAG - Grote, veel
brandstof verbruikende auto's
worden volgend jaar duurder;
kleine, zuinige auto's goedko-
per. Het kabinet zal volgende
week vrijdag besluiten de bij-
zondere verbruiksbelasting
(BVB) op auto's zodanig te ver-
anderen dat daarbij niet meer
de nieuwwaarde van de auto,
maar de vervuilingsgraad als
basis dient.

In totaal komen er zes tariefklassen
in het nieuwe belastingsysteem. Ook
de naam (BVB) gaat verdwijnen. De
belasting heet voortaan belastinghef-
fing personen- en motorvoertuigen
(BPM). Naast het brandstofverbruik,
zal ook de aanwezigheid van een ka-
talysator, de soort brandstof en het
gewicht van de auto een rol spelen
bij het vaststellen van de belasting.

Na 26 jaar terug in Houthem

Zie verder pagina 19

" Houthem even centrum
Europese gehandicapten

" Ruim 26 jaar nadat zij de opening van
Franciscusoord verrichtte, keerde prinses Ju-
liana terug in Houthem. Per helikopter land-
de zij vlak bij de grote tent waar afgelopen
dagen 250 jonge gehandicapten uit negentien
Europese landen spraken over 'handicap en
arbeid. Prinses Juliana, gekleed in blauw
mantelpakje, oogde jonger dan ooit en toondezich uiterst geïnteresseerd in dematerie. Voor-

al de getuigenissen en oproep van jonge con-
gresgangers kregen haar aandacht.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Sex taboe voor
'Mannschaft'

KAMEN - De Duitse voetballers
die meedoen aan het EK mogen tij-
dens het toernooi geen nacht door-
brengen met hun echtgenotes. „Er
zullen in Zweden geen liefdesnach-
ten zijn", zei bondscoach Berti
Vogts. Over de rol van de vrouw in
Zweden zei Vogts: „De vrouwen
zijn uitgenodigd voor het avond-
eten na de wedstrijden, maar zullen
daarna worden teruggebracht naar
hun hotel."
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Lubbers voelt
niets voor

referendum
DEN HAAG - Premier Lubbers
voelt er niets voor een referendum
te houden over het verdrag
Maastricht in verband met de Euro-
pese eenwording.
Lubbers zei na afloop van de mi
terraad dat daarvoor een wetswijzi-
ging nodig zou zijn, zodat alleen uit
praktische overwegingen het al on-
mogelijk is om een referendum te
houden.
Maar ook principieel voelt Lubbers
niets voor een referendum. „Het
Deense referendum (waar het ver-
drag met een nipte meerderheid
werd afgewezen, red.) heeft geleerd
dat het heel moeilijk is om over zon
onderwerp een referendum te hou-
den". Hij wees op de complexiteit
van het verdrag, waarover niet mt
een simpel jaofnee beslist kan wor-
den.

Tsjechoslowaken
naar de stembus

PRAAG - De Tsjechoslowaken zijn
gisteren begonnen aan tweedaagse
verkiezingen voor het federale par-
lement en de deelparlementen van
Tsjechië en Slowakije, met als be-
langrijkste inzet het voortbestaan
van de federatie. Opiniepeilingen
wezen op grote bijval voor linkse
partijen, waardoor de vorming van
een,rechtse coalitie in het rijkere
Tsjechië bemoeilijkt kan worden.
Behalve de 300 vertegenwoordigers
voor het federale parlement worden
ook 200 Tsjechische en 150 Slo-
waakse afgevaardigden gekozen in
de deelparlementen. De Slowaakse
nationalist Vladimir Meciar, leider
van de Beweging voor een Demo-

cratisch Slowakije (HZDS), heeft de
onafhankelijkheid van Slowakije
tot belangrijkste inzet van de ver-
kiezingen gemaakt. Zijn tegenspe-
ler in Tsjechië, federaal minister
van Financien Vaclav Klaus, leider
van de Democratische Burgerpartij
(ODS), zei gisteren aan de stembus
dat Meciar Slowakije echt kan hel-
pen door zich achter de snelle her-
vormingen te scharen die de rege-
ring probeert door te voeren. Klaus,
die getipt wordt als de nieuwe fede-
rale premier, zei dat hij voorbereid
is op moeizame onderhandelingen
na de verkiezingen.
De stembussen sluiten vandaag om
14.00 uur plaatselijke tijd.
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HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek.
Zomeropstelling. T/m 16/8, open ma
t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk van
Martin Smeyters en Guido Ancion.
T/m 24/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17
en 19-12 uur, zo 15-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Mixed
Media van Gerald Derksen. T/m 5/7.
Open do t/m zo van 10-17uur. Galerie
Ipomal . Kerkberg 2. Werk van Henri
Maïus. T/m 7/6. Open vr 17-20 uur, za
en zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Marijn teKol-
sté en Annete van Roosmalen. T/m
13/6, open di t/m za van 13.30-17.30
uur. Galerie Anny van den Besselaar,
Tafelstraat 6a. Werk van Jan Dekker
en Leo Huijg. T/m 28/6. Open vr t/m
ma van 13-17.30 uur. Galerie Wanda
Reiff, Rechtstraat 43. Werk van Peter
Wehrens en Elly Strik. T/m 27/6, open
van di t/m za 11-17 uur. Bonnefanten-
museum. Werk van Ray Smith. T/m
6/9, open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Werk van Hans
van der Weyden. T/m 28/6. Open wo
t/m zo 13-18 uur. Galerie Amarna,
Rechtstraat 84. Sieraadontwerpen van
Mieke van Alphen. T/m 6/6, open di
t/m vr 11-18 uur, za 11-17 uur. Galerie
Contempo, Rechtstraat 96. Recent
werk van Henk van Vessem. T/m 28/6.
Open do t/m zo 12-17 uur. Galerie
Henn, St. Nicolaasstraat 26c. Installa-
tie van Tonn Prins. T/m 27/6, open wo
t/m za 16 tot 20 uur. Artifort, Anna-
laan 23. Eindexamenwerk Ap Verheg-
gen. T/m 27/6, open di t/m vr 10-17uur,
za 10-16uur.

GULPEN
Galerie De Aw Sjoklaatfebrik, Ring-
weg 31. Werk van Vic de Kruif en
Manon Pekelharing. T/m 28/6. Open
dot/m zo 14-17.30 uur.

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontplein
11. Eindexamenwerk ABK Maas-
tricht. T/m 5/7. Werk van Hans Trui-
jen. Van 11/7 t/m 13/9. Open di fm zo
14 tot 17 uur.

EYS-TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Abstrakte
keramiek. T/m i5/6, open do t/m zo
14-17 uur.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5
Oensel. Werk van Ben Bodt, Siegfried
Gorinskat, Cor de Ree en Maddy Ren-
tenaar. Van 13/6 t/m 20/7, open do t/m
zo 14-17 uur.

SCHINVELD
Galerie Wunnik, Eindstraat 58. Tem
pera en schilderijen van Jos van Wun
nik. T/m 28/6, open zo 14-18 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Schilderijen
en tekeningen van Frans Huisman.
T/m 8/6. Open di t/m za 11-18 uur.
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Werk van Frans Slijpen. T/m 21/6.
Open di t/m vr 10-17 uur, za en zo
14-17 uur. De Melkfabriek, Leyen-
broekerweg 113a. Milkshake, groeps-
expositie. Open 8 en 14 juni van 14 tot
18 uur. Galerie Zabawa, Werk van
Marianne Aartsen. Van 14/6 t/m 13/7,
Apen wot/m vr 16-18uur, zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Voorburcht Kasteel Limbricht, Allee
1. Erotische exlibris. T/m 19/6, open
dag. 17-23 uur. zo 14-23 uur. Limburgs
Volkskundig Centrum, Allee la. 'Ja ik
wil', trouwen in Limburg vanaf 1900.
T/m 25/10, open di t/m vr 13-17 uur, za
en zo 14-17 uur.

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

ROERMOND
Gemeentemuseum, Andersonweg 4.
Expositie over textielkunst. T/m 28/6.
Herinneringen aande Tweede Wereld-
oorlog. T/m 24/5. Open di t/m vr 11-17
uur, za en zo 14-17 uur.
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Vervreemdend
Het is raadselachtig wat de kunste-
nares, die wij nog in zelfportretten
eveneens meer dan levensgroot zul-
len ontmoeten, zelfs dubbel, met
haar vergrotingen beoogt. Er komt
in haar oeuvre een zelfportret voor
met verrekijker. Men zou denken
dat het tele-objectief dichterbij
haalt en de aandacht focust. Wie
dacht aan dat dichtbij-zijn enige in-
timiteit te ontlenen komt bedrogen
uit. Zelfs de knip-ogende schoon-
heid, getiteld 'Winky Girl', die het
hygend gevogelte gezelschap
houdt, blijft in de dunne nevels van

haar geschilderde gestalte koel, on
persoonlijk en afstandelijk.
Misschien werkt de vergroting wel
andersom en vervreemdt ze van de
tastbare en knip-ogende werkelijk-
heid. Brengt ze alles in de openbare
en onpersoonlijke sferen van auto-
wegen, facades en billboards. Een
trein - een Canadese trein, naar
verluidt - in bruin, ogenschijnlijk
van een prentbriefkaart nageschil-
derd, doet zonderling aan tussen al
de levende have, maar bevestigt in
al zijn herkenbaarheid het ver-
vreemdende effekt van de vergro-
ting. Wezenlijk bij dit alles lijkt de
wijze van schilderen: vaardig, tradi-
tioneel, maar uiterst dun in de lak-
verf, heel ijl en zonder spoor van
enig expressionistischcoloriet.

Temperament
Op de bovenverdiepingen heerst
het door lange verblijven in Spanje
tot ontbranding gebrachte tempera-
ment van de ravenzwarte Weh-
rends. Zijn plaats in de dubbelten-
toonstelling heeft niets te maken
met enige artistieke of persoonlijke
relatie tot Elly Strik; dat hij haar
kort geleden voor het eerst ontmoet
heeft als mede-docente aan de Stad-
sakademie is zuiver toeval. Hun
schilderkunst heeft dan ook geen
andere overeenkomst dan zekere
gerichtheid op het formele. In de
zin van aandacht voor de vorm,
maar ook: voor het indirecte, het af-
standelijke, het vormelijke in dere-
latie tot de beschouwer.

Het onmiddellijk duidelijk verschil
zit in het koloriet, dat bij Wehrends
de kwaliteit van zijn oeuvre bepaalt,
misschien meer nog dan de lijnvoe-
ring, hoezeer hij zich daarop ook
heeft geconcentreerd, in zijn vroe-
gere werk en in het huidige, blij-
kens de veelvuldigheid van zijn
sierlijke 'accolades.

Wehrends preoccupatie met het for-
mele speelt zich af in een gebied
tussen figuratie en abstractie. Hij
heeft ooit voor het schilderschap
gekozen in het volle bewustzijn van
de betekenis van die keuze en van-
uit respect voor de verrichtingen
van de schilders van de grote tradi-
tie - Piero della Francesca in het
bijzonder, en de Spanjaarden Goya
en Velasquez. En voor vernieuwers
van die traditie als Bacon en Hoc-
kney. Vanuit dat bewustzijn heeft
hij zich als schilder met traditionele
middelen gehandhaafd in een tijd-
perk waarin de schilderkunst dood
werd verklaard. En vandaaruit
heeft hij zich zelf ook nooit toege-
staan op probleemloze een aangena-
me manier te schilderen. Er was al-
tijd iets indringends aan de hand.

Ambivalentie
Een spanning die maar voor een
deel teweeggebracht werd door de
inhoudelijkheid, voor de buiten-
staander moeilijk te raden en zelden
te duiden.
Een abstract schilder was Weh-

rends nooit, maar hij houdt ervan
om door alle al te fraaie picturale
effekten en dooralle al te duidelijke
verwijzingen een kruis te halen.

Uieindelijk komt alles terecht -
feilloos in balans tussen chaos en
perfektie. Tussen werkelijkheid en
droom, tussen figuratie en abstrak-
tie, tussen esthetiek en haar negatie,
tussen sonanten en dissonanten. In
dat soort ambivalentie gedijt Weh-
rends. 'Een evenwicht van tegen-
spraken' noemde hij zijn tentoon-
stelling van een jaar geleden in het
Singer Museum in Laren. Een aan-
tal van de daar getoonde werken
maakt deel uit van de achttien bij
Wanda Reiff, alle geschilderd in
olieverf op doek. De meeste zijn
nieuw en ditmaalvaak in handzame
formaten.

De schilderijen van Wehrends gaan
behalve over schilderen altijd - en
ook nu weer - over iets wat een
naam heeft; men hoeft het zelden te
doen 'zonder titel. De naam betreft
vaak het formele: negen stippen,
drie zwarte balkjes, lijnen of ovaal,
maar even vaak het inhoudelijke:
'liggend naakt' of 'kop. De titel kan
soms maar twee of drie letters kort
zijn: 'Ah' of 'Ole', maar is ook dan
'betekenisvol genoeg. De kunst van
Wehrends blijft temperamentvol en
intens.

Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat
43: Elly Strik en Peter Wehrends,
schilderijen. Tot 27 juni.

Beelden en
grafiek bij

Van den Besselaar
MAASTRICHT - In galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a,
zijn momenteel beelden van Jan
Dekker en grafiek en schilderijen
van Leo Huijg te zien. De expositie
loopt tot en met 28 juni en is te be-
zichtigen van vrijdag tot en met
maandag van 13 tot 17.30 uur.

De in Rotterdam wonende kunste-
naar Leo Huijg heeft zich toegelegd
op het maken van grafiek, op het
vervaardigen van etsen, litho's, li-
no's en houtsneden. Naast zijn be-
roepspraktijk als architect heeft hij

een aantal jaren tekenlessen ge-
volgd. Zijn betrokkenheid bij teken
en architectuur is ook in zijn recen-
te werk duidelijk zichtbaar. Schet-
sen van mensen, gemaakt op loca-
tie, werkt hij in zijn atelier uit. Daar-
bij neemt het suggereren van ruim-
te en massa, van materie, een cen-
trale plaats in. Ook humor, afschuw,
bewondering of onbegrip komen in
zijn werk naar voren.

Jan Dekker (Renkum, 1952) maakt
beelden, die zouden kunnen wor-
den omschreven als eigentijdse ge-
tuigenissen van een imaginairverle-
den. Enerzijds brokstukken, over-
blijfselen, anderzijds zorgvuldig ge-
componeerde 'organische culturen.
Persoonlijke ervaringen en indruk-
ken bepalen de inhoudelijkheid en
werkwijze van Dekker." 'Waaier', hardsteen van Jan Dekker, te zien bij Van den Bes-

selaar.

Verrassende presentatie van Nederlandse kunstenaars

Elly Strik en Peter Wehrends
exposeren bij Wanda Reiff

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - Terwijl
Wanda Reiff op de Kunst-Rai
in Amsterdam de stand be-
heert, waarin haar galerie de
Nederlandse kunstenaars pre-
senteert van het grote interna-
tionale gezelschap waarmee
zij haar contacten onderhoudt- en daarmee een belangrijk*
aspect toont van haar activitei-
ten - laat zij in Maastricht on-
der de hoede van haar vlijtige
medewerksters twee perfekte
voorbeelden achter van wat zij
met de presentatie van Neder-
landse kunstenaars beoogt. En
van wat zij zoekt aan opmer-
kelijkheid, persoonlijkheid en
kwaliteit.

In Amsterdam toont zij werk van
Lydia Schouten, Marian Plug, Elly
Strik en de Limburgers Claessens,
Slits, Vugs en Peter Wehrends. Elly
Strik en Peter Wehrends vertegen-
woordigen haar in Maastricht. Jon-
geren horen er dus duidelijkbij en
ze zijn soms heel verrassend. Elly
Strik is van 1961 en woont en werkt
in Eindhoven. Zij behoort tot het
Brabantse kunstenaarspotentieel
blijkens haar deelname aan de Bra-
bant Biënnale in het Van Abbemu-
seum in 1989. Ze was op haarvijfen-
twintigste al opgevallen; zij ver-
scheen op die leeftijd bij Nouvelles
Images en op de Kunst-Rai in een
keuze van Jean-Christophe Am-
man. Haar eerste solo-expositiehad
zij bij van Krimpen in Amsterdam.
Haar werk verbluft door zijn grote
formaten - ook nu weer in de en-
tree van de galerie in de Recht-
straat. Wie een van haar werken, al-
lemaal op kolossale vellen papier,
thuis op de wand zou willen prik-
ken op de manier waarop dat hier
geschiedt, die moet wel het een en
ander opruimen. Het piepkleine
roodborstje krijgt een formaat toe-
bedacht van ruim twee by drie me-
ter. 'Hijgend roodborstje' heet het
hier in zijn gigantische transforma-
tie. Ook een kraai, op detegenover-
liggende wand, hijgt.

" Uit de ontdekkingsgeschiedenis (1987), inkt, pastel, olieverf op papier van Elly Strik

Rosbiefsalade
met yoghurtsaus

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen: 4
plakken gebraden rosbief van ca
100 g, 2 komkommers, 1 blikje
maïskorrels, 1 bakje alfalfa of 200 g
taugé, 1 bosje radijs, 2 lente-uitjes,
2 paprika's, 100 g feta-kaas, IV2 dl
magere yoghurt, 2 el olijfolie, 2 tl
mosterd, 1 el witte wijnazijn, 1 tl
basterdsuiker, zout, versgemalen
peper, 2 el kappertjes.
Snijd rosbief in reepjes, bestrooi
met versgemalen peper en zet afge-
dekt weg in koelkast. Maak groen-
ten schoon en snijd alles in reep-
jes. Snijd kaas in blokjes. Meng al-
le groenten, de maïskorrels en de
feta-kaas en meng dit tot slot met
de reepjes rosbief.
Roer in een kommetje deyoghurt,
olijfolie, mosterd, azijn en suiker
door elkaar. Voeg naar smaak pe-
per en zout toe. Meng de uitgelekte
kappertjes erdoor. Geef de saus
apart bij de salade. Lekker met ge-
roosterd brood, uien-kaasstok-
brood of pistolets.
TIP: In plaats van rosbief kunt u
ook bijvoorbeeld cornedbeef, sala-
mi, boterhamworst, fricandeau of
ham gebruiken.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. Schilderijen en tekeningen van
Berend Hoekstra. T/m 6/7. Open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Ther-
menmuseum, Coriovallumstraat 9. Me
vivatis, expositie met thema wijn. T/m
23/8. De -Confrontatie. Putgraaf 5. In-
stallatie van Mathilde ter Heyne en
Francien van Dongen. T/m 28/6, open
za en zo 14-17 uur.

exposities

Ancion en
Smeysters in
Brikke-oave
BRUNSSUM - Cultureel cen-
trum Dr Brikke-oave, Linde-
plein 5a in Brunssum, herbergt
tot en met 24 juni een tentoon-
stelling met ruimtelijk werk en
pipettekeningen van Martin
Smeysters en mono-types, acryl/
schilderijen en gemengde tech-
niek van Guido Ancion. De ten-
toonstelling is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
10 tot 12, 14 tot 17 en 19 tot 21
uur, zondag van 15 tot 17 uur.

Guido Ancion is mede-oprichter
van kunstenaarsvereniging KIK
(Kunst in Kerkrade). Zijn werk
bestaat voor een belangrijk deel
uit monotypes, die een grafisch
karakter dragen. Niet alleenvan-
wege de druktechniek, maar ook
omdat in principe dezelfde figu-
ren regelmatig in diverse werken
herhaald worden. Deze - meest-
al vrouwelijke - figuren worden
als middel gebruikt om een ero-
tische spanning te creëren. Naast
deze erotische component spe-
len emoties als heimwee, ontroe-
ring en een soort sacrale bele-
ving een belangrijke rol in zijn
werk. Daarbij is interesse en be-
trokkenheid bij poëzie een
steeds belangrijkere inspiratie-
bron geworden.

Het werk van Martin Smeysters
bestaat uit het beeldend weerge-
ven van persoonlijke emoties.
Architectuur en monumentale
vormgeving worden daarbij
steeds mèt elkaar verbonden.
Daarbij probeert hij een zekere
mate van geborgenheid tot
uiting te laten komen.

'Torma
’S’van
Van Wunnik

'Me vivatis'
in Thermen
HEERLEN - In het Thermen-
museum, Coriovallumstraat 9, is
momenteel een expositie te zien
die luistert naar de naam 'Me vi-
vatis'. Deze tentoonstelling met
als thema wijn bij de Romeinen
loopt tot en met 23 augustus.

De tekst 'Me vivatis' (Hoog zul-
len jullievoor mij leven) staat op
een zogenaamde spreukbeker uit
de derde eeuw.

Middelpunt van de expositie zijn
drie bijzondere archeologsiche
vondsten. Naast de spreukbeker,
zijn dit twee flesjes in de vorm
van een druiventros, die in 1920
in een askist aan de Voskuilen-
weg in Heerlen zijn gevonden.
Ze maken tegenwoordig deel uit
van de collectie van het Rijks-
museum van Oudheden in Lei-
den en zijn voor deze expositie
aan het Thermenmuseum in
bruikleen gegeven.

SCHINVELD - In atelier-g^
Wunnik, Eindstraat 58 in Schm v 1
zijn tot en met 28 juni schildej
te zien van Jos van Wunnik. 1'
zondag is de galerie van 14 to
uur geopend.
Van Wunnik maakte een serie
dertien schilderijen met de cV
vorm als leiddraad en als ther«aj
begrip 'torma'. Torma is de "Jvan uit schijfvormen opgeboU.
rituele cakes van boter en rijstijl
die in het Himalaya-konifr
Bhutan als voedsel voor de é^igeofferd worden. Aanleiding to'j
ze torma-serie was een reis 1
Bhutan. De stralende, oranje-1^
groengele, witgele concentfl^cirkels van de uit bloemachtig^
men opgebouwde torma's he",
toen grote indruk op dekunsten
gemaakt.

" 'Torma's' van Jos v&
Wunnik.

verder
... exposeert Ap Verheggen, f*\
examenkandidaat van de Acad*l
Beeldende Kunsten afdeling *JJtectonische vormgeving, zijn **,
examenwerk bij Artifort, Anna**
23 in Maastricht. T/m 27 juni,°r

di t/m vr 10-17 uur, za 10-16 uuf... is er in galerie Henn, St. Nic"1*
straat 26c in Maastricht, tot en J27 juni een installatie te zien .
Tonn Prins uit Heerlen. Opel 1

t/m za 16-20 uur. ~... toont een groep jonge kvn j
naars van de Akademie Beeld^ |
Kunsten, afdeling vormgeving
metalen en kunststoffen, onde
naam 'Communisieren' zijn e.
examenwerk in museum De K°'
molen, Von Clermontplein 'Vaals. T/m 5 juli.... zijn eindexamenstudenten va"
afdeling Theatervormgeving va"
ABK tot en met 6 september teK
in het Theater aan het Vrijthoi.
tonen er hun eindexamenwef^de expositieruimtes die van f (l
dag tot en met zaterdag van 1'
16 uur geopend zijn.... exposeert Floor Kuipers to „
met 30 juni in galerie van der >£Broekhem 93 in Valkenburg- v[
ma t/m za 11-18 uur, zo 13-16 u^... loopt er in het gebouw vaPj
Kamer van Koophandel, Maasj
levard 5 in Maastricht, een exp°g,
met schilderijen van Lyn ,
schops. T/m 27 juni, open ma
8.30-16 uur. p... is in galerie de Konfrontatie, ,*

graaf 5 te Heerlen, tot en met 2i>L
een installatie te zien van Mat"'
ter Heijne en Francien van Do"»
Open za en zo van 14-17 uur.

cryptografie

Horizontaal Verticaal
1. Schrijven over je huis is kostbaar; 8. 't
is een mooie mop geweest, maar wel daar
je mond spoelen; 9. Slaperig diertje; 12.
Deze partij is bij mij nooit zo royaal overge-
komen; 13. Een stier maakt toch niet dit
geluid? Dat is heel verschillend; 14. Dus
zal het anders voor niets zijn; 17. Meer tot
de vrucht van de zaak bijdragen; 18. Daar
komen er nogal wat achter; 19. Naast de
jongen is een vrucht om er enige partijen
te spelen; 22. Honderd in een dronken in-
sect krijgt bij een schaap het alleenrecht;
24. Minder dan nietsl; 25. Daar is de man
van 17 op zn plaats; 26. Het dier op de
trap; 29. Erg bij, maar zo te horen moet
dat insect betalen; 30. Heksenketel op de
kop? 31. Relatie uit je beroep die 't wel
weet.

2. Bij de mis is reeds wat het dier zW'j
Het geschrift van een dictator?; 4. Ver°j
voor het meisje maar als we weQjjj
wordt het sleur; 5. Let op E want die "j
een hard vel; 6. De kleding van mij [j
verdraaid lekker; 7. Het begin van de %:
ge eist hier anders zijn tol? Op je bo'|e^.
10. Doormidden gezaagd sieraad?: ~Daar zijn Cor en Frans, Nacht, vrieno .
15. Ruzie met Elly tijdens het overnacni|
16. Waardeloze rommel, S; 20. MannB"
insect?; 21. Weeft dat dier haar eigeni
ding?; 22. Samenstellen tot er niets n>,
overblijft; 23. Drankzuchtig dier met g'j
lichaamsdelen?; 27. Als ik uit het ar» t

stap, hou ik nog een hele berg over; 2fK
sta voor de steen, het geheel is moeil'J
bewerken.

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uilgeveni Antwerpen
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Geld voor zorgsector
uit rijksbegroting

en van ziektepremie
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De vijfhonderd mil-
joen gulden die gemoeid is met de
verhoging van de salarissen in de
gezondheidszorg wordt voor 150
miljoen betaald uit de rijksbegro-
ting en voor 350 miljoen uit verho-

ging van de premies. Dat heeft
premier Lubbers gisteren meege-
deeld na afloop van het kabinetsbe-
raad.

Lubbers legde er de nadruk op dat
er niet meer geld beschikbaar is.
„Voor het kabinet is het een afge-
slotenzaak. Op is op", aldus de pre-
mier. Hij verwachtte overigens dat

de onderhandelingen tussen werk-
gevers en werknemers in de ge-
zondheidszorg nog moeilijk zullen
worden.
Door de verhoging van de ziekte-
kostenpremies stijgt de collectieve
lastendruk met 0,1 procent. Tijdens
de bespreking van de begroting
voor 1993, komende zomer, zal door
lastenverlichting die druk weer om-
laag moeten worden gebracht, zo
zei Lubbers. Dat betekent dat het
kabinet een extra probleem heeft
van 350 miljoen gulden.

De 150 miljoen gulden die uit de
schatkist moet komen, wordt even-: redig verdeeld over de verschillen-
de departementen. Dat betekent dat
minister Ritzen (Onderwijs) de
grootste bijdrage moet leveren. Hij
zal een kleine 40 miljoen gulden
moeten bezuinigen.

Samenwerking bij rampenbestrijding en beveiliging luchtruim

Nieuw CFE-verdrag getekend
Van onze correspondent

Vrri. ~De NAVO-landen en alle, inmiddels twintig, landen die
ir^ger deel uitmaaktenvan het Warschaupakt hebben gisteren
deri een nieuwe versie van het CFE-verdrag over de vermin-
de g van de niet-nucleaire bewapening in Europa getekend.
:Uni verandering was nodig na het uiteenvallen van de Sovjet-
:Js^- °aardoor moesten de nieuwe GOS-republieken de door de

vtets aangegane verplichtingen overnemen.
Enkele weken geleden bereikten
Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Ka-
zachstan, Moldavië, Armenië, Azer-i
bajdzjan en Georgië in Tasjkent
overeenstemming over de verdeling
van de destijds aan de Sovjetunie
toebedeelde maximum-aantallen
tanks, kanonnen, pantservoertuigen
en helikopters.
Die worden nu vermeld in een aan-
hangsel bij het in november 1990 in
Parijs getekende CFE-akkoord. Als
administrateur van dat akkoord nam
minister Van den Broek (Buitenland-
se Zaken) het door alle 36 landen
opnieuw getekende akkoord in ont-
vangst.

Eerder op de dag vond in Oslo een
derde bijeenkomst plaats van de
Noordatlantische Samenwerkings-
raad, waarin de NAVO-landen over-
leggen met alle vroegere tegenstan-
ders, de Oosteuropese landen, de
Baltische republieken en de leden
van het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten. Tijdens de byeenkomst
werd Albanië als zevenendertigste
lid tot de NASR toegelaten.

Dat gebeurde tegen de zin van de
Verenigde Staten, die vinden dat de
samenwerkingsraad alleen voor
vroegere Warschaupaktlanden is. Nu
was Albanië tot 1968 üd van het War-
schaupakt, maar dat vindt Washing-
ton onvoldoenderedenen om het toe
te laten. Men is bang dat dan ook an-
dere landen (zoals Kroatië en Slove-
nië) lid willen worden, wat tot een
verwatering van de Noordatlantische
Samenwerkingsraad zou kunnen lei-
den.

Artillerieduels tot in centrum
van Kaboel

iftjj.OEL - In Afghanistan hebben
_H _.efieduels tussen soennitische.
Kste '^sche guerrillastrijders zich
K^ fen verplaatst naar het hart van
4^ *»" Sinds dinsdag zijn al meer

doden gevallen, aldus de
hagend politiechef van de Afg-
Gf "Se hoofdstad.
Berj^a^eri sloegen gisteren in op nog

6 n er van e^ Pa^e's van
Sijj, nieuwe president
t^atuliah Mojaddedi. s 'Och-

r *wamen volgens ooggetuigen
öe st^ker drie burgers om.
\Jj'jd onder de guerrillastrijders'
ri^pL' tussen de overwegend uit et-

Pashtuns bestaande funda-
gr^Üstische Ittehad-i-Islami
%b (soennitisch) en de sji'itische

ntie Hezb-i-Wahdat.

Werkgevers
Verplicht tot
registratie

allochtonen
k!j HAAG - Het kabinet wil be-
Wen met meer dan 35 werk-
ll(wers verplichten bij te houden
Weel allochtonen zij in dienst
""«-.k0' eze gegevens zijn alleen
W voor de ondernemings-
b^ en het Regionaal Bestuur Ar-

(RBA). Het kabi-
Voorstel moet de werkgevers"<lwe zetten meer allochtonen in

Hirii te nemen.
*yVster De Vries (Sociale Zaken)
fe* et voorstel ter advies voorleg-
*tL*an deRaad van State. De regi-
-BW'eplicht is de wettelijke onder-
VuI'l^ van het akkoord dat
IkJJemers en werkgevers eind
loql bereikten om zestigduizend al-
"*H £nen extra aan het werk te hel-

bl no& *oe 's van da^ ambiteu-
Vj!an weinig terecht gekomen.
de registratieplicht geldt ook voor

zelf. Bedrijven met
r dan 35 werknemers zijn vrij-

\ M van de verplichte registra-
"W'j moeten wel jaarlijks infor-
-5^ over de algemene

van buitenlanders in het be-
.t;v en het beleid dat daarin wordtS^erd.

Samenwerken
Nu al bestaat het gevaar dat de
NASR de activiteiten van de CVSE,
de Conferentie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa, gaat over-
lappen. Minister Van den Broek
heeft daarom voorgesteld de NASR
te gebruiken als een overlegorgaan
over zaken, waarover later in de
CVSE beslist kan worden.

De NAVO-landen en de Oosteuro-
peanen gaan nauwer samenwerken
op allerlei terreinen, zoals de ram-
penbestrijding en de beveiliging van
het luchtruim. De Amerikaanse on-
derminister Eagleburger riep ook op
tot samenwerking bij de voorberei-
ding van vredesoperaties. De NAVO
heeft zich donderdag bereid ver-
klaard vredesoperaties uit te voeren
op verzoek van de CVSE. Maar men
wil daar ook de niet-NAVO-leden bij
betrekken. Daartoe moet samen ge-
traind en voorbereid worden, vinden
de Amerikanen.

Regering Olszewski weggestemd

Pawlak nieuwe
Poolse premier

J. ISCHAU1SCHAU - Waldemar Pawlak,
<J<^ j^-jarige leider van de Poolse
"W6nPartij, is gisteren door het
V^ent tot nieuwe premier be-
V^d. Pawlak kreeg 261 parle-
■^leden achter zich, bij 149
Vimmen. Hij werd gisteren

41 6
8eclraSen door president Lech

VfS?' nadat de regering van pre-
\it Jan Olszewski een motie van

""ouwen niet had overleefd.

t| ak moet in het versplinterde
W de impasse zien te door-
l>ii5üeri die het doorvoeren van een[tlit^e grondwet en markthervor-
V~en belemmert. In een kortejj^aak tot het parlement beloof-
Vj^wlak dat hij brede steun zal
üfy-j en voor een 'evenwichtige' re-
"W... waarin de partijen een geza-ag IJk Programma voeren. „Ik heb

t moeilijke opdracht aanvaard
g^j: et oog op de dramatische si-
**M Waarin net land verkeert", zei«.,. a^. Hij voegde er aan toe dat

" Sering zich niet moet verliezen

in debatten, maar daden moet stel
len.
Pawlak is de vierde premier van
Polen sinds de communisten in
1989 de macht opgaven. In tegen-
stelling tot zijn voorgangers heeft
hij geen verleden in de vakbond So-
lidariteit.

De regering-Olszewski viel doordat
de premier er niet in slaagde zijn
wankele minderheidscoalitie uit tebreiden, waardoor belangrijke eco-
nomische hervormingen niet kon-
den worden doorgevoerd. Olszews-
ki en Walesa hadden daarnaast
diepgaande politieke meningsver-
schillen. Het parlement stuurde met
273 tegen 119 stemmen en 33 ont-
houdingen de vijf maanden oude
regering van Olszewski naar huis.
De motie van wantrouwen was in-
gediend door Walesa.

Zie verder pagina 18

" Premier Pawlak is
onbeschreven blad

Populariteit president flink gedaald

Bush blijft nog
buiten campagne
WASHINGTON - De Ameri-
kaanse president Bush zal tot
na de Republikeinse conven-
tie, die in augustus plaats-
vindt, buiten de verkiezings-
strijd blijven, omdat hij zich
helemaal wil wijden aan de
problemen van het land. Dat
zei hij tijdens een persconfe-
rentie.

„Ik probeer dingen in dit land voor
elkaar te krijgen. Als ik me nu met
politieke oorlogsvoering ga bezig-
houden, dan staat dat de kans van
slagen voor belangrijke stukken
wetgeving in de weg", zo zei hij.

Bush erkende dat zijn populariteit
in het land de afgelopen maanden is
gedaald. Dat schreef hij toe aan de
'bloedeloze economie. Met die eco-
nomie gaat het nu wel beter, aldus
de president, maar de mensen heb-
ben dat nog niet gemerkt.

Zijn problemen hebben in ieder ge-
val niets te maken met dc sterke
opkomst van dc Texaanse miljar-

dair Ross Perot, die van plan is als
onafhankelijke kandidaat aan de
verkiezingen mee te doen, zo maak-
te Bush duidelijk.

Debat
Hij wilde verder, met het oog op
zijn belofte zich vooralsnog buiten
de verkiezingsstrijd te houden,
niets over Perot zeggen. Wel zei hij
in de herfst met Perot en de Demo-
cratische presidentskandidaat Clin-
ton in debat te willen gaan.

Het was slechts de derde keer in
drie jaar, dat Bush een persconfe-
rentie gaf tijdens 'prime time', 's
avond acht uur, als veel Amerika-
nen naar de tv kijken. Maar de drie
grote omroepen ABC, NBC en CBS
zonden de persconferentie niet
rechtstreeks uit.

Zij deden dat niet, omdat zij het
idee hadden dat er uit de persconfe-
rentie te weinig nieuws zou komen,
en omdat ze vreesden dat de presi-
dent alleen maar politieke bedoelin-
gen had.

binnen/buitenland j

Onverwachte
wending in
Rhedense
incestzaak

£RNHEM - Het hoger beroep ine Rhedense incestzaak dat gis-
k Tf n. diende voor het Arnhemse

°'> is 's ochtends onverwacht
°or anderhalf uur geschorst.;at.gebeurde op dringend ver-ek van de raadslieden van de

oirrH n-en' Aanleiding was de
tdekking van een dossier
aaruit zou blijken dat één vanue vier slachtoffers tien jaar na-

dat zij voor het eerst was ver-
kracht, nog maagd was.
Volgens mr A. Romviel, raads-
man van één van de verdachten,
zou in een dossier van een ex-
.vriend van de moeder van de
slachtoffers staan, dat een van de
dochters op 14-jarige leeftijd nog
maagd was. Zij heeft altijd ver-
klaard sinds haar vierde jaar
gedurende enkele jarenenige ke-
ren per week te zijn verkracht.
Namens de andere advocaten
verzocht mrRomviel daarom zo-
wel inzage van het dossier als|
toevoeging aan de stukken.
De raadslieden stelden giste-
remn ook te twijfelen aan de ob-
jectiviteit van de Rhedense poli-
tie. Die zou op de hoogte zijn
geweest van het dossier maar het
niet aan de lijstvan stukken heb-
ben toegevoegd.

Geen inzage in
BVD-dossiers

DEN HAAG - De Vereniging Voor-
kom Vernietiging krijgt geen inzage
in BVD-dossiers. De afdeling recht-
spraak van de Raad van State heeft
gisteren twee verzoeken betreffen-
de de dossiers van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst afgewezen.

De vereniging wilde naast inzage
ook dat de vernietiging van gege-
vens zou worden stopgezet. Vol-
gens Binnenlandse Zaken worden
er echter tot 1 januari 1994 geen
dossiers vernietigd. Daarna zal het
bestand worden opgeschoond.
Over de inzage en vernietiging van
de BVD-dossiers loopt nog een bo-
demprocedure. De vereniging wilde
hierop vooruitlopend een uitspraak
van de Raad van State, vanwege de
leeftijd van een aantal verzoekers
die de langlopende procedure niet
zouden kunnen afwachten.

Beperkte moed
Het is zeker geen onbelang-
rijk besluit van de NAVO-
ministers om zonodig ook
buiten het gebied van de al-
liantievredestichtend en vre-
debewarend in actie te
komen. De NAVO heeft
daarmee te kennen gege-
ven dat zij zich na de spec-
taculaire omwentelingen in
oostelijk Europa niet langer

tot haar hoofdzakelijk politiek gedefinieerde rol wil beperken, maar
zich, gegeven de onheilspellend in aantal toenemende regionale
conflicten, ook militair wil engageren. De beslissing van de minis-
ters in Oslo betekent in principe ook dat de Conferentie voor Vei-
ligheid en Samenwerking (CVSE) - een samenwerkingsverband
van alle Europese staten plus de VS en Canada - over een instru-
mentarium beschikt om doelstellingen te verwezenlijken en beslui-
ten militair kracht bij te zetten.

Maar nu de praktijk. Niettegenstaande president Alija Izetbegovic
van de onafhankelijke en internationaal erkende republiek Bosnië-
Hercegovina al ettelijke malen een dramatisch beroep 'op het bui-
tenland heeft gedaan militair tussenbeide te komen en zijn land *
voor de totale ondergang te behoeden, is er in dat opzicht nog
niets gebeurd. Sterker nog: alle goede bedoelingen ten spijt acht
de NAVO zich niet geroepen het belegerde Sarajavo te ontzetten
en corridors voor humanitaire hulp van buitenaf open te breken.
Een aantal bewindslieden acht zoiets om een hele reeks redenen
te riskant. De conclusie ligt voor de hand: een ferme uitspraak
daar in Oslo, ongetwijfeld goed bedoeld, maar consequent uit-
voering geven aan intenties, dat is nog heel wat anders. Bosnië-
Hercegovina en Kroatië zijn er reeds van doordrongen dat zij geen
hooggespannen verwachtingen nopens militaire bijstand mogen
koesteren, hoe uitzichtloos en mensonterend de situatie in die re-
publieken ook is. Het zal ongetwijfeld al de nodige moeite kosten
,om landen die deel uitmaken van de Westeuropese Unie, te win-
nen voor het idee van WEU-voorzitter Wim van Eekelen en van de
Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken, Lawrence
Eagleburger, schepen ter beschikking te stellen voor een zeeblok-
kade van Adriatische havens, door middel waarvan toezicht uitge-
ioefend zou moeten worden op striktenaleving van het handelsem-
bargo tegen Servië. En dat is toch wel het minste, wat het Westen
kan doen om aan te tonen dat het niet onverschillig staat tegen-
over het ontzaglijke lijden in het uit elkaar gespatte Joegoslavië.
Europa kan het zich waarlijk niet veroorloven voor dit karwei in
hoofdzaak de Amerikanen te laten opdraaien. Na de plechtige
verklaring van Oslo al helemaal niet.

F.S. t

Om grote achterstand weg te werken

Geld kabinet voor
meer taalcursussen
DEN HAAG - Het kabinet wil nog
dit jaar de wachtlijsten wegwerken
voor cursussen Nederlands. Daar-
toe moeten het aanbod van de cur-
sussen worden uitgebreid en de
11.800 wachtenden (merendeels al-
lochtonen) opnieuw beoordeeld.
Gemeenten zijn als eerste verant-
woordelijk voor dat doel. Het kabi-
net stelt daarvoor de komende drie
jaar ruim 100 miljoen gulden extra
beschikbaar.
De maatregelen werden gistermid-
dag door de ministers Dales (Bin-
nenlandse Zaken) en Ritzen (Onder-
wijs) bekendgemaakt.
De ministers zullen op korte ter-
mijn met de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) en verte-
genwoordigers van de vier grote
gemeenten om tafel gaan zitten om
afspraken te maken over de beste-
ding van de extra gelden.
Gebrekkige kennis van de Neder-
landse taal belemmert de kans op

werk voor de allochtoonen staat in»
tegratie in de samenleving in d$weg.

Hetkabinet wil dat allewachtender|
op dit moment opnieuw worden op*
geroepen. Dat leidt tot een opschof
ning van het bestand, waarna dë
hoger opgeleiden hun taalcursus-niet via de basiseducatie maar viel
het voortgezet algemeen volwasseï
nen onderwijs kunnen volgen. Da^verlicht de druk op de basisedueaj
tic waar de wachtijden het langsi
zijn (een kwart wacht meer dan vie^maanden).
Daarnaast moet de het aantal taaie
cursussen omhoog, evenals het aanj
tal bijeenkomsten. Meer lessen pet
week leidt immers tot een hogera
doorstroming en daardoor tot korjtej
re wachtlijsten. Het vinden van dgbenodigde leerkrachten .zal geert
eenvoudige zaak zijn, erkent het kal
binet.

Bom verrast politie

(ADVERTENTIE)

En nu 'n
Elske!
'n IJskoudElske, puur,
on therocks, met 'nklontje / l 1
suiker, met jusd'orange en jr—* 1
als sluitstuk: 'n verrukkelijke

— ]H "««JidenbitteT"" i

''''"'"'''""'"'««iJj.HSsilJjj;;' JH__P

ons eigen Elske....

# De politie kijkt
machteloos toe bij

een bomaanslag in
de Turkse hoofdstad
Instanboel. De bom
ontplofte kort nadat
de politie een eerste
bom onklaar had

gemaakt. Tot grote
verrassing bleek er
een tweede te zitten
in de auto, waarin

deexpolsieven
aangetroffen

werden. De aanslag
werd opgeëist door

een Iraanse
oppositiegroep. Er

deden zich geen
persoonlijk

ongelukken voor.

Foto: REUTER
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(ADVERTENTIE)

Nepaltapijten, met originele>3r!^v randmotieven en ln pasteltinten, zijn
XJiffiJSS. afgestemd op de huidige woontrend;
j/mz&jjy' kunnen zowel in een modern als■/SSJfcr '** klassiek interieur wordeny^§j§gr . toegepast.

y^^ HUB. DOLS &CO
Jfëk S _______________n_uJt-l_t>MlJ Xl_L_J__l Hill IJ \m_. ,______________________É__ifci—ihfcMiM^é^ÉÉ^iaÉéa
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restaurant
'Vauwerhof'

lunchgerechten, plate-service,
pannekoeken, snacks, ijs, dranken

speciale openingsprijzen

" lunch v.a.f7,75 "" kinderschotelf5,50 "" pannekoekenf5,50 #

" kinderijs + surprisef2,50 "
1e pinksterdag

opening van hetrestaurant, dekinderboerderij,
de speeltuin, het wandelpark en hetzwembad.

1 ■ ■\'i^ll <____M_#*Cf
2epinksterdag

vanaflo uur: schapen scheren

mtsW^W- \

\ korting°P
[' op de hele kol/ektie I

P-arenae 55 HEERLEN Heerlenseweg 36 SCHAESBERG Grote Staal 47 MAASTRICHT

't Leukste van I
Leolux STAAT Bijl

Design House I
': .3SE

>|^B ;':':'^':'V «^§§3i. \ :>- SB ' j':>>w^B| ... ,-""^:.-:■ -^^B» ."::^ _H» ✓<:>"-"'^:V '*v^i». m >Jff|::" «HS?

Jj/f^'j^L^^^^lr^^^ -BK -iH^yP^Ö'sHSt Jhlnv'' '̂<% ...ül

.■SKw- j.^*^n*^^^^^jv^7v^Vs '-* ■ jtfßHjjf B____i_______f ' ":'-'-^\>>s>_i____B ____■ :■"-: .\-.%-hHB _____§__». ,y - ___Et ________

...-:-.:■:■:-:-.:-:»:"*:"-■■"■■ jflffljfi: __________ '
-:^K^£xb§ _____F * -;-^Mit_i___?-JHJ^RMGSnlH___ilK_^i_iSfV _HAMKMHWW^.. -.-.NNsy-Kj^Ha^^ pBjMW^pBaMB! _3____g^_____^______l H

-t^tjgi!_K_isfi&iii^iMii^to-^^

: I
Op onze designafdeling is Leolux nadrukkelijk vertegenwoordigd naast vele andere topmerken. I

Internationale meubeldesigners van naam kreëerden talloze ontwerpen waarin raffinement, stijl en funktionaliteit samengaan. I
Kom het intrigerende resultaat eens bekijken. U zult aangenaam verrast zijn. I

i;: _BÜ^^ 1

■ ■:■■:■-:->.■■■ ~.- ~-:■:,.,...:■■ _.■:■:■.■:: ' :J--.__■■..- J:■...- ■-. ..-.- ■:■-. .-..-.■ - ■■■■~■-■■■■■:■:■-■■■■■■■-_-_-_■■■■-■..-■-."-■^^^HK^lmmWß^^^^^^^^ w\\\\\\vÈ&& L^^gsS Pfcv::" .:...■>: illïïffilP'"''^^
*>»> pfft* ...Kj§-:y::: :JM|^Et^i^B__________________ft_B____ -^-.:-:.--^^

_-f*__s_i-

~n--—in-u i" MJ -
_________________-___.__^__ ytfSSJÊÊÊÊ^

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200
B Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. SSj S^S E555

Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond. LftJß ____________ ___L______ ________■ B__3
i

1 ■ ■ -"

Stichting Sportraad Kerkrade organiseert: inschrijfformulier Voor bedrag k^_ uw kind deelnemen *** dit kamp. Hiervoor krijgt* F 9 inaunnijnuKMULiLK men 5 dagen van 9qq tot 16 00 uur voetballes> een T.shirti een deelne_
JEUGDVOETBALKAMP 1992 Naam Jongen/meisje in het Socio Projekt in Eygelshoven,

Adres Leeftijd. waar natuurlijk ook de ouders welkom zijn, worden prijzen uitgereikt vooï IBezorg uw zoon of dochter een sportieve week. Tijdens de de sportiefste en meest actieve deelnemers en ook wordt de pechvogel
schoolvakantie kan uw kind -samen met honderden andere voet- P°stk«te Woonplaats van de week gehuldigd! Voor méér informatie: 045-467533.

H ♦ iPiirnJSI^SSSSS voetbalweek beleven. Telefoonnr va van voetbalclub gSÏSvSSÏndebon vóór 15 juniop te sturen. Na inschrijving ontvangtHet JEUGDVOETBAIJCAMP Vindt plaats op het sportcomplex u de beVestigmg, meer informatie en een acceptgirokaart waarmee het_. DE GROENE LONG in KEKKKADE verschuldigde bedrag kan worden voldaan.flfjfc van 27 t/m 31 juli 1992 ££i£KU--—*» ÏÏ^SMr- *«*»*°

JfW Kosten per kind ’ 70,- "**<=«" HTui Kerkrade JS®&^%gp Limburgs Dagblad "^w,
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NationaaL
''"et i-iaIW Klopt dat de overheid, en met
iiiet n het Rijk, nogal makkelijk
%B

procedures en vergunningen
is |aat als ze zelf belanghebbende
&n ra et om 'nationale' belan-
de-Baat > woro-t er heel anders ge-
g6t*etl- Hoogovens en Fokker mo-
-Beiei- ?eer dan andere ondernemin-
W ook kleine bedrijvenkun-
ge,. Sezamenlijk de vrije hand krij-
tor' i^ijk maar naar de kassensec-Oie levert een forse bijdrage
25 .*tet nationaal inkomen. Maar al
vlaw ar iang wordt de wet opper-
Wj* waterverontreinigingvoor de

Hlfstak ter zijde geschoven",

meent V. Jurgens van Natuur en
Milieu.
Hoogovens is een voorbeeld van
een bedrijf dat blijkbaar niet hard
wordt aangepakt, alle lozingen van
zwarte roet ten spijt. Dat omwonen-
den intussen tegen het bedrijf te
hoop zijn gelopen, heeft niet ertoe
geleid dat het bedrijf keihard is aan-
gepakt door de toeziende overhe-
den. Integendeel, toen de gemeente
Velzen het probeerde, werd ze op
de vingers getikt door het provin-
ciebestuur.

Bodemsanering
Bij het bedrijfsleven is men er in-
tussen ook achter gekomen dat de
overheid soms minder streng is
voor zich zelf dan voor anderen.
„We hebben nog geen harde bewij-
zen maar we vermoeden dat de
overheid heel wat meer eisen gaat
stellen nu niet zij maar het bedrijfs-
leven voor bodemsanering moet
gaan betalen", zegt J. de Graeff van
ondernemersorganisatie VNO. „Er
zijn ons voorbeelden bekend waar-
bij gemeenten de bodem saneerden
en de vuile grond naar de stort-
plaats brachten. Bedrijven kregen
te horen dat hun vervuilde grond
niet mocht worden gestort maar te-
gen een aanzienlijk hogere prijs
moest worden verwerkt. Het is nu
eenmaal makkelijker om streng te
zijn op de kosten van een ander",
zegt De Graeff.

„Het bedrijfsleven wil zich best aan
normen houden, maar dan moet het
ook zo zijn dat de overheid dezelfde
lijn voor zich zelf doortrekt", meent
de woordvoerders van de onderne-
mersorganisatie. De Graeff vindt
het heel legitiem dat er rekening
wordt gehouden met grote econo-
mische belangen bij het milieube-
leid. „Maar als de procedure een-
maal is vastgesteld, dan moet ieder-
een'zich daaraan houden. Ook de
overheid zelf.

Botsingen
Natuur en Milieu verwacht dater dé
komende jaren nog hardere botsin-
gen zullen komen tussen het milieu
en andere belangen. „Het Rijk kiest
bijvoorbeeld voor uitbreiding van
Schiphol maar houdt tegelijkertijd
vast aan de doelstelling om de ver-
vuiling terug te brengen. Dus zegt
men dat het bedrijfsleven in Rijn-
mond verder terug moet", aldus
Jurgens. „Dat laatste moet ik nog
zien gebeuren. Maar ondertussen
speelt de overheid wel verdeel en
heers. De groei van Schiphol wordt
doorgedrukt maar de vervuiling
vanuit Rijnmond niet verminderd,
vrees ik".

Op papier is het milieubeleid in Ne-
derland nog niet eens zo slecht ge-
regeld. Maar in de praktijk slaagt de
overheid er niet in dat beleid uit te
voeren. „De belangen botsen. Eco-
nomische Zaken wil per se zon
kerncentrale openhouden, Verkeer
en Waterstaat steunt een vliegveld
door dik en dun en het ministerie
van defensie kiest keer op keer na-
tuurgebieden uit voor nieuwe oe-
fenterreinen. In hele stapels nota's
hebben overheidsinstanties aange-
kondigd dat een trendbreuk nodig
is. Maar ondertussen vinden ze van
elkaar dat een ander ermee moet
beginnen", aldus Jurgens.

Verspreid
Albanië telt 3,2 miljoen inwo
ners. Verder zijn er zon 1,7 mil

joen Albanezen in Kosovo, iets
meer dan honderdduizend in het
overige Servië, enkele tiendui-
zenden in Montenegro alsmede
450.000 in Macedonië en enkele
duizendenin Griekenland.
Het Albanese leiderschap in Ko-
sovo voert aan dat het de toe-
komstige positie van de regering
nog niet definitief geformuleerd
heeft. Nochtans beschouwt het
de door Servië onderdrukte re-
gio als een 'constitutieve factor'
van Joegoslavië, wiens autono-
miestatus uit denationale grond-
wet afgeleid is en niet uit de
Servische.
De verkiezingen in Kosovo, twee
weken geleden, hebben deverte-
genwoordigers van de Albane-
zen democratische legitimiteit
verschaft. Onomstreden leider
van de republiek is de schrijver
dr Ibrahim Rugova, voorzitter
van de Democratische Liga, de
grootste politieke organisatie in
Kosovo. Om de republiekorga-
nen tegen Servisch geweld te
beschermen, hebben deKosovo-
Albanezen een soort regering in
ballingschap gevormd. Zij staat
onder leiding van Bujar Bukos-
hi, uroloog aan de universiteits-
kliniek van Prishtina in Kosovo.
In het westelyke buitenland be-
staat de neiging om de onder-
drukte Albanezen in Kosovo
slechts als 'humanitair pro-
bleem' in te schalen en in het

uiterste geval als een minderhe-
denkwestie. Het gaat er echter
om dat dit gebiedsdeel (10.887
km2) in het kader van de her-
schikkingvan wat eens het staat-
kundige begrip Joegoslavië was,
weer de status krijgt, die het
krachtens de Joegoslavische
grondwet van 1974 toekomt.
Kosovo geruisloos in het nieuwe
'Joegoslavië' op te laten gaan
zou juridisch gezien een enormi-
teit zijn en in politieke zin een
dwaasheid die rampzalige gevol-
gen kan hebben. In de nieuwe
grondwet van het zogenaamde
'nieuwe Joegoslavië' is voor de
bescherming van de Kosovo-
Albanezen en voor de politieke
autonomie helemaal niets gere-
geld. Integendeel: de Servische
scherpslijper Milosevic geeft

steeds weer te kennen dat 'Koso-
vo Servisch is en Servisch zal
blijven. Als de huidige toestand
voortduurt, is de opstand als het
ware voorgeprogrammeerd en
de kiem voor een derde Balkan-
oorlog gelegd.
De repressie van de Milosevics
in Kosovo heeft ertoe geleid dat
deze opstandige provincie voor
Servië verloren is en dat zich een
staatsbestel van de in Kosovo
woonachtige Albanezen aan het
ontwikkelen is. Indien men uit-
gaat van de Joegoslavische
grondwet van 1974, is herstel van
de autonomie wel het minste. Op
grond van de ervaringen uit het
verleden zouden de Albanezen
echter alleen akkoord kunnen
gaan met een autonomie binnen
het 'nieuwe Joegoslavië', die zo-

wel het 'federale' leger als de
Servische politie en militie in
Kosovo op veilige afstand houdt,
en die de Albanese bevolking
van Kosovo volledige politieke,
militaire, economische en mone-
taire zelfstandigheid verleent.
Het huidige democratische be-
wind in Albanië toont zich soli-
dair met 'de verdrukte broeders
in Kosovo', maar is gezien de al-
gehele deplorabele toestand
waarin het kleine Balkanland
verkeert, tot niets concreets in
staat. Des te groter is de genoeg-
doening in Tirana over het aan-
bod van Turkije militair bij te
springen, als de nood aan de
man is. Tijdens zijn recente be-
zoek aan Tirana legde premier
Suleyman Demirei er de nadruk
op dat het probleem Kosovo ook
Turkije aangaat. Demirei letter-
lijk: „Als er iets in Kosovo en in
Sandzak (een gebied in het zuid-
oosten van Serviöe, waar vooral
moslims leven, fs.) gebeurt, dan
zullen wij ons in hetzelfde kamp
bevinden als Albanië."

Overigens loopt in in Albanië
niet iedereen over van sympa-
thie voor de Kosovo-Albanezen.
De manier waarop menigeen van
hen zich in het armenhuis van
Europa gedraagt - zo in de trant
van de rijke komt op bezoek bij
de arme - heeft toch wel wat
kwaad bloed gezet. Niettemin
verlangen aan beide zijden
steeds meer mensen, vooral in
intellectuelekring, dat ongeacht
de staatsrechtelijke grenzen het
verkeer tussen alle Albanese ge-
bieden open en vrij wordt.

Het beste zijn de Albanezen in
Macedonië er nog aan toe. Onder
de nieuwe verhoudingen genie-
ten zij politieke vrijheid en wel-
vaart. Tirana tilt zeer zwaar aan
deveiligheid en de stabiliteit van
de republiek Macedonië. Presi-
dent Berisha beschouwt het con-
flict tussen Skopje en Athene als
een bilaterale kwestie, maar is
voorstander van spoedige inter-
nationale erkenning van Mace-
donië. Ook in Tirana interpre-
teert men de vijandige houding
en blokkademaatregelen van
Servië en Griekenland jegens
Macedonië als een gevaar voor
de veiligheid op de Balkan. De
Servische bedreiging en het
'dubbelzinnige gedrag'van Athe-
ne zijn voor Albanië aanleiding
de banden met Bulgarije extra te
versterken.

binnen/buitenland

Streng milieubeleid niet verplicht voor iedereen

Overheid lapt regelmatig
eigen regels aan de laars

DOOR LAURENT HEERE

?EN H.AAG -De overheid heeft een streepje voor.
s zij zelf milieuvergunningen en procedures na

pet komen, permitteert ze het zich om de regels aan
? kiars te lappen. Een kerncentrale zonder vergun-

Kjjg blijft open, een illegaal gebouwde nieuwe pier bij
T^iphol wordt geopend door de minister. „Er wordt
Jjjet twee maten gemeten. De overheid zelf maar ook
yationale' sectoren mogen meer dan anderen", zegt

' Jurgens van Natuur en Milieu.

jj. e week vernietigde de Raad
firn te de vergunning van de

in Dodewaard. Een
fen V°?r maar liefst vier betrok-
te1 'ïiM^eries. Economische Za-
!n Y^Üieubeheer, Sociale Zaken
Hen regelden sa-
*HnWe^ even dat de kerncentrale
*°Hd 6Uwe vergunning kon krijgen

w
f a* er eniSe inspraak moge-

V^ .as- Ook het veiligheidsrapport
ke 0 kerncentrale kreeg een dik-
Statilv°ldoende van de Raad van
Vy. ' Geen probleem, de overheid
ftrekt Ug op een in 1968 (!) ver~
Wfi^f Vergunning en de kerneen-e draait door.

°Wh*en we^ meervoor als de
r? et ze^ voor net zeggen

ïaj( ' Denk maar aan de gang vannrond Airport Maastricht.

sw^^zind leggen het provinciebe-
Wajr' net ministerie van verkeer en
Wr^teat en dg directie van de
ken aven de rechterlijke uitspra-naast zich neer.

Premier Demirei: 'Probleem Kosovo gaat ook Turkije aan'

Albanië wil lering trekken
uit de droevige historie

DOOR FRITS SCHILS

HEERLEN - Ruig, haast ontoegankelijk hooggebergte
en een rigide militaire grensbewaking in combinatie
met een 45 jaar lang strikt toegepast uitreisverbod zijn
er debet aan geweest dat de Albanezen in het moeder-
land en hun 'verwanten' in het aangrenzende gebieds-
deel Kosovo onder het regime van dictator Enver
Hodzja uit elkaar zijn gegroeid.

Als het aan de Albanese volks-
vertegenwoordiger Baleta ligt,
komt daar verandering in. Hij
noemt het van cruciaal belang
dat de Albanezen over de hele
wereld zich aaneensluiten, opdat
zij in staat zyn hun belangen ge-
zamenlijk te behartigen. Baleta,
eens Albanees VN-ambassadeur,
ontkent met klem te streven
naar het onderbrengen van alle
Albanezen in één staat. „Waar
het om gaat," zegt hij, „is dat wij
in onze betrekkingen met Euro-
pa met één stem spreken." Bale-
ta, een van de gangmakers van
een nationaal georiënteerde be-
weging die momenteel dwars
door de bestaande democrati-
sche partyen heen ontstaat,
waarschuwt ervoor dat, indien
de Albanezen niet gesloten naar
buiten treden, het gevaarbestaat
dat Europa ook nu conflicten op
de Balkan over de rug van het
Albanese volk probeert op te los-
sen, en dat het de Albanezen
rechten zal onthouden, die het
alle anderen wel garandeert. Ba-
leta verwijst in dit verband naar
het verleden, toen het volstrekt
incoherente Balkanstaatje gedu-
rende lange tijd speelbal van
menige mogendheid was.

Palestijnen: 'Waarom grijpt niemand in?
’

Gazastrook al meer
dan week afgesloten

DOOR AD BLOEMENDAAL

TEL AVIV - „Waar zijn deVerenig-
de Staten, waar is Europa, waar zyn
de Arabische landen? En waar is de
Veiligheidsraad, die de internatio-
nale vrede en veiligheid moet waar-
borgen?" Dr. Zakaria al-Agha, lid

van de Palestijnse delegatie bij het
vredesoverleg met Israël, wordt de
verontwaardiging bijna te veel. Als
hoofd van Gaza's artsenorganisatie
heeft hij dagelijks te maken met de
gevolgen van de sluiting van de
grens met Israël. Zon 50.000 gezin-
nen i. de Gazastrook zijn afhanke
lijk van werk in Israël en al twaalf
dagen wordt er niets verdiend.

Sinds 24 april, toen een Palestijn uit
het vluchtelingenkamp Deir al-
Balah een Israëlisch schoolmeisje
doodstak, broeit in de Gazastrook.
de onrust. Vorige week woensdag
vermoordde een Palestijn een Israë-
lische kolonist bij de nederzetting
Kfar Darom. De kolonisten namen
wraak door Palestijnse eigendom
men te vernielen. Langs de hoofd
weg die de strip van noord naar
zuid doorkruist, hebben ze een pro
testbivak ingericht „tot deregering
een flink aantal Palestijnen depor
teert". Langsrijdende Palestijnse
auto's worden met stenen bekogel
en het leger heeft orders gekrege
niet in te grijpen. Donderdag kre
gen de demonstrerende koloniste
bezoek van minister van huisves-
ting Ariel Sharon. Hij beloofd
veertig huizen extra te zullen bou
wen in Kfar Darom.
Nu de bevolking niet meer van het
noordelijke naar het zuidelijke de
kan reizen, is de Gazastrook in fei
in tweeën gesplitst. Bovendien zit
ten de bewoners van de meeste
vluchtelingenkampen al twaalf da
gen thuis wegens een uitgaansve
bod. De afsluiting van de Gaza
strook was aanvankelijk afgekon-
digd voor drie dagen, maar toen die
verstreken waren, durfde de Israëli-
sche regering heropening niet aan.
uit vrees voor de reacties in Israël.
In Bat Vam, de plaats waar het Is-
raëlische meisje werd neergesto-
ken,' schreeuwden demonstranten
nog altijd „Dood aan de Arabie-
ren!". De maatregel, in feite een col-
lectieve straf, werd voor onbepaal-
de tijd verlengd.
Nu ruziet het kabinet over de vraag
wanneer het beleg moet worden op-
geheven. Als het aan premier Sha-
mir en veel andere ministers ligt,
zullen de arbeiders van Gaza voor-
lopignog niet aan het werkkunnen.
Maar minister Moshe Arens van de-
fensie, onder druk van de legerlei-
ding en Israëlische werkgevers, wü
de afsluiting zo snel mogelijk onge-
daan maken. De spanning in de
strook loopt op en het leger heeft
handen vol werk. Arens heeft bo-
vendien ideologische bezwaren,
want de sluitingvan de grens druist
in tegen zijn ideeën over een Groot
Israël—Minister van buitenlandse
zaken David Levy deelt zijn bezwa-
ren.
Volgens dr. Zakaria al-Agha is de
Gazastrook veranderd in „een grote
gevangenis" ter wille van de Likud-
verkiezingscampagne. Premier Sha-
mir zou in de weken voor de 23e
juni willen laten zien dat hij hard
optreedt tegen de Arabieren en de
kolonisten een steun in de rug
geeft.

Waterval bijna verdwenen

stormen hebben er voor gezorgd dat het water
nu nog maar vijf meter valt. Gedwongen door
het noodweer moesten zon 120 duizend mensen
uit het gebied rond de watervallen hun huis en
haard verlaten. Foto: afp

# De Iguazu watervallen, oudere andere be-
kend van film The Mission, op de grens van
Brazilië en Argentinië zijn bijna 'volgelopen.
Normaal dondert het water op deze plek zeven-
tig meter naar beneden. Aanhoudende regen-

SOMA
ROGGEBROOD
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(ADVERTENTIE)

f Gaat Bougie

JA en NEL!
BOUGIE gaatverbouwen...

*" u heeft daarom nog maar kort de
ld een keus te maken uit een aantal

tapijten welke verbluffend laag
geprijsd zijn.

TAPIJTEN

N_

(ADVERTENTIE)
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~. Limburgs Dagbladgpiccolo's

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: / 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: / 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOuco Summu3c_u...*r, Q7g

Vermist/Gevonden

Witte Mazda
323 gezocht omgeving Heer
Maastricht. Kent. MR-38-JK

Terug te bezorgen tegen
beloning. Tel. 046-743585.

Weggevl. PAPEGAAI, grijze
roodst. T. bel. t.t.b. Dr.
Ariënstr. 2, Geleen-Lutt. Tel.
046-742507 H. Bonnes.

Gezocht zwemster: Hoi, ik
heb je dinsd. 2 juni ontmoet
in de bar "Der Pool". Je
droeg een gebloemd bad-
pak met een witte sporttas,
verder was je in gezelschap
van 2 vriendinnen. Graag
zou ik je dins9 juni weer wil-
Len ontmoeten in dr Pool.
"Een beetje verliefd".

Personeel aangeboden
VOEGERS kunnen nog
werk aannemen. Tel. 045-
-222798 Of 046-529805.
Colonne METSELAARS
kunnen nog metselwerk
aannemen (ruwbouw). Tel.
045-416565 na 20.00 uur.
Wij verzorgen alle soorten
TYPEWERK en administra-
ties. Tel. 045-410343.

Vitale heer zoekt BEZIG-
HEID 15-20 uur per week,
steeds werkzaam geweest
in de horeca, evt. oppas
voor zaak of andere over-
eenk. werkzaamheden, on-
derhoud klein buro of zaak.
Br.o.nr. B-1714, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel
Wij zoeken per direkt

Metselaars en betontimmerlieden
of

Colonne metselaars en
betontimmerlieden

(3-4 pers), voor omgeving Aken.
ook onderaannemers

Melden bij Bau-unternehmung Gregor Walkenbach,
Zum Würzberg 2, 5131 Gangelt. Tel. 0949-24541208.

1m BOUWBEDRIJF PEETERS B.V.

vraagt ervaren all-round

Timmerman
i Heerten. Tel. 045-750257.

Gevraagd
Metselaars, betontimmerlieden,
ijzervlechters, kraammachinisten

Voor werken in Nederland en Duitsland. Nederl. verz., vast
werk en hoog loon. Inl. Bouwbedr. Maessen. 04752-4424.

Für Dauereinstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler, Klinkenmauer und Eisen-
bieger. Auch Colonnen.
Auskunft von Montag bis
Freitag von 8.30-17.00 Uhr.
Tel. 0949-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
los. Tel. 045-250930.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Gevr. METSELAARS en
oppertieden. Aannemers-
bedr. P.J. Gelissen. Tel.
04498-53354.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland, VOEGERS.
Tel. tot 13.00 045-214500,
na 13.00 uur 04499-4479.
EUROBOUW zoekt ervaren
metselaars en betontimmer-
lieden voor werken in Duits-
land. Tel. 043-254669.
Onderaannemersbedrijf
zoekt ervaren AFTIMMER-
LIEDEN, betontimmerlieden
en metselaars. 043-254669.
Welke schilder, stucadoor
en dakdekker wil meehelpen
aan VERBOUWING van 10
appartementen. Tel. 045-
-721976.

Chauffeurs
TAXICHAUFFEURS gevr. v.
dag- en nachtdienst. Hee-
renweg 267, Heerlen.
Taxibedr. Hanneman vraagt
TAXICHAUFFEURS voor
weekends, centralist, bus-
chauffeur voor dagritten
Pers. aanm. Strijthagenweg
125,Kerkrade.

Nette part-time TAXI-
CHAUFFEUR gevraagd.
Taxi Brunna, Maastrichter-
str. 157, Brunssum. Tel.
045-257777.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groef)svervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf

Horeca personeel
Gevraagd met spoed
Serveerster

voor restaurant, liefst met ervaring, voor 19 uur p.wk.
Leerl. restaurant kok

SVH-opleiding voor fuH- of part-time.
Restaurant De Bergbok

Huls 5, Simpelveld. Tel. 045-443515 b.g.g. 441082.
Gevr. SERVEERSTER of
kelner met cafe-bedrijfs
diploma. Bel ma t/m vrij va.
22.00 uur 045-272807

Gevr. part-time KELNERS-
Serveersters, werktijd in
overleg, Café-rest. Suisse.
Tel. 04454-2387. Vaals.

Grand Hotel Voncken
te Valkenburg zoekt met spoed

Chef de Partie
Ter versterking van onze keuken-brigade.

Sollicitaties na telefonische afspraak. Tel. 04406-12841.
Holland Casino Valkenburg vraagt voor de periode van 1
september 1992 t/m augustus 1993 kandidaten voor de
functie van:

Leerlingkok (MA/)
Min. 2e jaars, bij voorkeur 3e of 4e jaars, leergierige ener-
gieke en praktisch ingestelde kandidaten kunnen verze-
kerd zijn van een leerplaats op hoog niveau onder deskun-
dige begeleiding en tegen prima vergoeding.

Tevens zoeken wij op korte termijn, voor onbepaalde tijd
(gemiddeld 4 dagenper week) een ervaren:

Afwashulp (MA/)
die bereid is in wisseldiensten te werken.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze
advertentie schriftelijk met CV. aan: Holland Casino Val-
kenburg, Postbus 807, 6300 AV Valkenburg a/d Geul t.a.v.
Chef Personeel & Organisatie.
Dancing Pavillon vraagt
BARMEDEWERKERS m/v
voor de weekends en dage-
lijks in juli en aug. Leeftijd
va. 18.jr. Tel. 04406-12574
na 14.00uur.
Cafetaria-snackbar vraagt
vrouwelijke part-time
MEDEWERKSTER, 18-25
jaar, voor 3 a 4 afwisselende
dagen per week. Tel. 045-
-213451.
Sp. gezocht full-.part-timers
v. BEDIENING. Rest. Le
Bistro, tel. 04406-12620.
Sp. gezocht WERKSTU-
DENTEN, min. 18 jr.. Rest. 't
Cadetje, 04406-12795.

Gevr. ervaren FRITURE-
HULP ook in de weekends.
Tel. 045-214039.
Friture/cafetaria in omg.
Heerlen zoekt serieuze ME-
DEWERKSTER. Lfst. met
erv. Tel. 045-414175.

|AII-round SERVEERSTER |
gevr. in Horeca daqzaak van ;
maand, t/m vrijd. tussen
12.00 en 14.00u. te Geleen
Br.o.nr. B-1161, L-D, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen. \
HORECA-Medewerkers
voor de periode 11-7/17-8, -min. HAVO-oplekJing, leef-
tijd plm. 18 jr. Vandaag per-
soonlijk aanmelden, Cam-
ping De Bousberg, Boom-
weg 10, Landgraaf.
Gevr. voor bediening
restaurant WERKSTUDENT
m/v, min. leeft. 18 jr. Tel.
045-211531, tel. melden
tussen 1500-18.00 uur.
Gevraagd BUFFETBE-
DIENDÊS en medewerkers
voor div. horeca-werkzaam- 'heden. Soll. na tel. afspr.
045-415794. Weekends: '045-417890 na 20.00 uur.

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

Huishoudelijk personeel / Oppas
Gevr. OPPAS voor onze 2
kind. v. de vakantieper. 9-6
t/m 19-6 en 17-8 t/m 30-8
'92. Event. als vakantiewerk.
045-453458 na 14 uur.
Nette lieve OPPAS/huis-
houdster gevr. voor 3 dagen
per week vanaf september.
Tel. 045-272621.
Wie wil AU-PAIR v. 9-92 tot
5-93 mee met Nederl. gezin
(3 k.) naar Warchau. Inl.
070-3282448.

Gevr. KINDEROPPAS v. 3
dgn p/w., tevens licht, huish.
werk. Van 10-8-92 tot 4-9-
-92. Tel. reacties op zondag
7-6 en maand. 8-6 vanaf
10.00 uur. 045-425462.
Gevraagd HULP in de huis-
houding voor 4 uur per week 'Tel. 045-320846. I
Ervaren HULP in de huish. 'voor ca. 5 uur per week in!
gezin van 2 pers. Potterstr.
36, Geleen.

Medisch personeel

Gevraagd Fysiotherapeut M/V
voor particuliere praktijk in Aken, full-time.

Vereisten : i.b.v. auto en kennis van de Duitse taal.
Inl. tussen 8.00-17.00 uur 09-49.241.501271;
na 19.00 uur 04492-5119 b.g.g. 04492-2237.

Gevraagd tandartsassistente
Schrift, sollicitatiesrichten aan: Tandartspraktijk Köhlen

De Weverstraat 17, 6361 BK Nuth. Evt. ml. 04406-13007.
Dental Labor sucht EDEL-
METALLTECHNIKER, Ke-
ramiker aus su bildende zu
besten conditionen. Techno
Dental Labor, Kaiserstrasse
100, D-5120 Herzogenrath/
Technologipark. 09-49.
2407-18021.
Gevraagd APOTHEKERS-
ASSISTENTE v. 20 uur p.w.
voor Apotheek Ganzeweide
te Heerlen. Tel. 045-210772

FYSIOTHERAPEUT m/v
gezocht voor Ned. Praktijk in
Duitsland. 0949-240665719
ma. t/m vr. 8.00-19.00 uur.
Gevraagd FYSIOTHERA-
PEUTE) in Nederlandse
praktijk in Duitsland (20 km
achter Aken) Fulltime v.a.
september. Tel. 09- t
49246157045/ 045-229876. |
Wat VERKOPEN? Adver- i
teer via: 045-719966. (— I

Technisch personeel

KiEP °
zoekt voor de afdeling verkoop binnendienst:
een technisch commerciële

medewerker
* opleiding op M.8.0.-niveau

* affiniteit met de automobieltechniek
* leeftijd 20-30 jaar

" commerciële ervaring gewenst
* actieve, enthousiaste en flexibele instelling

Heeft U interesse, stuur dan uw
sollicitatiebrief met CV. aan:
KERP BV, t.a.v. de Direktie,

In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen.

HAAN V
INDUSTRIAL Ka^.
SERVICES E^^^l

vraagt ervaren
bankwerkers, lassers,

pijpfitters, montagemedewerkers
Inlichtingen Dhr. P. Hardy,

Tel. 04408-2834; privé 04457-2409.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van electro-, meet- en regel-

techniek in de industriële sector. Wij zoeken:
electromonteurs

Liefst met ervaring.
ECM Heerten BV, Burg. van Grunsvenplein 10,

6411 AT Heerlen. Tel. 045-718877.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Montagemedewerker m/v
voor een bedrijf in Kerkrade, waar zonweringsartikelen ge-
produceerd worden. De werkzaamheden worden verricht
in dagdienst. U bent in het bezit van een rijbewijs en u hebt
geen last van hoogtevrees. Een opleiding LTS-metaal of
-timmeren is vereist. Leeftijd: vanaf 18 jaar. Bij gebleken
geschiktheid is deze baan voor langere tijd. Hebt u enige
ervaring in deze richting, neem dan direct contact op.

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

Gevr. MONTEUR ~ __ „,_ „
voor technisch gedeelte Met een PICCOLO in het
caravans o.a. onderstel, Limburgs Dagblad raakt u

oploopr. kachel en koelk. uw oude spulletjes 't snelst
Caravan-Import Feijts, km\x- Piccolo's doen vaak
Hoofdstr. 84, 6436 CH wonderen... Probeer maar!

Amstenrade. 04492-1860. Tel- 045-719966.

Uitzendbureaus

Flexmen
Zoekt per direct:

Vakbekwame slagers
voor de slagerij en industriële projecten.

Bel gratis voor informatie van maandag t/m vrijdag tussen
10.00 en 17.00 uur op nummer: 06-0223122.

Doe het vandaag nog!!!!!!!!!!

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Commercieel medewerker m/v
voor een relatie in Heerlen. U gaat de bus, van waaruit de
verkoop van proef-abonnementen plaatsvindt, besturen.
Tevens gaat u meehelpen met de verkoop op onder meer
markten en braderieën. U hebt een rijbewijs en treedt
graag in contact met andere mensen en u hebt een repre-
sentatief voorkomen. Leeftijd: tot circa 30 jaar. Hebt u in-
teresse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045 - 71 83 32, Cecile van den Noort
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Winkelpersoneel
Luxe Bakkerij Moonen-Savelsbergh, Kruisstr. 8, Heerlen

vraagt per 1 juli a.s.
Winkeljuffrouw

MAVO-niveau, min. leeft. 18 jr. Full-time
Soll. uitsl. schriftelijk aan bovenstaand adres.

Gevr. VERKOOPSTER, full-
time en part-time. Slagerij
America, St. Pieterstr. 44,
Kerkrade. Tel. 045-456435.
WINKEUUFFROUW gevr.
plm. 18 jr. liefst met erv. Tel.
045-252733. Slagerij Huben
Kerkstr. 79, Brunssum.

Gevr. TOPVERKOOPSTER
met erv. en niveau, goed
Duits sprekend voor part-
time functie in Antiekzaak.
Br.o.nr. B- , LD. Postbus
2610, 6401 DC Heerien.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen personeel
Transportbedrijf Coumans Nuth B.V. vraagt:

Internationale chauffeurs
v. het rijden met trekker/opleggercombinatie naar Duitsland
(meerdaagse ritten). Chauffeurs met enige ervaring krijgen 'de voorkeur.

Monteur
voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. ,

(Diploma's zijn geen vereisten) \
Voor meer inlcihtingen en sollicitaties kunt u contact opne-

men met René Coumans. Tel. 045-243100.
Als U tussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van auto en
telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis op-
leiding tot:

Vertegenwoordiger/ster
waarbij U tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt,
en na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt ko-
men. Ervaring is niet vereist. Uw brief, met genoten oplei-

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

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Voerendaal.

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Luxe Bakkery Moonen-Savelsbergh, Kruisstr. 8 Heerlen
vraagt:

Brood- en Banketbakker
Handige bakkerijhulp

Min. leeft. 18 jaar. Werktijden in overleg.
Sollicitaties na telefonische afspraak: 045-714792.

Gevraagd:
CHAUFFEURS

Voor route België-Duitsland. Spedition Josef Offergeld,
Nah- und Fernverkeh'r, Würselen. Tel. 09-49.2405-72695.

Leerling- dames kapster gevr.
16-17 jr.reacties uitsluitend telef. 045-312474.

Vrijdag 18.00-18.30 uur. Zaterdag 16.00-16.30 uur.
Arno Meens Coiffures, Landgraaf.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Magazijnmedewerker m/v
voor een levensmiddelen-groothandel in Hoensbroek. Het
betreft een zeer afwisselende baan met grote mate van
zelfstandigheid. Uw werktijden zijn variabel tussen 6.00 of
8.00 tot 16.30 uur. Zoekt u werk met goede toekomstmoge-
lijkheden, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Heftruck-chauffeur m/v
per direct, voor een produktiebedrijf in Landgraaf. De werk-
zaamheden vinden plaats in 3-ploegendienst. U hebt ruime
ervaring en het liefst een TÜV/EVO-diploma. De baan is
voor langere tijd en de verdiensten zijn goed.

Informatie:
045 - 71 83 66, Germaine Petit.

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.
Wegens uitbreiding van haar aktiviteiten heeft het Instituut
voor Contact Wetenschappen BV te Alphen aan den Rijn
vakatures voor diverse rayons in Nederland.

Wij vragen voor debuitendienst:
enthousiaste

(advertentie) verkopers m/v
Funktie-eisen- opleiding MBO of gelijkwaardig;

- enige jaren verkoopervaring in de buitendienst;- gevoel voor service, kwaliteit, organisatie en continuïteit;- in het bezit van een geldigrijbewijs BE;- leeftijd vanaf 28 jaar.

Geboden wordt :- een zelfstandige funktie;- gerichte ondersteuning en opleiding;- een prima salaris met bonus;
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;- gebr. van firmawagen of een vergoeding voor eigen auto;

- een kwaliteitsbewust en servicegericht bedrijfsklimaat.

Belangstelling?
Richt dan met spoed uw sollicitatie aan:

de direktie van
instituut voor Contact Wetenschappen B.V.

Postbus 606
2400 AP Alphen aan den Rijn.

Techno Time
Techno Time: de gespecialiseerde techn. uitzendgroep.

met 14 vestigingen in Nederland en België.
Wij bemiddelen uitsluitend voor technisch personeel.

van uitvoerende vakmensen tot midden en hoger kader.
Techno Time heeft onmiddellijk plaats voor:

administratief medewerker(ster)
voor onze eigen vestiging in Heerten.

Leeftijd circa 20 jaar.
Opleiding: M.8.0.-niveau

dakdekkers
met of zonder ervaring.

Opleiding: L.8.0./M.8.0

bouwkundig calculator
met ruime ervaring

bouwkundig calculator/
werkvoorbereider

onderhoudsmonteur electro
met ervaring

erv. constructiebankwerker/
lasser

LTS-ers C-NIVEAU
diverse richtingen.

hoofd-laborant
Opleiding: MBO met ervaring in materialenonderzoek.

Leeftijd circa 30 jaar.
ALLE PROJECTEN ZIJN VOOR LANGERE DUUR MET

DE MOGELIJKHEID OP VAST DIENSTVERBAND
Voor alle functies geldt dat zowel mannelijke als vrouwe-

lijke sollicitanten kunnen reageren.
HEERLEN: 6411 EK, Nobelstraat 1. Tel. 045-717183.

Voor goede technici wordt 't
techno time

Dagblad" De Telegraaf"
zoekt op korte termijn aktieve

Bezorg(st)ers
voor werkzaamheden in BRUNSSUM en HOENSBROEK.
Info over de aard van het werk en de verdiensten kunt U

krijgen onder nummer 045-251875.

Energieke Caravan-verkoper
gevraagd met kennis van zaken. Leeftijd 25-30 jaar.

Caravan-Import Feijts, Hoofdstr. 84, 6436 CH Amstenrade.
Tel. 04492-1860.

Met spoed gezocht:
Fotomodel

Voor Engelse opdrachtgever.
Vereist: lengte min. 1.70 mtr, blond liefst lang haar, blauwe

of groene ogen. Geen Cellulitus. Maand juli beschikbaar.
Geboden: zeer goede betaling. Verblijf in Zuid-Frankrijk,

geheel verzorgt, mcl. reisverzekering.

Fotografie en Promotie
Bel nu 045-465760.

Landelijk Ochtendblad
vraagt bezorger/ster voor

Ransdaal
Info 04459-1332 tijdens

kantooruren 040-121775.

Sollicitatiemap
onmisbaar voor succesvol
solliciteren. 60 pag. info over
voorbereiding en sollicitatie-
brieven, c.v.'s en soll. ge-
sprek, psych. tests, etc. U
kunt de map bestellen door

’ 35,- over te maken op
postgiro 34.26.110 of Rabo

Kerkrade 12.52.85.620 t.n.v.
SECMA

Privéclub in Maastricht
vraagt meisjes en bardames
Tel. 046-379908 's avonds.
Avon Nederland zoekt nog
steeds CONSULENTES.
Bel snel 04749-6489.
CHAUFFEURS gevr. part-
time, evt. full-time. Tel. afspr
045-215555. Akerstr. Nrd.
132, Hoensbroek.
Gevr. BARMEISJES voor
Bar Ma Cherie, Hellebroek
61, Nuth. Tel. 045-241829.
Spoed TOILETDAME ge-
zocht. Tel. 045-426248 (na
19.00 uur.)
Gevr. Freel. VERKOPER v.
transportwereld. Tel. 035-
-210045.
Gevr. nette HULP (liefst
vrouwelijk) voor div. perio-
des in de mnd. juli-aug.-
sept. voor de verkoop van
div. broodjes met vleesw.
enz. Tel. 04498-52798
Dry Works Nederland b.v.
Specialist in vochtwering en
betonreparatie, zoekt free-
lance of part-time PR ME-
DEWERKER m/v kennis van
duitse taal in woord en ge-
schrift vereist. Tel. 043-
-821525 of auto 06-5333873.
Soll. Remmingweg 1, 1332
BC Almere.
'Dry Works Nederland b.v.
Specialist in vochtwering en
betonreparatie, zoekt voor
Limburg een comm. VER-
TEGENWOORDIGER op
MBO/HBO-nivo met erva-
ring. 043-821525 of auto
06-5333873. Soll. Rem-
mingweg 1, 1332 BC Almere
Bakkerij Senden, Kokelestr.
35, Kerkrade. Tel. 045-
-453873 zoekt een aank.
brood-en BANKETBAKKER
en vutter of gepensioneerde
voor plm 20 uur per week.
Bedrijf vraagt POETSHULP
m/v (omg. Geleen) voor 6
uur p/w. Tel. 046-740404
ma/vr. 8.00-17.00 uur.

Voor onze souvenir/cadeau-
winkel te Valkenburg, zijn wij
op zoek naar enthousiaste/
representatieve ' part-time
MEDEWERKERS m/v Ift.
v.a. 18 jr. Indien je direkt be-
schikbaar bent bel dan:
04406-16819.
Studenten en scholieren uit
Zuid Limburg opgelet!!! Wij
hebben voor jou, het hoogst
betaalde VAKANTIEWERK/
bijverdiensten (’ 70,- /

’ 130,- p.d.) min. leeft. 17 jr.
Info uitsl. tussen 15.00 en
17.00uur. Tel. 03469-2374.

KAMERMEISJES gevr. zo
spoedig mogelijk en meisjes
voor gedeelt. poetswerk en
serveren. Nieuweweg 7 Val-
kenburg 04406-15341
Voor zelfst. werkende HON-
DENTRIMSTER biedt Die-
renhotel Abdisschenbosch
ruimte te huur aan. Klandizie
aanw. Vogelzankweg 230,
Landgraaf. Tel. 045-317217
Gevr. POMPBEDIENDE
fulltime leeft, tussen 16 en
19 jr. Holzstr. 93 Kerkrade.
Wordt consulente bij AVON
Nederland heb je interesse?
Bel dan vrijblijvend tel. 045-
-310300.
Met spoed gevr. voor lang-
durige internationale projec-
ten (USA, Duitsland, etc.)
zeer en/aren SAP SPECIA-
LISTEN (o.a. RF, RV, RK,
RA e.d.) KCA b.v., Postbus
150, 5720 AD Asten. Tel.
04936-92754, fax. 04936-
-97084.
Joh. Kasper en Co zoekt
voor haar regio Brabant,
Limburg en Vlaams België
twee bekwame VERTE-
GENWOORDIGERS m/v of
personen die als zodanig
willen worden opgeleid. Wij
bieden salaris, provisie, on-
kostenvergoeding en auto.
Kandidaten die representa-
tief, enthousiast en welbe-
spraakt zijn. Schrijven direct
aan: Joh. Kasper en Co
sinds 1931. Maatschappelij-
ke zetel: Design Studio Lim-
burg BVBA, Kapelaansblook
18, 3600 Genk.
Boerderijwinkel Leo Pen-
nartz vraagt AARDBEIEN-
PLUKKERS. Tevens aard-
beien te koop. Haanweg 15,
Landgraaf. Tel. 045-312657
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Woningruil
BRUNSSUM (Treebeek),
hoekwoning met grote tuin,
huur ’ 384,-, teg. woning m.
kleine tuin. Tel. 045-215981

Kamera aangeboden/gevraagd
Pension de Hees heeft nog
'n KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
Student HBO zkt. kamer/
woonruimte, huur plusm.

’ 300,-, omg. MAAS-
TRICHT. Tel. 072-124439.
Te huur KAMERS of appar-
tementen te Susteren. Tel.
04499-1615/ 06-52107978
OUders zoeken voor zoon,
kamer te huur in omgeving
MAASTRICHT. 072-154888
Te h. ruime KAMER v. meis-
je of j. vrouw. Tel. 04492-
-3421, plusm. 5 km. v. Sittard
Dry-Works zoekt v. bedrijfs-
leider KAMER v. 2 nachten
p.wk. Tel. 043-821525.

Fries MEISJE zoekt een ka-
mer in een studentehuis in/of
dichtbij centrum of Rand-
wijck in Maastricht. Tel.
05190-95557.

KAMER gevr. omg. Maas-
tricht per aug. Opi. Tolk-
vert. Bel Bianca. 08370-
-23058.
Gemeub. WOONK. en slpk.
te h. eig. ingang. Tel. 045-
-458329.
Te h. aangeb. ZIT-SLAAPK.
keuken en douche. Te bevr.
Gladiolenstr. 173, Kerkrade
-West.
Gestoft. ZIT-SLPK. kitche-
nette m.g.v. douche, toilet.
Akerstr. Nrd. Hoensbroek
’370,- all-in. Voorkeur v.
ouderen. 045-221217.
Te huur KAMER met kitche-
nette te Stem. Tel. 046-
-336707.
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. Pannesheiderstr. 1Kerkrade. 045-456877.
Te huur gevr. kamer met tv-
aansl., zonder kookgel.,
voor net persoon, liefst in
BRUNSSUM. 045-272683.

Reparaties
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektro, sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, maandag al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica. Brunssum.

Al uw scharen, ook hegge-
scharen (hand of motorisch
aangedreven) slijpen wij
vakkundig. Vandaag ge-
bracht morgen klaar. Ook
repareren wij antieke klok-
ken onder volledige garantie
046-515352. Ceciliastr. 18,
Sittard.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Winkel & Kantoor

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

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

Gratis de nieuwste fax bij kassa
Tijdens de Roltex-Open-Huis-Dagen tot eind juni spee.

akties in KASSA'S, WEEGSCHALEN, SLAGERIJ-MACH.
KANTOOR-MEUBELEN & -MACHINES, o.a. gratis

faxapparatuur bij diverse aankopen.
ROLTEX, ALLES voor Winkel & Kantoor.

Daelderweg 25 t/o Makro NUTH. Tel. 045-242880.
Showroom (1.600m2) open: ma. -vrijdag tot 17.30 uur.

Donderdagavond tot 21.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

________ I

\*%ËsÈ^ CPraficiat!
Hartelijk gefeliciteerd

met jullieverjaardag!

TÉP- _ 1
■ ü ____________F%.^P

Dit hadden jullienooit verwacht,
nu raden wie dit heeft bedacht. 1

Proficiat Mam
Mit dienge 50ste verjoardag

. .. Ti mV'.-^oJ!x<*j*>**S*mmm\

Karin-Rob, Diny-Paul, Frank-Conny, Ton, Corien^
fcj^—^^ Hartelijk Gefelu

met je 39ste verjaard*

Dr Piet Hermans wéét hue
Fieftig

Bis dissè 'n aovund. Dan
zuupe vuur dich ing rib oet. Roei, Kim, Eric, WerA

VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX%»V

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van»
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs, ijfabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met 1
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’255,-; jj
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoo
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks 5
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. /J:Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’ 595,-; magaz^
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandy
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met *1
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per 'l
tekentafels v.a. ’ 675,-; verder groot assortiment j
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whipeborden. Ir»^boormachines 16mm snelkop ’425,-. Palletwaj
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op ajJ,
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noejj:
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit vo°"
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Ooen maand. - vriid. 9.00-18.30 uur. Zat 10 00-16.00 &A
Speciale AANBIEDING:
nieuwe buro's en directie-
stoelen Rock type 295 adv.
’395,- nu ’ 195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. ’495,- nu

’ 295,-; zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie-
stoelen tot 40% korting; le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-;
conferentiefauteuil code 240
adv. ’375,- nu ’245,-. Al-
les uit voorraad leverbaar.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. 045-723142.

Reageren op
advertenties onder ,

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoe^

gefrankeerd) naar ftf'
Limburgs Dagblad. .

postbus 2610. 6401 °%
Heerlen en vergeet niet» .
onder op de enveloppe g
nummer uit de adverterl

te vermelden A
Piccolo's in het Lim"1?
Dagblad zijn groot ir> J
SULTAAT! Bel: 045-7JJ?

Bedrijven/Transacties y

Horeca-totaal
KEPU de meest complete

horeca-groothandel van LimburO
Voor al uw porcelein - glaswerk - bestek - ovens -
koelvitrines - vaatwassers - vetafscheidingsputten'

barkrukken - stoelen en tafels kunt u terecht bij:
KEPU - HORECA - GROOTHANDEL -*Ganzeweide 175a, 6413 GE Heerlen. Tel. 045-2106£ x

Te koop ELECTROLUX leg-
bord en palletstellmgen, div.
maten. Inl. 045-310937 na
18 uur.
Een bezichtiging meer als
de moeite waard! Vrijstaand
BEDRIJFSPAND met bo-
yenwoning te Heerlen, b.v.d.
230 m2. Uitst. onderhouden.
Perc. opp. 978 m2, prijs op
aanvraag. Tel. 045-353334.

Te koop nieuwe en g 8";
te, grote partij stalefy
houten magazijn en u
CHIEFSTELLING, P3^
stelling voor EuropalleiVv
cm en 40 cm breed, "u
mart, Kissel 46a, Hee^
045-723142. _^X
Te koop in Landgraaf Qr%
lopend CAFETARIA 'woning. Tel. 045-453032^

Landbouw en Veeteelt >

Tuinmachines ,
* Motormaaiers 20 modellenvanaf ’ "
* Zitmaaiers tuintraktors, plusm. 25 modellen ,00
b.v. 10 Pk. maaitraktor electr. start en vangbak ... ’ 3"
* Freesmachines, plusm. 30 versch. modellen
40 versch. aanbouwwerkt. van 2,5 tot 21 Pk
Tuinbouwtrekkers o.a. Ferrari 26 RS <$
26 Pk. diesel, 4 WD, hydro stuur ’ 19*J-, diverse gebruikte machines op voorraad o.a. z^Zi-iers, freesmachines, motormaaiers en enkele smalspoo^

trekkers. Bezoek onze showroom.
LOZEMAN TUINMACHINES B.V.

Markt 14, Lottum. Tel. 04763-2341.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. ZWARTBLES ooi en
ram lammeren, ook stam-
boek. Tel. 04405-3408.
Te koop Swifter FOK-001 -
ramlammeren en overjarige
rammen, Swoegervrij. Nieu-
wenhuisstr. 61, Hulsberg.
Tel. 04405-3136.
Het is te mooi om waar te
zijn maar het is waar. Nieu-
we aluminium BEREGE-
NINGSAANVOERBUIZEN,
hogedruk maten 100 ’lO,-;
110 ’ll,- en 120 ’l2,- p/
mtr. G.Cornelissen, Cuijkse-
dijk 5, Mill. 08859-51072.
Te koop CICLOMAAIER
Vahr. KM.220 en hooiwen-
der. Tel. 045-251202.
Te koop div. PONY'S en
plateauwagen. Tel. 046-
-335210.
Te koop div. kleine TRAK-
TOREN va. ’1.750,-. Tel.
045-224899.

Uit voorraad leverbaar-^en 2 rijige aardappe'^
raadrooiers, veewagen 9'
4 koeien en 6-8 koeien. Jf
dem as. Gegalvanisee*
maïsvoederdrinkbakken
gedragen of op wielen^cv. hooirek en of dak, I;£_i.
3600 ltr. Krachtvoeder^ken voor zoogkalveren- 'a
fect weidebloters. ?®m
drinkbakken 400 fm '&
ltr. Gegalvaniseerde *e^j
hekken 3 t/m 5 m. LMB -^SPONS - Eijsden O4*"3500 _y.
Te koop HOEFSLAG^
jaargang '79 t/m '91. T.«-
Tel. 045-722104. _^
Karcher WARMWA^^^.WASSER type HDS
overjarig, speciale P^SMech. bedr. J. Herr^.b.v., Schimmert. O4^
1224/1333. _^
Te k. 2-paards TRAU-L
bwj. '81, pr. ’2.950,--
-04784-2692. V

Autoverhuur

Liever huren bij Bastiaans j
v.a. ’42,- p.d. mcl. BTW, 100 km. vrij. Bel voor een Pr|isll

Spoorsingel 50, Heerlen. Tel. 045-724141I__^^/
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Wat VERKOPEN? AdV
teer via: 045-719960_->

\fsor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Regels
Ten vierde zullen de kosten in de

zorg omlaag moeten door allerlei
strakke regels in de gezond-
heidszorg te vervangen door
meer globaal gestelde bepalin-
gen (de zogenoemde functionele
omschrijvingen). Nu kun je niet
zo maar overstappen van een
verpleeg- naar een verzorgingste-
huis. Dat zijn andere circuits met
andere instellingen, regels en
geldstromen.
Als dat allemaal losser wordt
ontstaat meer concurrentie tus-
sen de betrokken instellingen.
En dat drukt kosten. Bovendien
kan er efficiënter gewerkt wor-
den. En daarmee wordt hetzelfde
bereikt.
Ten vijfde willen CDA en PvdA
af van het systeem dat een medi-
cus de hoogte van het eigen in-
komen kan bepalen aan de hand
van het aantal verrichtingen. Dat
lokt alleen meer zorg, en dus ho-
gere kosten uit. Een medisch
specialist zou in de nieuwe opzet
een vast bedrag moeten krijgen
voor een aantal ingrepen. Een
soort abonnement waardoor er
geen premie meer staat op veel
en overmatig werken.
Het is allemaal nog pril. Oninge-
vuld. Nader overleg met alle be-
trokkenen moet er voor zorgen
dat straks de puntjes op de i ge-
zet kunnen worden.
Voor deze opzet is gekozen om-
dat in de ogen van CDA en PvdA
huisarts, specialist en ziekenhuis
door elk kabinet in een basisver-
zekering ondergebracht zullen
worden. 1 januari 1995 kan dus
best ingevuld worden, ook al
valt dat buiten de termijn van de
huidige coalitie.
Financiën
Tenslotte is er het financiële
deel. Omdat alleen de kraamzorg
op 1 januari naar de awbz gaat
zullen de procentuele en de no-
minale (vast bedrag in guldens
per jaar) premies in ziekenfonds
en awbz slechts marginaal veran-
deren. Door de eis dat fondsen
en verzekeraars een eigen risico
aanbieden kan de verzekerde
zelfs een premieverlaging berei-
ken.
Voor de toekomst is besloten dat
eigen risico's en eigen bijdragen
minimaal 15 procent van de las-
ten mogen uitmaken. Dat was
eind vorig jaarook al zo. Het per-
centage werd echter minder toen
de medicijnen naar de awbz gin-
gen en de fondsen en verzeke-
raars geen eigen risico aanboden
om premieverhogingen die ont-
stonden als het ware 'af te ko-pen.

Verzekeraars
Dat de verzekeraars zelf niets
voelen voor het nu bereikte com-
promis lag voor de hand. Zij
houden er niet van door de over-
heid op de vingers te worden
gekeken. Toen begin dit jaar in

de wet werd vastgelegd dater ei-
gen risico's konden worden ge-
nomen door de verzekerden,
spraken de verzekeraars af daar-
aan niet te voldoen. Zij vreesden
voor de concurrentie. Ook van
de mogelijkheid om ziekenfond-
sen onderling te laten concurre-
ren door ze over het hele land te
laten opereren, werd door af-
spraken tussen de fondsen afge-
weken.
Het ziet er naar uit dat de over-
heid de verzekeraars gaat dwin-
gen deze kartelachtige afspraken
te laten vallen. Dat ze dat niet
leuk vinden is te begrijpen, maar
nu ze hebben aangetoond de

plannen van Simons koste wat
kost te willen frustreren, is de
wet nog de enige mogelijkheid
om hen in het gareel te brengen.
Niet alleen voor Simons, ook
voor het kabinet als geheel is het
deze week bereikte compromis
hoopvol. Het gevoel van malaise
dat bij iedereen in de regerings-
coalitie de laatste maanden heer-
ste, kan hierdoor een beetje
verdwijnen. Er liggen nog pro-
blemen genoeg, de komende
maanden. Maar als die in de
sfeer van de afgelopen week
worden behandeld is er een
sprankje hoop dat ook de zomer
nog wordt overleefd.

Milieuministerspeelt belangrijke rol in Rio de Janeiro

Alders in het buitenland
ttieer gewaardeerd dan hier

DOOR HARM HARKEMA

achtergrond

Been t JANEIRO - Milieuminister Hans Alders staat bij meni-
e v°oral bekend als de man die perfect door Kees van

de b n wordt gepersifleerd; dievanonder een verzorgd beknevel-
drijfs ,VenliP ellenlange, ingewikkelde zinnen uitbraakt. Het be-joeg ?Ven vindt hem vooral een typische PvdA-minister, een wat

'-eü.b "ond ook, die wel eens te hard van stapel loopt. Bij de mi-»naar^Weging vinden ze Alders doorgaans beter dan Winsemius,
de £ en iets minder dan zijn voorganger Nijpels. En in deTwee-
Schiet"161^ hoor je eigenlijk weinig over hem. Hij is er geen uit-
*oVe .er. naar boven noch naar beneden. Er komt weliswaar niet
alge zichtbaars uit zijn handen, maar dat wordt hem over het
rnj Sc. een vergeven, omdat de kamerleden beseffen dat de econo-
s_erk

e .oelangen waartegen hij vaak moet opboksen, bijzonder

j^n r\

leerlinc,lS^ deze voormalige meao-i ■ nauwelijks vreemde
den 'fPrak toen hij 2,5 jaar gele-wereiH'nis}er werd. tijdens deoHtwii^O?ferentie over milieu en
°Peenc "?g in Rio de Janeiro,
tfrie vi Verkozen tot een van de
eerj vlce-voorzitters van de Un-

tegenstemmen werd aanvaard, is
door de Nederlandse delegatie
met lichte trots verwelkomd.

En het zij gezegd: het milieumi-
nisterie van Alders staat in vele
buitenlanden beduidend beter
bekend dan in eigen huis. Dat
gold al onder Nijpels, die als
dank voor zijn internationale in-
zet nog benoemd is tot ere-
ambassadeur van het UNEP, De
VN-organisatie voor het milieu.

W°rden 1S hij voorzitter ge-werk_.,V van één van de achtepen die de komendeC" overgebleven twistpunten
bat AiHWeg te onderhandelen.
do0rTer,sT

werd voorgedragen
Seen tf Unced-leiding, dat er
den legenkandidaten opston-

zijn benoeming zonder

Aetief
Voor die goede naam die Neder-
land bij de Verenigde Naties
heeft op milieu- en ontwikke-

lingsgebied, zijn verschillende
redenen. Nederland heeft zich in
de voorbereidende jaren die aan
de conferentie vooraf zijn ge-
gaan, steeds zeer actief opge-
steld. Waar talloze landen zich
routineus en niet bijster geïnte-
resseerd in het internationale
onderhandelingscireuit begaven,
toonde de Nederlandse delegatie
initiatief en enthousiasme.
Tekenend was dat twee dragen-
de krachten van de Nederlandse
onderhandelingsdelegatie, Fred

Slingemann van het ministerie
van Financiën en Joke Waller
van VROM, door secretaris-gene-
raal Maurice Strong nog zijn ge-
vraagd om voor hem te komen
werken. Ook Alders zelf heeft
zich steeds intensief met de Un-
ced beziggehouden. Bij alle vier
de voorbereidende conferenties
op de Unced is hij aanwezig ge-
weest, in tegenstelling tot vele
andere ministers.
„Alders heeft er hard voor gelo-
pen. En als je steeds overal je

gezicht laat zien, rol je vanzelf
naar boven", aldus een lid van de
Nederlandse delegatie. Type-
rend is ook dat Alders vorige
week tijdens een persconferentie
ietwat geërgerd opmerkte dat de
milieuminister van Portugal -de huidige EG-voorzitter - pas
in Rio aan zou komen op de dag
dat de conferentie zou beginnen.
Zelf was jAlders er twee dagen
eerder, om alvast wat voor te
kunnen onderhandelen.

HANS ALDERS
...goede naam...

opinie

pewindslieden lijken politieke klimaat te willen verbeteren

Compromis van Simons
hoopvol voor kabinet

DOOR HENRI KRUITHOF
ENCARELGOSELING

politiek objectief

van - Het lijkt alsof het kabinet is geschrokken
heenh ellende die het de afgelopen maanden over zich
vOcht ft gekregen. Nu de ene ruzie na de andere is uitge-
begra en biJ andere conflicten de strijdbijl tijdelijk is
ma f

Ven> lijken enkele hoofdrolspelers erop uit het kli-
st Wat te verbeteren. Met enig succes, zo lijkt het.

Waiia„Sta?tssecretaris Jacques
1 Politifu sleePte onlangs met veel

i^eerdp. u
leniSheid ziJn felbe-

Eerstp °asisvorming door de
c°m_r. Kamer- Veel politieke
CDa- ntatoren en vooral veel
Partü !ïrS adviseerden Wallages
van en,00t en collega Simons
hem vol!pgezondheid eens bij
zich dli leer te eaan- HiJ uJkt
hebbe Vles aangetrokken te
Totaa i

sirnrm °"verwacht organiseerde
leg deze week politiek over-
en jJ*\Lubbers, Kok, De Vries

_t het r "d"essen om te proberen
J ri«fi v rondom de financie--1 *e lo« n de gezondheidszorg op

<H g ?n- HiJ had enkele maan-
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l'ePaM te doen hebben de coali-
doorg vers een aantal knopen
tot hf,ehakt. Kostenbeheersing is
gema allesoverheersende thema
Staat ri Indien het niet vast-
2°ndh ■ de 'tosten van de ge-
Pas eidszorg dalen, wordt een
het D|P de Plaats gemaakt met

plan-Simons.

komen is een aantal methoden
ontwikkeld. Ten eerste zal over-
leg gevoerd worden met fondsen
en verzekeraars. Zij moeten be-
loven met ingang van 1993 wel
een eigen risico aan hun klanten
aan te bieden. De klant is vrij dat
te nemen (in ruil voor premiever-
laging) of niet. Beloven de fond-
sen en de verzekeraars dat niet,
dan worden zij wettelijk ge-
dwongen.
Het vrijwillig te nemen eigen ri-
sico kan voor de totale gezond-
heidszorg gaan gelden of voor
onderdelen daarvan. Dat zal van
geval tot geval bekeken moeten
worden.
Daarnaast wordt de mogelijk-
heid geopend voor het betalen
van eigen bijdragen. Dat zou in
eerste instantie binnen de para-
medische zorg moeten. Fysiothe-
rapie met name. Deze vorm van
zorg groeit nu als kool. Boven-
dien staan er voor elk wissewas-
je minimaal twaalf behandelin-
gen. Of dat nodig is of niet. Dat
drijft de kosten op.
Door het betalen van een eigen
bijdrage zal de klant zich nog
wel eens op het hoofd krabben.
Is de behandeling echt wel no-
dig? En zo worden de kosten
gedrukt.
Ten derde zal per keer als er een
vorm van zorg uit het zieken-
fonds en de particuliere verzeke-
ring naar de awbz gaat, bezien
worden of het gaat om noodza-
kelijke zorg of om extra franje.
Die extraatjes komen dan niet in
de awbz terecht, maar in indivi-
dueel af te sluiten aanvullende
verzekeringen. De basisverzeke-
ring wordt daardoor kleiner dan
de eerder voorgestelde 96 pro-
cent van de zorg.
Zo zal een deel van de tandheel-
kunde buiten de basisverzeke-
ring blijven. Een porceleinen
kroon bij voorbeeld is luxe waar
iedereen zelf maar voor moet op-
draaien. Hetzelfde geldt voor
gezinsverzorging na een beval-
ling. Kraamzorg komt in de
awbz, gezinsverzorging daarna
moet iedereen zelf maar verzeke-
ren.

ot die kostenbeheersing te

Compromissen
Een reden voor de benoeming
voor Alders zou ook kunnen zijn,
dat de Nederlandse delegatie op
ogenblikken dat de vooronder-
handelingen vastzaten, door-
gaans niet halsstarrig aan de
eigen opvattingen vasthield,
maar een typisch Hollands ka-
raktertrekje vertoonde: men
trachtte tegenstellingen te over-
bruggen door met compromis-
voorstellen te komen. Dat blijkt
over het algemeen in redelijk
goede aarde gevallen te zijn.
Uitzonderingen daargelaten,
zoals de Amerikanen en landen
als Spanje en Engeland. Die vin-
den dat Nederland veel te hard
van stapel loopt met voorstellen
over energieheffingen en plei-
dooienvoor meer ontwikkelings-
hulp.
Nederland heeft - voorzover dat
voor een westers land mogelijk
is - wel een goede naam bij de
ontwikkelingslanden, omdat het
niet alleen begrip toont voor de
problemen daar, maar dat ook
nog een beetje waarmaakt. Na
Noorwegen immers stelt Neder-
land van alle geïndustrialiseerde
landen naar verhouding het
meeste geld voor ontwikkelings-
hulp beschikbaar. Minister Jan
Pronk van .ntwikkelingssamen-
werking heeft het weliswaar ver-
bruid in Indonesië, maar heeft in
vele ontwikkelingslanden nog
steeds een goede naam. Pronk
onderhoudt ook al vele jareneen
goede band met Unced-secreta-
ris-generaal Maurice Strong. Wie
weet heeft ook dat nog bijgedra-
gen tot de benoeming van Al-
ders.

Euro Disnev
De negatieve berichten die de
ronde doen over Euro Disney wil
ik even een beetje rechtzetten.
Op Hemelvaartsdag was het
zover. Het personeel van Open-
bare Werken in Heerlen ging
voor vier dagen naar Europa's
nieuwste attractiepark. Onze
dochter met schoonzoon en fa-
milie gingen ook mee. We waren
blij voor hen. Maar we hoorden
voordat het zover was steeds
meer negatieve berichten. Het
zou zo duur zijn. We hoorden
prijzen van zes gulden voor een
blikje cola, al gauw werd dat ne-
gen gulden en op de avond voor
het vertrek meldde iemand dat
een blikje-cola zelfs f 12,50 zou
kosten. De schrik sloeg ons om
het hart.
Zondagavond wisten we dat het
allemaal reusachtig meeviel.
Mijn dochter en schoonzoon
vonden deze vier dagen mooier
dan iedere vakantie die ze tot nu
toe meegemaakt hadden. Zelfs
nog mooier dan hun huwelijks-
reis naar Malta.
En duur? Nou dat viel best mee.
Een halve liter cola kostte f 3,50
en een etentje van frites, grote
hamburger, salade, saus en een
halve liter cola kwam op onge-
veer twintig gulden uit. Ik dacht
toch dat dit geen prijzen zijn om
van terug te schrikken, want dit
betaalt men vaak op gewone
plaatsen ook. En als men hier
naar de Efteling of iets dergelijks
gaat, is het ook niet goedkoper.
Het is volgens de mensen die in
Euro Disney geweest zijn de
moeite waard. Ik ben de perso-
neelsvereniging van Openbare
Werken dankbaar dat onze kin-
deren de gelegenheid hebben
gehad, deze goed georganiseerde
reis mee te maken.
Naam en adres bij redactie be-
kend.

Voogdij
Na het bericht betreffende de
twee aangeklaagde voogdij-
instellingen 'Jeugd en Gezin' en
het 'Adviesburo voor Jongeren'
in Alkmaar door de moeder van
twee seksueel misbruikte kinde-
ren is tegen de Stichting Jeugd
en Gezin een kort geding aange-
spannen wegens het tekortschie-
ten in toezicht houden op uit-
huis-geplaatste kinderen. Het
verbaast mij niets dat deze Stich-
ting voor 'jeugdhulpverlening'
op een dusdanig negatieve ma-
nier in het nieuws komt.
Het jeugdhulpverleningscircuit
inclusief de kinderbescherming
in Nederland verkeert in een
waanzinnige situatie en het
wordt tijd dat hier verandering
in komt.
Kent u 'De Bolderkaraffaire'
nog? Er werd toen zogenaamd
incest geconstateerd door hulp-
verleners. Vervolgens werd zon
kind vaak dezelfde dag uithuis-
geplaatst zonder opheldering bij
de ouders te vragen. Achteraf
moest toen blijken dat er bij de
meeste 'incest-gevallen' hele-
maal niets aan de hand was ge-
weest. Men moet zich eens in-
denken wat voor situatie er inzon gezin ontstaat.
Maar wat nog erger is, is dat dit
soort ongegronde uithuisplaat-
singen nog steeds op grote

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

schaal voorkomen. Ondanks alle
klachten van vele gedupeerden
komt hierin nog steeds geen ver-
andering en wordt men niet ge-
hoord. Men spreekt van inquisi-
tie. Gedupeerden hebben zich
verenigd in groepen en stichtin-
gen en voeren juridischegevech-
ten die jaren duren, hetgeen een
financiële en mentale uitput-
tingsslag is voor de betrokkenen.
Als we het over onrecht en mis-
bruik hebben, is dit van toepas-
sing op de jeugdhulpverlening.
Wanneer de overheid eens een
grondig onderzoek deed, zou de
beerput wellicht opengaan.
AMSTERDAM P.Peperstreate

Honden 3
Een korte reactie op het artikel
van M. Brennenraedts in de
krant van 26 mei.
Ik ben het eens met de stelling,
dat je van een hond moet hou-
den en hem moet begrijpen.
Daar heb je veel geduld voor no-
dig. Maar je moet ook weten hoé
je met een hond moet omgaan.
Als je je niet de moeite doet om
daar achter te komen, heb jevan
die verfoeilijke martelwerktui-
gen nodig. Dat ex-marinier Ho-
nings iemand is, die je de nodige
kennis kan verschaffen, is prima.
Maar hij is beslist niet de enige.
Er zijn er méér. En ook goed.
Eén werkt er zelfs nauw samen
met de nodige dierenartsenin de
regio. Hij probeert momenteel -mede op hun advies - zijn 40-ja-
rige ervaring in het opleiden van
bazen en hun honden, op papier
te zetten.
Dat hij niet eenzijdig is blijkt uit
de soorten opleidingen zoals:
sociaal aanvaardbaar gedrag
voor huishonden; blindengelei-
dehonden; reddingshond; hon-
den speciaal getraind voor do-
ven; begeleidingshonden voor
mensen in een rolstoel, enz.
U ziet, het bestaat al langer en,
als het deze man lukt dit alles op
te schrijven, hebben we het
vooruitzicht op interessant 'lees-voer.
Naam en adres bij redactie bc
kend.

Journalistiek
Wat dacht u van de volgende
kop: 'Journalist werkt 16% van
zijn tijd aan eigen taak'? Onzin-
nig natuurlijk vanwege de sug-
gestie dat genoemde beroeps-
groep 84% van haar tijd luiert,
verprutst of anderszins ineffi-
ciënt bezig is. Toch klopt ge-
noemd percentage voor een jour-
nalist met een gemiddeld achtu-
rige werkdag: een normaal jaar
telt 200 werkdagen. Onze journa-
list besteedt gemiddeld 1 uur per
dag aan overleg, scholing of ad-
hoc activiteiten. Resteert 7 uur
per dag x 200 werkdagen = 1400
uren per jaardie hij aan zijn taak
besteedt. Dit is 16% van de uren
die hij in dat jaarter beschikking
had.
Weg dus met verwarrende kop-
pen als 'ambtenaar werkt helft
dagenaan eigen taak' (LD 30 mei
1992). De werkelijke nieuws-
waarde van genoemd artikel:
ambtenaren besteden 15% van
hun arbeidstijd aan overleg, op-
leiding en diverse ad-hoe activi-
teiten.
LANDGRAAF

M.van derWeerden

lezers schrijven
Polhiemuziek

Naar aanleiding van het artikel
van 1 juni 1992 over het Interna-
tionale Politiemuziekfestival in
Maastricht, wilde ik graag de na-
volgende opmerkingen maken.- De verslaggever, die het be-
wuste artikel geschreven heeft,
is volgens mij zelf niet aanwezig
geweest in Maastricht. Hij had
dan namelijk kunnen zien, dat,
in tegenstelling tot het onder-
schrift van de foto met de pyra-
mide op de motor, het de Ko-
ninklijke Marechaussee was en
niet de Algemene Verkeers-
dienst van Driebergen.
- Het verhaal van de Italiaanse
agent over de maffia hoort vol-
gens mij niet in dit artikel thuis.
Zou het niet beter geweest zijn
een reële weergave te doen van
het festival, dan een of ander lul-
lig verhaal over de maffia en dan
ook nog te proberen de naam
van deze meneer in de krant te
krijgen.
Een tip voor deze verslaggever:
Ga eens langs bij een brillenwin-
kel en een gehoorapparatenwin-
kel. Dan kan hij zien en horen
wat er zich daadwerkelijk zich
tijdens het festival afspeelde.
Ik denk dat het totale gebeuren
iets unieks was voor Maastricht,
Limburg, Nederland, Europa, en
dat de mensen, die deze happe-
ning niet bij hebben kunnen
wonen, toch een beeld moeten
krijgen van hetgeen zich in
Maastricht heeft afgespeeld.
MUNSTERGELEEN

P.G.M. Hoop
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Alfa

Tek. ALFA 75 2.0 L, bwj.'B6, i
60.000 km. APK 5-93, pr.n. .
Q.t.k. Tel. 045-711424 I
CABRIOLET Alfa Spider
2000, nieuwe zomerkap
plus winterkap, i.z.g.st., mr.
mog. Tel. 045-426676
Te k. Alfa ROMEO 164 3.0 j
V6, bwj. 7-'B9, kl. zwart, km. I
st. 60.000, zendervelgen, 'inr. mog. Tel. 04493-3918 I
b.g.g. 046-379350.

Alfa ROMEO 1300 GT
Junior 1972, pr.n.o.t.k. TeL
04454-3212.

Te k. Alfa ROMEO Guillietta,
bwj. '81, zeer mooi,

’ 3.500,-. Tel. 045-463754.

Alfa ROMEO Spider 2000,
bwj. '79, kl. rood, zomer- en
winterkap met taxatie-rap-
port, nieuwstaat, vr.pr.
’25.000,-. 04406-12443.

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

Te k. AUDI 100 omgebouwd
tot 200, bwj.'Bl, alle opties,

’ 3.750,-. TeL 045-464785.
Te k. AUDI 80 1.8 S, met.
zwart, bwj. '89, event. mr.
BMW 320imog. Tel. 04454-
-5836
AUDI 80 1900 diesel, 11-'90
zwartmet. 50.000 km. scha-
de ’ 22.950,-. 04906-1387.
AUDI 80, 5-'9l, 9.000 km.
rood ’ 28.950,-. 04906-
-1387.
AUDI 100 cc, 5-cyl. 8-'B3,
blauwmet. 110.000 km.
’6.450,-. 04906-1387.
AUDI 100, 5-cyl. inj. 6-'B9,
grijsmet. ABS, schuifd.
’24.950,-. 04906-1387.
Te k. AUDI 80, 11 mnd. oud,
z.g.a.nw. 8.250 km. i.v.m.
overlijden. Tel. 045-242789.
Te k. AUDI 80, bwj. '89,
blauwmetallic. Tel. 045-
-323560, na 18.00 uur.

Te k. AUDI 80 1.8 S, bwj.
10-'B9, kl. rood, 42.000 km,
vr.pr. ’25.000,-. Tel. 045-
-752215

Austin
Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK 5-93, Iste eig. zeer
mooi, ’3.750,-. Tel. 046-
-524669.
Te k. MINI 1000, wit, 31.500
km, bwj. '84, APK 5-93. Tel.
043-633502.
Te k. MINI-COOPER 1000,
bwj. '85, als nieuw, ’ 5.450,-
Tel. 045-453572
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bedford
BEDFORD Van, V6, LPG,
gr. kent. div. ace. opknapper
Tel. 04408-2368.

■ ■— —■■

BMW

BMW 520 i
1989 (april)
1e eigenaar
83.400 km

’ 39.950,-
Alpine wit

Fiat
Schobben
Brunssum

Tegelstraat 3
Tel. 045-250675

VTe koop BMW 524 TD, bwj.
21-10-89, antracietgrijs,
130.000 km., alarm, sport-
velgen, cd. met wisselaar.
TeL 045-224298.
Te koop BMW 528i, '84, pri-
ma staat. Koolmeesterstraat
15, Sittard.
Te k. BMW 320, verl. 15"
velgen, i.z.g.st. ’ 4.500,-.
Tel. 045-220475/273024
Te koop BMW 316, bwj. '80,
APK '93, zeer mooi, pr.n.o.t.
k. Tel. 04406-13287.
Te k. BMW 324 D '86, met.
beige, verlaagd, stuurbekr.,
electr. spiegels, trekh.,
sportvtg., schuifkanteldak,
mistlampen, spoiler, centr.
vergr., vr.pr. ’ 19.000,-. Tel.
04492-2791.
BMW 325 i touring 11-'88,
zeer veel opties. 04754-
-81094.
BMW 320 i roodmetallic,
sportvelgen, bwj. '84, zeer
MOOI. Tel. 045-225320.
Te k. BMW 320i, bwj. '87,

’ 7.250,-, weg. omstandigh.
Tel. 045-222423.

BMW 316, bwj. '80, kl.
goudmet. div. ace. o.a. v- en
a-spoiler, sportvlgn. pr.n.o.
t.k. 045-228439.
BMW 316i, bwj. '88, 4-drs.
APK 5-93, pr.n.o.tk. kl. grijs
TeL 045-424293.
Te k. BMW 323i, '79, motor
'87, 2.54. pr.n.o.tk. Tel. 045-
-217204.

Te k. BMW 318i, diamant-
zwart, bwj. '87, electr.
schuifkantekJak, BBS-vel-
gen, verl., i.z.g.st. Tel. 045-
-750707.
Te k. BMW 325iCabrio, wit,
bwj. '87, in perf. st., veel ex-
tra's o.a. 16" Zl-vkjn. vr.pr.

’ 48.950,-. Tel. 04454-4480
Te k. BMW 316 bwj. '87, kl.
blauwmet., div. access. o.a.
schuifd. sportvlgn. weinig
km, pr.n.o.tk. 04746-2856.
BMW 5251, bwj. '87, kl. dia-
mantzwart, 16-inch velgen.
PC Hoofdstr. 7, Brunssum-
Langeberg.
Te k. BMW 323i, bwj. '85, in
nw.st. 85.000 km. APK 6-93
kl. blauw met sportvelgen.
Rie. inter., verlaagd. Vroen-
hof 39. Houthem.
BMW 1800 i nw. type met
sportvelgen, APK mei '93,

’ 8.500,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-752547.
BMW 323i, bwj. '82, i.z.g.st.,
geen 2de zo gaaf, vr.pr.

’ 5.750,-. verlaagd, 15 inch
vlg., inr.mog. 045-465417.

Cabriolet
Te k. KEVER cabriolet, bwj.
'71, zeldzaam mooi, pr.n.o.t.
k. Heerenweg 92, Heerlen.
CABRIOLET MG-B, 1977,
racing green, nw.st.
’21.950,-. 04906-1387.
Te k. VW KEVER Speedster
cabrio '73, geh. gerest, als
nieuw. Tel. 045-750119.
Fiat RITMO 85 S Bertone
cabrio, bwj. 83. Autobedrijf
Ad van Neer, Zandweg 160,
Heerlen. Tel. 045-416023.
MG B donkerrood, rubber
bumper, in goede staat, '77.
TeL 04404-1888.
GOLF Cabrio 1800 Gü, bwj.
'82, in staat v.nw., vr.pr.

’ 21.500,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-415460.
Te koop GOLF Cabrio, bwj..
'84, kl. rood, zeer mooi, vr.pr

’ 19.500,-. Tel. 043-434796

Citroen

Occasions zoals het hoort
Citroen AX 11 RE wit met cabrio-top 05-1989
VW Polo 1.3 Injectie wit 06-1990
Citroen 19 TRi met schuifdak 10-1989
Ford Fiësta 1.4irood 05-1989
Opel Kadett 1.3i5-drs. wit 05-1989
Ford Escort 1.3 06-1986
Vofvo 340 automaat 06-1984
Nissan Cherry 1.3 03-1985
Citroen BK Leader-uitv 06-1986
Citroen BK 1600TRS automaat 09-1985
Renault 21 5-drs 06-1989
Ford Taunus automaat 08-1981
Peugeot 205Accent-uitv 11-1991
Peugeot 205 1.3KR 12-1984
Citroen AX 11 TGE 04-1990

Demonstratieauto's
Citroen AX 1.4 GT

Citroen ZX 1.4 Avantage
Citroen 1 9 Diesel Avantage

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-Limburg
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te k. CITROEN 2CV 6 Spe-
cial, dcc. '85. APK gek. Pr.
’4.800,-. Tel. 045-314319.
CITROEN BK 19 TRS sta-
tion, 11-'B9, stuurbekr.
grijsmet. ’ 19.950,-. 04906-
-138-

Te k. mooie CITROEN CX
GTi, bwj. '82, APK veel ex-
tra's, ’ 2.200,-. 04499-5668
CITROEN AX 1.1 Inj., bwj.
6-'9l, nw.st., div. extra's, vr.
pr. ’ 14.750,-. 046-526665.
2CV6 Special bwj. '83, wit.
TeL 045-243653.
Te k. Citroen BK 16 TRS bwj
'83, div. extra's, pr. ’ 3.750,-
Tel. 046-524730.

CITROEN BK 14, 6-'B7,
beigemet. 80.000 km.
’7.950,-. 04906-1387.
CITROEN BK 19 diesel sta-
tion, 6-'B9, rood, ’ 17.950,-.
Tet. 04906-1387.
CITROEN Mehari jeep bwj.
'67 met werk, geheel van
polyester, linnen top, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-224676
Te k. mooie en zuinige CI-
TROEN AX 10 E, bwj. 9-'B7,

’ 8.950,-. 045-225503.
CITROEN BK 16 TRS, «bwj.
'84, Lz.g.st. Pastorijstr. 12,
Nuth.
CITROEN BK 1.6 TRS, bwj.
'85, kl. bordeauxrood, electr.
rmn. vr.pr. ’8.500,-, Lz.g.st.
Tel. 045-231068.
Citroen Lelijke EEND, blauw
APK 1-93, 1982, ’1.950,-.
Tel. 040-515556.
Te k. CITROEN AX I.OE,
grijs kenteken, 44.000 km,
bwj. '88. Tel. 045-228615

Citroen VISA Diesel, bwj.
aug. '86, i.z.g.st., 121.000
km. Tel. 045-324247.
Te koop lelijke EEND bwj.
'80, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-221038.
Te k. CITROEN BK 14E, kl.
wit, bwj. '85, 5-bak, APK tot
6-93, ’6.250,-. Tel. 04408-
-2368.
Te k. Citroen VISA Super E,
zonnedak, trekh., bwj. '82,
pr. ’ 1.250,-. 045-211572.
CITROEN ID/DS en SM on-
derdelen, gebruikt en nieuw.
Tevens in- en verkoop. Fa.
Bagnole, 04746-6285.

Daihatsu
Te koop DAIHATSU bwj. '81
APK 5-93. Tev. gastornuis
met oven. Te bevr. Kerkra-
derweg 105, Heerlen. Tel.
045-417395.
Daihatsu CHARADE CS
diesel, 9-'B5, 5-drs. beige-
met. ’ 5.590,-. 04906-1387.

; "Fiat

anan
Een nieuwe

Panda - Uno - Tipo - Tempra
met kenteken

Aktie :
Nu kopen -

volgend jaar pas betalen
of

10% korting op bij te betalen
bedrag

Beperkt aantal OP is OP
alleen bij

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34, tel. 045-742121.

Fiat PANDA bwj. '86, zeer
mooi, nw. APK, pr. ’ 4.900,-
Tel. 045-258174.
FIAT Panda Van, '86,,
48.000 km., zwart met stri-
ping, ’ 4.950,-. 045-226433
Te k. FIAT 127, prijs ’ 650,-.
Vredestr. 10, Heerlen. Tel.
045-410243.
Fiat UNO 45, kleur rood,
bwj. eind '85, vr.pr. ’ 4.900,-
Tel. 045-445276.
Fiat PANDA bwj. '84, zien is
kopen. Dr.L. T.H. Wietenstr.
17, Brunssum. 045-255304.
Te koop UNO SX, bwj. '88,

’ 20,- p/kg. Tel. 045-253249
Te koop 128 Rally, bwj. '74,
gedemonteerd; 128 Abarth.
Tel. 045-253249.
Fiat UNO bwj. april 1986
geen roest, bijzonder mooi.
’5.550,-. Tel. 045-751387.
Fiat PANDA 45, 7-'B5,
70.000 km. wit ’4.450,-.
Tel. 04906-1387.
Te koop FIAT 127, bwj. '84,
Lz.g.st., ’ 3.000,-. Kasteel-
laan 57, Heerlen.

Fiat PANDA 1000 CL,
62.000 km, 1e eig., boekjes
aanwezig, bwj. '86, nieuw
model, rood, vr.pr. ’6.100,-

-'Tel. 043-250557 b.g.g.
04407-2613.
Te koop Fiat TIPO 1.4, sept.
'91, 5.000 km., LM velgen,
nw.st., mr. en gar. Auto
Engelbert, Magraten. Tel.
04458-2918.
FIAT 127 Special 1050cc,
bwj.'B3, kl. blauw, APK, vr.
pr. ’ 1.900,-. Tel. 045-
-220322
Fiat REGATA 85 S, LPG ,
w.w. glas, Carara uitv., 1988
’6.500,-. Tel. 040-515556
Te koop zeer mooie en snel-
le Fiat RITMO sport 105 TC
abart met div. acces., bwj.
9-'B3. APK 6-93. Vr.pr.
’4.250,-. Inr. mooie auto
mog. Tel. 046-748922.
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '83, APK, i.z.g.st. Tel.
04405-3069.
Te koop Fiat REGATA 2.0
zeer mooi, bwj. '84,

’ 3.200,-. Tel. 045-258432.

Ford
■

Ford Scorpio 2.4 i CL
bwj. '89, 78.000 km.

Te bezichtigen: Parallelstr. 49, Amstenrade.
Te koop Ford SIËRRA 1.8
CL Sedan, m. '88, LPG, 4-
drs., 1e lak, schadevrij, kl.
grijsmet, in st. van splinter
nw., ’12.500,-. Tel. 045-
-457952 na 18.00 uur.

Ford SCORPIO 2.9iGL, '88,
autom., bruinmet, 78.000
km., schuifdak, elektr. spie-
gels, trekhaak, stuurbekr.,
etc, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-456166, na 17.30 uur.

H De enige limburgse specialist a
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Te k. FORD Escort 1300, s-
drs., kl.rood, vr.pr. ’ 5.000,-,
'83, APK 5-93. 045-252662
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D,
bwj. '83 met APK en nieuwe
banden en nieuwe accu,
met gar. Pr.n.ot.k. 045-
-427657 b.g.g. 045-417411.
ESCORT 1300, wit, bwj. '84,
’5.250,-. Dr. A. Kuyperstr.
76, Brunssum.
Ford SIËRRA 2.0 V6, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st. vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 04454-5249.
Autobedrijf G.G. heeft voor
U enkele mooie FORD mo-
dellen in voorraad o.a. Siër-
ra; Fiësta. Tegen interre-
sante prijzen met goede ga-
rantie. Autobedrijf G.G.
Heerenweg 286, Heerlen.
Tel. 045-224172.
Ford ESCORT 1100 L, bwj.
'83, APK 4-93, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-426416.
Ford SIËRRA 2.3 CL diesel
Sedan, cv., w.w. glas,
stuurbekr., 11.400 km., wit,
1989, ’15.000,-. Tel. 040-
-515556

Ford ESCORT 1.3 bwj. '84,
zeer mooi. Dr.L. T.H. Wie-
tenstr. 17, Brunssum. Tel.
045-255304.
Ford ESCORT zeer mooi
APK, koopje! Tel. 043-
-219240.
ESCORT 14i, bwj. 7-'9O,
vele extra's, schadevrij,

’ 17.500,-. Tel. 046-529307
Ford ESCORT 1600 CL, 11-
-'B6, grijsmet. 5-drs. 70.000
km. ’ 9.950,-. 04906-1387.
Ford ESCORT 1.3 bwj. '81,
groenmet., i.z.g.st, pr.

’ 2.850,-. Tel. 045-213868.
Te koop FORD ESCORT
1.3 Laser, '86, zilvermet., mr
en gar. Auto Engelbert, Mar-
graten. Tel. 04458-2918.
Ford SIËRRA diesel, 11-'B4,
5-drs. wit, 115.000 km.
’4.950,-. 04906-1387.
Ford SIËRRA 1600 CL, B-
'Bs, LPG, 115.000 km.
’5.950,-. 04906-1387.
Te koop Ford ESCORT D,
1600, bwj. '86, APK tot juni
'93, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-416205 na 17.00 uur

Ford ESCORT 1.3 Laser, 3-
drs, bwj. m. 1985, APK,
’4.750,-. Tel. 045-727169
Ford ESCORT Laser 5-bak,
5-drs, m '84, ’5.200,-. In
nw.st. Tel. 045-725984.
FORD Siërra 1.6, LPG, bwj.
'88, zeer mooie auto, elke
keur, toegest. 045-255247.
Te k. Ford ESCORT 1.1 La-
ser, i.z.g.st., blauwmet, s-
versn., bwj. '85. 046-745678
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
5-drs., '88, div. extra's, vr.pr.

’ 14.500,-. 045-728291.
FORD Taunus, Ghia uitv.
schuifd. ’2.250,-. Beitel 6a,
Kerkrade. 045-421741.
Ford SIËRRA 2.0 Ghia, bwj.
'83, ’5.000,-. Tel. 045-
-441058.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 aut.
LPG, bwj. '82, APK,

’ 1.200,-; Ford Taunus 1.6,
bwj. '78, div. nw. onderd.
loop- of sloop, ’400,-. Tel.
046-522337.
Ford SIËRRA 2.0 Laser, als
nw., bwj. '85, vr.pr. ’ 6.750,-
Tel. 045-258271.
Te koop Ford SIËSTA, bwj.
'79, APK 10-92. Tel. 043-
-644835.
Ford SIËRRA 2.0iCL Sedan
DOHC '89, 68.000 km, zwart
gunstige prijs. 046-336044.
Te k. Ford ESCORT 1.6
CLD„ 4-drs., bwj. '88, Lz.g.
st. km 91.000. 045-221155.
Te k. prachtige Ford FIËSTA
m. '82, APK '93, vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 04493-2044.
Te koop Ford ESCORT
1100 Laser, in nw.st. bwj.
'85, 5-gang, ANWB-keuring
mog. ’ 6.500,-. 045-255578
ESCORT 1300 Kamay uitb.,
bwj. '86, sportwielen,

’ 7.500,-. Tel. 045-727579.
Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
'80, zeer mooi, APK 6-93,

’ 1.950,-. Tel. 046-522689.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 La-
ser, 3-drs, bwj.'Bs, met lich-
te parkeerschade, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-229584
Te k. Ford TAUNUS 2.0 V6,
bwj. '82, vr.pr. ’3.000,-.
Tel. 045-419572.
ESCORT 1.1 5-bak bwj. '85,
84.000 km. gar. mr. mog.
van Bovagbedr 045-244947
Wegens aanschaf bedrijfs-
auto, Ford SIËRRA 2.0 CL,
eind '88, div. extra's, moet
weg, elke keuring toegest,

’ 14.200,-. 045-464059.
Ford FIËSTA, i.perf.st. don-
kerbl.met. ’4.750,-. Winter-
str. 1, Heerten.
Ford ESCORT 1.3 Laser 9-
84, APK 5-93, 3-drs., in
nwst. ’ 6250,- 04454-2092
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’4.950,-, APK, zeer
mooi. Tel. 045-424128.
Ford FIËSTA 1100, t. '81,
APK, zeer mooi, ’2.250,-.
Tel. 045-232321.
Te k. Ford FIËSTA '80 1300, S APK 9-92 045-273395
Parkstr 52 Brunssum
Ford SIËRRA 1.6 CL, bwj.
'89, LPG, 3-drs., 5-bak, d.
blauw, km.st. 60.000, centr.
vergr., mr. mog. ’17.500,-.
TeL 04408-2368.
Ford SIËRRA 1.6L, bwj. '84,
km.st. 85.000, 1e eigenaar,
in nieuw staat, ’ 5.950,-.
Tel. 045-273743

Te k. Ford ESCORT 1.3 L
station, kl. wit, trekh., LPG,
bwj. '81, ’2.950,-. Tel.
04408-2368.

Honda
Te koop Honda PRELUDE
'79 autom. ’ 1.750,-. Tel.
045-224532.
Honda QUINTET bwj. '83,
5-drs. bijzonder mooi, APK,

’ 3.950,-. Tel. 045-255784.
Te koop Honda CIVIC 16V,
bwj. '91, kl. rood, prijs n.o.t.k
Tel. 046-753877.
Honda CIVIC 1.5iGL rood,
70.000 km, 1990, ’ 17.750,-
Tel. 040-515556

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

Jeep
5 Chromen VELGEN, s-
gats, met banden 31x10V_,
voor o.a. Suzuki, Lada, CJ
e.d. vr.pr. ’ 1.250,-. Tel.
045-420652
PATROL GR nw. hoge kor-
ting. Suzuki nw. occasions;
Patrol '88, '87; Rocky '87;
Suzuki '85, '84; Trooper '86;
Lada 4x4 '88. Texacars. Tel.
04702-3040.
Jeep DIAHATSU Rocky
Wagon 2.8 diesel, 8-'B5, wit,

’ 17.950,-. 04906-1387.
Jeep DAIHATSU Rocky 2.8
diesel, 9-'B5 grijsmet.

’ 17.950,-. 04906-1387.
JEEP MITSUBISHI Pajero
2.5 turbo d. intercooler ca-
brio, 1989, ’24.950,-.
Tel. 04906-1387.
Jeep NISSAN Patrol 3.3 D,
8-'B4, airco, grijsmet. stuur-
bekr ’ 14.950,- 04906-1387
Jeep SUZUKI SJ-410, 6-'B6
LPG, grijs kent. ’ 10.950,-.
Tel. 04906-1387.
Jeep TOYOTA Landcruiser
diesel, 8-'BO, grijs kent.

’ 10.950,-. 04906-1387.
TOYOTA Landcruiser 2.4
turbo D bwj. 6-'BB, vele ac-
ces, en chroom, z.g.a.n. Tel.
045-228139 18.00-20.00 U.

Lada
Te k. LADA 2105 GL 1500,
met aanhangerkop, bwj. 24
nov. 1984, pr.n.o.t.k. APK
gek. tot 4 mei '93. TeL 045-
-460992.
LADA 1500 CC, '91, 5-bak,
1e eig., nw.pr. ’ 13.000,- nu
’7.950,-, gar., mr. mog. v.
Bovagbedr. 045-244947.
Lada NIVA bestel 4x4, bwj.
'86, kl. olijfgroen, APK mrt.
'93, grijs kenteken, trekhaak
schadevrij, zeer mooi, in
perfecte staat, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-273943.

Lancia
Lancia THEMA 2.0 IE Im-
velgen, cv., ww.glas, wit, in
nw.st., 12-89, ’ 19.000,-.
040-515556.
Te kpop Lancia DELTA, bwj.
'82, APK, pr.n.o.t.k. Tel.
04406-13287.
Lancia THEMA V6bwj. '87,
15" velgen, Coni verl.-set,
airco, elec. ramen, centr.
vergr., stuurbekr., pr.n.o.tk.
Tel. 045-421632.

Mazda

Slechts 1x
Fabrieksnieuwe Mazda 626 2.0iGLX Coupé,

duurste uitvoering, 3 jaar garantie.
Normale prijs ’ 37.043,-

Nu rijklaar ’ 32.900,-
Alleen bij Auto LEYMBORGH BV.,

Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.
MAZDA 626 Limited Diesel,
bwj.'B7, weg. omst. hed. te
koop, APK tot 11-6-93, pr.
n.o.tk. Tel. 046-334146 ol
046-332265

Te k. MAZUA E 2200 diesel,
bestelbus met grijs kent,
bwj. '86, 1e eig., km.st.
120.000, ’8.750,-. TeL
045-310050 Vogelzankweg
111, Landgraaf.

MX-5
Stuurbekr. rood, bwj. '90,

| mr. mog. Tel. 045-414659.
MAZDA RX 7, sport, 80, wit,
sportv., Targa dak, roest-
schadevrij, auto in.nw. st.,

' pr. ’ 8.500,-, mr. mog., APK; gek. 1-93. 045-226869.
MAZDA 323 1.3 LX 4-drs. in

I topcond. 5-bak, bwj. '86 nw.
mod. ’ 8.950,-. 045-527945

Mazda Auto Leymborgh BV
Limbricht biedt aan:

Mazda 323 I.Bi GLX "F" ps 6.500 km. demo 1992
Mazda 323 I.Bi GLX "F" verlaagd 1991*
Mazda 323 1.6iGLX "F"van part. 10.000 km 1991
Mazda 323 1 6i GLX "F" aut. schuifd. spoiler 1991
Mazda 323 1.6iGLX Sedan pas 8.500km 1991
Mazda 323 1.6iLX Sedan 1e eig 1990
Mazda 323 1.3en 1.5GLX Sedan 1985en 1986
Mazda 323 1.3 VDX Sedan 1984en 1985
Mazda 323 1.6iGLX HB aut. ps 3-drs 1990*
Mazda 323 1.5HB GLX aut. ps 5-drs 1989*
Mazda 323 1.3HB 5-drs. 1987en 1988
Mazda 323 1.5HB 3-drs. ensign
626 2.0 GLX coupé aut. ps sp.v. en sp. rood 1989
626 1.6en 2.0 GLX coupé 1985
626 2.0 LX diesel Sedan 1986en 1987
626 1.8LX en 2.0 GLX HB 5-drs 1988
Alfa 33 17Erood spoileren sp.v. alarm etc 1990
Renault 21 TL 4-drs. 5-bak 1e eig 1988
Renault 1.8GTL stationcar 1982
VWPassat 1600 diesel station gr. kent 1988
VW Golf 1.6 diesel 3-drs 1987
Nissan Sunny 1.3 HBLX 1e eig 1987
Nissan Sunny 1.4LX 4-drs. Sedan 1989
Mitsubishi Colt 1200 EXE rood 1987*
Ford Escort 5-drs, met schuifdak 1982*

Occasions met MAZDA KROON GARANTIE
Bornerweg 2-8. Tel. 046-515838.

Tevens keuze uit plusm. 10 inruilers tot ’ 5.000,-.
*: wordt verwacht

MAZDA 121 1.3iGLX, ca-
briotop rood met veel extra's
schadevrij km.st. 3.650, bwj.
7-0292. Autobedrijf A.Klijn,
de Koumen 7, Hoensbroek,
tel. 045-220055.
Te k. MAZDA 626 Sedan
GLX 2.0 L, bwj. '90, zilver-
met., in nw. st. Tel. 045-
-351936 b.g.g. 045-320347.

Te k. MAZDA 626 coupé 2.0
GLX, bwj. '85, Lz.g.st. Tel.
045-426414 na 17.00 uur.
Tek. MAZDA 323 1500 GLX
bwj.'B6, 4-drs, i.z.g.st, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 04499-2922.
Te koop MAZDA 323, bwj.
'80, APK 5-93, Lz.g.st.
’975,-. Tel. 046-510646.

Mercedes

Mercedes 190 E 2.3 ECE '88
Directie-auto met 15 extra accessoires, in absolute nieuw-
staat, 106.000 km, vraagprijs ’ 37.500,-. Inl. 045-455778.
Te koop MB type 230 TD,
bwj. '79, automatiek, techn.
zeer goed in orde, vr.pr.

’ 7.500,-. Tel. 046-52T466.
MERCEDES Benz 190 Die-
sel, model '86, vr.pr.

’ 18.500,-. 045-254262.
MERCEDES 250D/W124, 3
monate alt, ZV, eSSD, KL,
ABS vr.pr. DM 50.500,-. TeL
09-49.2232.32314 ab 10 u.
MERCEDES 350 SL, in nw.
st., met wat werk, bwj. '71,
’28.500,-. Tel. 045-272853
vanaf zondag.

Te koop MERCEDES 230
coupé, '79, get. glas, electr.
schuifdak, alu velgen, centr.
vergr., bruinmet, ’ 9.000,-.
Tel. 045-460725.
MERCEDES 190D, bwj. 85,
kl. wit, 145.000 km. 5-bak,
centr. deur, sportvlgn. en
verlaagd. Tel. 045-353501.
Van part. MERCEDES 190
E 1.8, bwj. juli 1990, veel ex-
tra's, 65.000 km, 1e eige-
naar, als nieuw, schadevrij,
Wauw/zwartmetallic. Tel.
04498-51281 of 53535.

I myttm..^mmm**~
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kerkrade

Nissan Sunny coupé SLX (3x) 88, '89 ’ 18.750,-
Nissan Micrava '88, 89, '90 ’ 10.900,-
Nissan Sunny va '88, '89, '90 ’ 13.900,-
Nissan Sunny 1.4autom.. zilver '89 ’ 21.000.-
Audi 80 1.8S, wit 12-'BB ’25.900,-
Audi 80 1.8S autom., d.blauw 10-88 ’ 29.950,-
BMW 525i, d.grijsm '89 ’ 47.500,-
BMW3I6L rood '90 ’28.900,-
Ford Escort 1.4CL, roodmet '89 ’ 18.900.-
Ford Sierra 1.6CL sedan, blauw '87 ’ 14.900,-
Ford Escort 1.4Bravo, wit '88 ’ 17.500,-
Mazda 626 2.0GLX d.grijs '89 ’17.500,-
Mazda 323 autom. 1.5GLX, rood '87 ’14.900,-
Mitsubishi Colt 1.5GLXi. d.groen '89 ’ 20.750.-
Opel Veetra 1.6GL, zilver '90 ’ 27.500,-
OpelKadett 1.6GT rood, 45.000km '88 ’ 18.900,-
Volvo244GL, blauwmet '83 ’ 9.950,-
Volvo 740 GLT combi, d.grijs '89 ’ 44 500,-

-4x- EN BEDRIJFSWAGENS
Nissan Urvan diesel dub.cab, rood 5-'B9 ’ 19.000,-
Nissan Patrol GR 2.8 turbo diesel '91 ’ 64.500,-
Nissan Patrol 3.3 TD Van, zilver '89 ’37.500,-
Nissan Patrol turbo highway, zwart '92 demo
Nissan Patrol 3.3 Dhardtop '89 ’ 32.900,-
Suzuki Samurai, zwart, softtop '90 ’ 18.900,-
SPORTWAGENS
Nissan Silvia 1 8 turbo, wit '86 ’ 18.900,-
Nissan Sunny GTi-R. rood '92 demo
Nissan SX 1.8turbo, rood '90 ’49.500,-
Toyota Celica 1.6ST, stuurbekr.. wit '91 ’ 41.500,-

Heerlen: Huisbergerstraathoek Schelsberg 045-723500. Ë
Kerkrade: Langheckweg 32-40, industrieterrein M

Dentgenbach 045-452570.

MERCEDES Benz 190E, al-
le extra's, bwj. '83, vr.pr.

’ 16.750,-. Tel. 04405-3744. Te k. MERCEDES 190 E 2.3
zwartmetal., schuifdak. ABS
tempomat, sportbak, noten-
houten dashboard, grijs leer,
4 hoofsteunen, etc, etc.
nieuw model, bwj. 1989. Tel.
046-519980.
MERCEDES 300 E, auto-
matic, rookzilver, electr.
schuifdak, airco, ABS, Aero-- deck, kat, nivoregeling, or-
thop. rugl., Tempomat, ra-
dio-cass., autom. antenne,
electr. ramen, get. glas, lm-;. velgen, 4 boxen, achter
leeslampen, 4 hoofdsteunen
electr. buitensp., van 1e eig.
door garage goed onderh.,
248.000 km, vr.pr. 23.900,-
DM. Tel. 09-49.2238.7486.
Te k. MERCEDES 190 E 2.3
16-klepper, bwj. '86. Tel.
045-417072.

Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. 4-'B5, vr.pr. ’ 19.800,-.
Tel. 04405-3453.

! Mitsubishi
Mitsubishi GALANT HB,
bwj. sept. '90, km.st. 12.000.
Inl. 045-317954.

! Te k. zeer mooie Mits. PA-
! JERO 2.5 TD, '87, grijs kent.

' 83.000 echte km. alle extra's
’24.750,-. 046-748189.

I Te k. Mitsubishi COLT, 1980
Lz.g.st., ’950,-. Tel. 045-

-) 413838.
i MITSUBISHI Lancer 1.4 GL,

' 1982, 4-drs., APK, pr.
1 ’ 2.950,-. Tel. 045-255784.

Te k. Mitsubishi GALANT
GLX, bwj. '86, LPG, in nw.st.
champagnemet., vaste pr.

’ 6.750,-. Tel. 045-255578.
Te k. Mitsubisbi GALANT
1600 GL, i.z.g.st., bwj. '80,
APK, ’ 750,-. Rijksweg
Noord 76, Geleen.

Morris
Te koop MINI 1000 HLE bwj.
'85, APK 5-93, prijs n.o.t.k.
Tel. 046-754681.

) Nissan/Datsun
)

i Te koop Nissan SUNNY,

' 1600 SU inj., '90, HB,

' 36.000 km., schadevrij, vele
I extra's, ’ 15.950,-. Geenstr.

35, Geleen. 046-757542.

Nissan BLUEBIRD 2.0 GL
station, 5-'B9, stuurbekr.
roodmet. ’17.950,-. 04906-
-1387

Nissan PRAIRIE 1.8 SGL,
6-'B4, grijsmet. ’ 7.950,-.
Tel. 04906-1387.
NISSAN T Bar 300 ZX, bwj.
'85, pracht exempl., koopje!
Tel. 045-463376.
Te k. Datsun CHERRY GLX
i.g.st., bwj. '81, ’1.750,-.
Tel. 043-649587.

MERCEDES diesel 200,
motor 240, bwj. 18-5-'B3,
APK 23-1-93, i.z.g.st. vr.pr.
’9.000,-. Markgravenstr. 9,
Hoensbroek.
Van part. MERCEDES 300D
bwj. '79, km.st. 155.000,
’5.000,-. Min. Ruysstr. 15,
Bocholtz,
Te koop MERCEDES 300 D
bwj. '78, APK, pr. ’3.500,-.
Tel. 045-441119.
Te k. MERCEDES 190 E,
zeer mooi verlaagd, lichtmet
vlgn., stuurbekr., radiocass.,
schuifd. cv., mod. '84,
132.000 km, blauwmetal.
’16.700. Tel. 045-273691
na 18 uur: 254660.
Te k. MERCEDES 300 D,
bwj. '78, APK, i.g.st., zilver-
met., vr.pr. ’2.200,-. Tel.
046-336324.
Te koop MERCEDES 280
SE sec-grill, LPG, verlaagd,
alle opties, bwj. '84, pr.
’18.750,-. Tel. 04748-2977
b.g.g. 2850.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '87, onderh.boekje
aanw., km.st. 169.000, centr
vergr., schuifd. en stuurbekr.mr. event. mog., vr.pr.

’ 26.000,-. 04754-85676.
MERCEDES 190 E 1.8, bwj.
'91, centr. deurvergr.,
21.000 km., trekh., 045-
-410925.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kuntu uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

MG
Te k. MG C CABRIO, 6 cyl.,
autom., bwj. 1969, met win-
terkap en taxatierapport.
045-452865 b.g.g. 451909

Nissan BLUEBIRD diesel
station, 8-'BB, grijsmet. Nissan SUNNY m
stuurbekr. ’ 15.950,-. APK 3-93, 4-drs., F
Tel. 04906-1387. Tel. 045-427289^^

- Opel __^

Exclusieve auto's van de
Opel dealer.

Alfa 75 twinspark 2.0i01"!«
Audi 80 1f JBMW 524 turbo diesel 03-
Citroën BK 05-
Ford Fiësta XR2 03-
HondaPrelude 2.0iEX 08-
Mazda 323 Sedan 1.6iLX 08-S
Mercury Sable Sedan 03-'
Opel Calibra 2.0i01-
Opel Calibra 2.0i07-
Opel Omega 2.0iSedan 08-« t
Opel Veetra I.Bi GT 5-drs 07-
Opel Veetra 2.0iCD4-drs. ABS 01"1'

Opel Fontera 2.4i4x4 niet^Opel Kadett 5-drs. 1.6 diesel caravan Ojj
Porsche 924 05- i
Renault 21 GTL Symphonie 08- j
Suzuki Swift 1.3GS W

Ruime keuze in Opel en andere merken-
Inruil en financiering mogelijk.

Zf f«____Dl______l ■&

Mucii£no
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700->

CORSA 1.3 S Hatchback, s-
bak, zwart, '85, ’6.750,-, 1e
lak. Tel. 045-424128.
Te k. Opel MANTA LPG, uit-
gebouwd, bwj. '78, APK tot
4-93, ’ 950,-. 045-225765.
REKORD 2.0 S, bwj. '82,
LPG, i.z.g.st., veel extra's,
vr.pr. ’3.000,-. Tel. 04454-
-5180.
Te k. Opel REKORD 20 S,
schadevrij, zilermet, div.
access., bwj. '85, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 6.250,-. 04499-4070
Te k. Opel CORSA Swing
1.3, bwj. 88, km.st. 36.000,
i.z.g.st. ’11.000,-. Tel. 045-
-315274.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'76. APK 3-93. Tel. 045-
-259288 na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. '77, trekh. APK 3-93,
111.000 km. 045-317420.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTJ,
bwj. '83, div. extra's,

’ 5.950,-. Tel. 045-453572.
Voor liefh. te k. Opel KA-
DETT 1.65, 4-drs. 1978,
orig. lak, puntgaaf, nwe.
bod. en uitl. geh. in bijz.
goede st. vr.pr. ’2.800,-.
Tel. 046-745976.
Te koop Opel KADETT 1300
SR, bwj. '81, vr.pr. ’3.500,-
Tel. 046-752300.
Opel ASCONA 2.0 L auto-
matic, bwj.'79, i.g.st., pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-725138
Te k. aangeb. weg. bedrijfs-
wagen Opel MANTA 2.05,
motor '86, 7 mnd. APK, kl.
wit, i.z.g.st. ’ 3.250,-. Tel.
045-428345 en 742653 na
18.00 uur.
Opel KADETT 12 S HB, bwj.
83, APK 93. Tel. 046-
-524341.

| Te k. Opel KADETT, APK 4-
93, vr.pr. ’ 700,-. Tel.I 045-229833.
Te k. Opel KADETT 1.2,
mod. D, 1979, ’1.500,-. Tel
045-461809 na 19.00 uur.
Te k. Opel MANTA 1.8 GTJ,
bwj. '86, zeer mooi,

’ 8.900,-. Autobdr. G.G.
Heerenweg 286, Heerten.
Tel. 045-224172.
Te k. Opel Kadett COUPÉ
Sport 16 S bwj. '78, m. sun-
roof en 15" velgen, Lz.g.st.
Tel. 04499-4313.
Te koop Opel SENATOR
3.0 CD inj., autom., type '84,
vr.pr. ’ 8.500,-. Geenstr. 35,
Geleen. Tel. 046-757542.
Te k. C-KADETT, bwj. '76,
APK 5-93, pr. ’750,-. Tel.
045-231042.
Te k. Kadett BERLINETTA
'80: Kadett stationcar '81
beide APK. Beukstr. 4,
Passart-Heerten.
Te k. Opel MANTA 1.6 HB,
bwj. '80, nieuwe APK, sport-
wielen, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-224676.
Te koop Opel REKORD 2.0,
2drs., bwj. '80, APK tot febr.
'93, leuke auto, i.g.st., vr.pr.
’1.100,-. Kasteelstr. 22,
Brunssum Roozegaard.
Te koop Opel KADETT D,
bwj. '80, 4-drs., APK 6-93,
vr.pr. ’ 1.450,-. Maastrich-
terstr. 24, Brunssum.
Te koop Opel REKORD 2.0
S bwj. '84, pr. ’ 3.750,-. Tel.
04748-2977 b.g.g. 2850.
Te koop Opel KADETT D,
bwj. '79, APK 12-92, i.g.st.,
vr.pr. ’ 950,-. 045-213089.
Opel KADETT 1.3 S, '86,
78.000 km., ferrarirood, vr.
pr. ’ 8.250,-. 045-226433.
Te koop Opel ASCONA 2.0 i
GT Sport, 12-'B7, mr. motor
evt. mog. TeL 04499-5226.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
1e eig., stationcar, bwj. '86,
pr. ’5.900,-. Beukstr. 15,
Passart-Heerten.
Te k. Opel ASCONA, nw.
mod. vele extra's zoals leder
int. 045-729131 na 17 uur.

Te koop Opel KADETT, die-
sel Hatchback 4-drs. type
'87; VW Golf diesel 4-drs.
type '81. Vingweg 9, Sim-
pelveld
Te k. Opel KADETT 1.6i. Sedan, rood, bwj. '90, met
access. Tel. 04498-58057.
Opel CORSA 12S, 3-drs.,
jubileum-uitv., m. '85
’6.500,-. Tel. 045-724417.. Opel KADETT 2.0 GSi, '87,, wit, sportvlgn. schuifd.. sportuitl. alarm, schadevry,
inruil event. kleine auto mog.

■ 04450-4560, na 16.00 uur.
i Te k. Opel KADETT '76,

LPG evt. ook zonder, i.z.g.; st. nwe. koppeling, uitl.,- banden en radio/cass. APK

" 4-93. Pr. ’1.150,-. Tel.
045-727238.

Te k. Opel ASCONA^
bwj. '83, 4-drs, rnoo»J
wit, ’4.350,-. Dr. ="!]
manstr. 37, Landgraaf
Opel KADETT 1-2 lt
tioncar, 5-drs., bW-.-ié
g.st. ’ 3.250,-. 045j]ia
Te koop Opel COPS^
1.2 S, bwj. 7-'B4, Q<°?J
in nw. st., APK 27 rr^ji

’ 5.500,-. Tel. 045^^1
Opel KADETT 1200 Sj
'81, stationcar, ArNJ
5-drs., trekhaak, J3vr.pr. ’1.750,-. H*Jsi44, Schaesberg-Lg[_j_M
Opel REKORD 2.0
grijsmetallic, get. Q^éroof, trekh., vr.pr- LJ
Caumerweg 23, ~
TeL 045-415539._^-d
Te k. Opel SENATO* J
CD autom., mod. <K&
mooie auto, vr.pr. Li
Tel. 046-581143/527^Te koop Opel REKOj*'
luxus met gas, *jM
schuifdak, vr.pr. LM
046-581143 of Q46j£X
KADETT 12S HB, ,j
bwj. '84, APK 4-'93,Jj2

’ 4.400,-. Tel. 0445*ffjj
ASCONA Berlina b# j
z.g.st. APK, techn. en
100%. Tel. 04405jg^
Te k. Opel KADETT i
bwj.'B7, in nw.st^
’ 13.750,-Tel. O4!^^
Te k. Opel ASCONA
APK tot 2-93, "’ 1.650,--045-27380^
Opel Ascona 16S j
MATIEK, m.'B3, 1e «ft;
st., ’ 3.800,-, 045:7g!>
Te k. Opel KADZ^J
stationcar, bwj. ein?
st., vr.pr. ’ 2.000^045-444095, tijd K»
712336. <
Opel OMEGA 2.0* £blauwmet., km.st.
bwj. 10-11-'89, 16,1
Autobedrijf A.Klijn, &
men 7, Hoensbro611

045-220055 _^
Opel ASCONA I^jfj
bwj. '82, 4-drs., Ar*
wit, nw.banden e!f.jgi
mooi, ’ 2.650,- Ojg^jj
Te k. Opel KADÊ^Lstationcar, bwj. '83. ,
grijs kenteken, beefl |e
slecht spatbord, v*;i

’ 2.500,-. Te bevr. "^uur Kasteelstr. 22,
sum/Roozengaard^^'
Opel KADETT E '# a
3-drs. ’8.900,-. Van
bedr. Tel. 045-244g5>
Opel KADETT, B-tyP?
'68, beige, goede *gj
tepr. ’ 1.500,-. o*i°>-
Opel CORSA rnel <
terschade bwj.'B4 L^Trekvloer aanw.
het zelf. TeL 04408^Opel REKORD 2.0 S
rood goede auto 9f%gf

’ 2.250,- Tel. 0440g^
Opel KADETT 1-2Sö 'sportwln., 71.000
1085 ’ 9.500,-0440^Te koop Opel KAp^a
dan 1.65, LPG, bW
pr. ’12.500,-. T»,
M.Gorettistr. 7aK^>

Oldtimers
VW PONTON, bWL v
gekeurd, ’ 3.500,"
046-376639.
Aparte en zeldzaa^L
PEUGEOT 504 CWfbwj. '72, APK 9%j

’ 10.000,-. Tel. Q4^>
Peugeot

Peugeot 30
GL Profil

1989 (novemb3"
1e eigenaaf
LPG

27.700 km-

’18.950.'
wit

Fiat
SChobben
Brunssum

Tegelstraat 3

045-250675^Te k. PEUGEOT 2°*
'86, zeer mooi, veel?,

’ 9.500,-. Tel. 045^
Te koop PEUGEOT B 1
’8.900,-. De negnsv
Brunssum. _^-

PEUGEOT 405 SP
'89, met.blauw, s"i
59.000 km, ’2l.901
04906-1387. -~-

Voor Piccolo's -
tic verder pagmfl



kommissie: Spoorwegen moeten zich bedrijfsmatiger opstellen

Overheid moet zich veel
blinder met NS bemoeien
iet . *-HT - De overheid moet zich veel minder bemoeien
e g

e dagelijkse gang van zaken bij de Nederlandse Spoor-
&nt v n°udt zich nu te veel bezig met de bedrijfsmatige
Oeim

an de exploitatie van het railnet, waardoor de NS niet
hett.fi kunnen werken. Het is bij voorbeeld bijzonder
1^ d dat de dienstregeling nog steeds door Verkeer en Wa-
|ËjÉ§Ullii£Lwonien goedgekeurd.

an (j e
e belangrijkste conclusie

MrachtCommissie Wi Jffels> die in
e 1Van minister Maij-Weggen

'Ver^eid de vernouding tussen de
"idei-2o vfn de spoorwegen heeft

**et rapport van de
laagalSle is vanmiddag in Den
'iJffelsurfSenteerd-Ider* dat de NS zich meer als
feer(io ng manifesteren, onder
*s. j

°T zelf - binnen ruime mar-
gen jn

ar'even te bepalen en een
'S investeringsbeleid te voeren.
'Unr>en i Voor projecten ook geld
\<j lenen op de kapitaalmarkt.. laten

Sp°orweSen bedrijfsmatigerk onr? Werken, stelt Wijffels voor
*ti viif[nieining op te sPlitsen in
""'ts- i zogenoemde business-
t*Moita?ederen' infra (onderhoud),
['^'tsrn 'Personenvervoer)' capa-
N.) etl anagement (dienstregelinghrre„ al6erneen. Diensten met een
r'cheirjande eigen verantwoorde-en een eigen boekhouding.

'erervkplij u,an moeten wel onder de pa-
sPoo n van de nv Nederland-

_.r_tkomVegen' waarvan de staat de
ent g ende jaren honderd pro-
oor r^deelhouder blijft. Alleen
ïls een derenvervoer maakt WiJf"S^_u'tzondering. Dat mag wor-

den geprivatiseerd en moet van het
rijk een 'bruidsschat' meekrijgen
van 150 miljoen gulden.

In zijn voorstellen de NS bedrijfs-
matiger te laten werken richt Wijf-
fels zich vooral op het personenver-
voer. Dat moet in vijfjaar rendabel
worden gemaakt, zodat de overheid
de circa 400 miljoen die zij daar nu
in steekt, kan besparen. De com-
missie stelt onder meer voor in die
periode de efficiency elk jaar met
een procent te verbeteren. Boven-
dien adviseert zij de tarieven in '93
met een extra procent - dus boven-
op de al afgesproken zes procent -
te verhogen. Voorwaarde is wel dat
ook de autokosten met dat percen-
tage omhoog gaan.
De commissie constateert dat er op
dit moment twaalf onrendabele lij-
nen zijn, diecirca 150 miljoen subsi-
die opslokken. Het is aan de over-
heid om te bezien of de lijnen uit
maatschappelijke oogpunt moeten
worden gehandhaafd. Zo ja, dan zal
de overheid daarvoor een prijs moe-
ten betalen aan de spoorwegen.
Wijffels adviseert om in ieder geval
te onderzoeken of er geen goedko-
pere alternatieven zijn voor deze
trajecten (busvervoer).

’Voor vissers geen

Zeedagenregeling'
*N Ha**Uve ] IJ^G ~ Oud-premier Bies-
J**H „ neeft visserijminister Buk-
Slagpadviseerd niet langer een
''s_<w nregeling na te streven omN £:ln net gareel te houden. Vol-
r l mees'leuvel kunnen de vissers
*1 (j e

er succes gedwongen wor-
? gfo regels na te leven door hen
'Itien^f1 te laten samenwerken.
Ü^ties Ze groePen moeten zware

s dip Worden opgelegd aan vis-
meer vangen dan hen isiaan.

Een en ander staat in een rapport
dat de zogenaamde stuurgroep-
Biesheuvel, bestaande uit vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven en
de overheid, gisteren aan minister
Bukman heeft overhandigd. De vis-
sers moeten volgens de stuurgroep
een grote mate van eigen verant-
woordelijkheid voor de visvangst
krijgen binnen de samen te stellen
groepen. Daarin moeten zij afspra-
ken maken over vangstplanning en
deze vergelijken met de vangstre-

sultaten. Volgens Biesheuvel moet
dat leiden tot een betere gespreide
aanvoer van vis. Daarnaast moet
iedere visser in staat worden ge-
steld zijn eigen contingent op te vis-
sen. Dit is nu niet het geval.

In ruil voor bindende afspraken
over' samenwerking, wordt de vis-
sers een flexibelere zeedagenrege-
ling toegestaan. Ook zullen de huur
en verhuur van contingenten blij-
ven bestaan. Daarnaast stelt de
stuurgroep de overheid voor de af-
zonderlijke sluiting van de visserij
voor groepen mogelijk te maken.
De overheid moet bereid zijn groe-
pen die hun contingent nog niet
hebben opgevist toe te staan hun
visplan af te ronden. Zo kan een si-
tuatie worden benaderd waarin vis-
sers het gehele jaar kunnen vissen.

FNV-bond vreest
grote onrust

UTRECHT - De Vervoersbond
FNV is niet te spreken over het rap-
port-Wijffels over de toekomst van
de NS. De bond noemt de tijd niet
rijp voor grootschalige ingrepen en

vreest voor grote sociale onrust als
de plannen van Wijffels worden
doorgevoerd.

De Vervoersbond CNV noemt het
rapport-Wijffels een 'ambitieus'
plan. Zij wil meewerken, maar
vraagt zich af wie de verantwoorde-
lijkheid neemt als het plan niet zal
slagen.

beurs
Pljshüudend

j^kujPpAM - De aandelen-
je v 0 Arnsterdam was de laatste>het , het Pinksterweekeinde
r*ge. i meen Prijshoudend. In? dan v*1 deed Beurplein 5 het bc-'"ies.ithonden, waar de Financial% r„sfx van 100 aandelen gis-
t" 1 on sluitingstijd in Amster-
.H il dertien punten verlies

* de nA°k beter dan Frankfurl.
L einri,"j^"index drie punten la-

Wall Street noteerde
i\ eveneens enkele>in iager- De obligatiemarkt
.f e 1 h msterdam een stuiver ho-J«rt. ae dollar raakte een cent
L
li'b PuJjt" a_lndelenindex eindigde
Ck4si^H ger ?P 317'42 en de
,1 *eirid x algemeen ging het
L fiiim _.e ln met een verlies vanNerH°P 215'2- De totale omzet in
s, ' kwam uit °P f 1.6 mil->s ei^Yan f 1 miljard aan obli-
_} Kn-.- miljoen aan aande-Iket (f87nklijke olie stak qua
-► eltf.ii- mdjoen, gerekend met
'a* bot« ngen) met kop en schou-
i? <*e n!! 1 de rest uit. Opvallend
El in ,et van biJna f5O mil-
'ks. technische groothandel

\ ■Seld KpM werd behoorlijk ge-
>fc. aan vi Werd voor f 36 mil"
h s krp__ emmen omgezet. Het
iitiende !g e,en faceüft door dever-
iu. ng VaTfï-kondiSing van de hem-
n Or. " net dividend op donder-
en: 1 het EOE-optiebeurs was'et.. meest actieve aandelen-

fdmarkt moest toch een
■Ne, 6en flinke Veer laten-

i§? Ned.rgl?s zakte f 1-60 tot f£°' IWyd negentig cent tot f
>ff°W";ent van gelutdsdra--50,9 0ë am werd f 0,70 lichter

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 44,70 44,50
ABNAmroA.inF. 80,90 80,80
ABN Amro Obl.Gr.f. 178,80 178,80
AEGON 123,70 124,20
Ahold 87,20 88,20
Akzo 158,60 158,10
Alrenta I 196,60 196,60
Amevcert. 55,00 56,10
Bols eert. 46,70 46,50
Buhrm.Tet.c. 51,40 52,30
CSM eert. 97,40 97,20
DAF 23,40 23,40e
Dordtsche Petr. 146,80 146,80
DSM 115,30 115,30
Elseviercert. 114,40 113,90
Fokker eert. 33,70 34,00
Gistßroc.cert. 39,90 39,80
Heineken 167,20 167,50
Hoogovens nrc 58,70 58,60
Hunter Douglas 72,60 71,00
InlMüller 68,00 68,00
lnt.Ned.Gr.c. 48,30 49,00
KLM 40.30 40,40
Kon.Ned.Papier 49,60 49,80
Kon. Ohe 158,80 158,60
Nedlloyd 60,40 59,50
Océ-v.d.Gr. 72,30 72,30
Pakhoed eert. 45.40 44,90
Philips 38,00 3810
Polygram 51,60 50)90
Robeco 98,30 97,70
Rodamco 48,60 48,60
Rolinco 96,90 96,40
Rorento 73,50 73,40
Stork 46,20 45,80
Unilever eert 184,70 184,40
Van Ommeren nrc 42,60 4240
Ver.BezitVNU 87,50 86,80
Wessanen eert. 92,80 92,50
Wolters-Kluwer 74,30 73,90
Avondkoersen Amsterdam
ABNAMRO Hold. 44.50 (44,50)
KLM 40,30-40,50 (40,40)
Kon.Oüe 158,50-159,00(158,60)
Philips 38,10-38,50 (38,10)
Unilever 184,20-184,30 (184,40)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,40 54,40
ABNAmroHld.prf. 6,22 6,21
ACF-Holding c. 34,60 34,70
Ahrend Groep c. 144,50 144,50
Asd Options Tr. 9,60 9,70
Asd. Rubber 3,70 3,70
Ant.Verff. 400,00
Atag Hold. eert 136,20 136,50
Athlon Groep 52,20 51,30
AthlonGroepnrc 51,80 51,30
Autlndß'dam 86.00 a84,00
BAM Groep 92,00 87,50 d
Batenburg 153,00 b 154,00bBeers 132,00 131,50
Begemann Groep 126,00 125,00
Belindo 298,00 e 298,00b
Berkei's Patent 0,85 e 0,86
Blydenst.-Will. 39.20 39,00 I

Boer De, Kon. 246,00 245,00
BoerDeWinkelb. 64,70 64.50
Borsumy Wehry 66,00 64,00
Boskalis Westm. 24,40 24,30
Boskalis pref. 24,50 24,40
Braat Beheer 32,60 32,60
Breevast 8,70 8,60
Burgman-Hevbroek 2700,00a 2700,00 a
Calvé-Delft pref 780,00 d 780,00
Calvé-Delft eert 1180,00d 1178,00
Cindu Intern. 150,00 140.00 a
Claimindo 289,00 289.00
ContentBeheer 23.10 23,30 .
CreditLBN 29,60 29,20
Crown v.G. eert '30,00 130,00
CSM 97.50 97,50
DAFcert. 17,70f 17,50
Delft Instrum. 25,30 25,40
Desseaux 44,00 44,50
Dorp-Groep 42,80 43,00
Draka Holding 26,60 26.60
Econosto 28.70 28,70
EMBA 225,00 225,00
Enks Holding 83,10 83,50
Flexovit Int. 57,00 57,50
Frans Maas eert 82,50 82,50
FugroMcClelland 37,50 37,00
Gamma Holding 113.50 113,50
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics 33,00 33,70
Geveke 35.60 35,80
Giessen-deN. 116,00 107.00
Goudsmit 38,50 38,00
Grolsch 216,80 216,00
Git-Holding 223,00 d 223,00
Hagemeyer 138,60 140,50
HALTrust B 14,10 14,10
HALTrust Unit '4,20 14,20
HBG 205,00 e 209,50
HCS Technology 0,65
HeinekenHold. 149,70 149,60
Hoek'sMach. 249,00 249,80
Holl.SeaS. 0,53 0,56
Holl.Kloos 42.0.006 421.00
HoopEff.bank 6,90 6,90
lHCCaland 76,20 76,20
Kas-Associatie 33,00 33.40
Kempen & Co 8,70 8.70
Kiene's Suiker»' 1100,00 1120.00
Kondor Wessels 31,80 31,80
KBB 78,50 78,20
Kon. Sphinx 56,50 56,00
Koppelpoort 335,00 335,00
Krasnapolsky 258,00 d 258,00
Landré 4Gl. 50,00 50,00
Macintosh 38.90 39,00
MaxwellPetr. 124,00
MoearaEnim 1280,00 1265,00
MEnimOßcert. ' 16500,00 16400,00
MoolenHolding 33,80 33,80
Mulder Boskoop 60.00
Multihouse 5,60 a 5.60
Naeff 525,00
NAGRON 57,60 57,60
NIB 598.00 598.00
NBM-Amstelland 9,30 9.20
NEDAP 349,50 349,00I NKFHolding 180,00 180,00

Ned.Part.My 50,70 50,70
Ned.Springst. 7200,00
Nont 23,50 23,40
NutriciaGB 151,00 150,50
Nutricia VB 160,00 160,00
Nijv.-TenCate 110,50 112,00
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 72,30 72,20
OTRA 348,00 348,00
Palthe 56,20 56,20
Pirelli Tyre 29,70 29,60
Polynorm 172.00 171,00
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 46.80 46,70
Ravast 23,00 27,00
Reesmk 74,80 74,60
Samas Groep 42,60 42,50
Sarakreek 14,40 14,40
Schuitema 1642,00 1642,00
Schuttersveld 56,00 56,00
Smit Intern. 38,80 38,80
St.Bankiersc. 15,10 15,10
Stad Rotterdam c 43,00 43,00
TelegraafDe 90,00 90,00
Textielgr.Twente 90.00 90,00
Tuhp Computers 21.70 21,80
Tw.KabelHolding 138,00 135,00d
Übbink 72,60 72,60
Union 81.00 81,50
Un.Dutch Group 270 2,70
Vereenigde Glas 514,00 514,00
Verteren 30,50 30,50
VölkerStevin 63,50 63,50
Volmac 28,20 28,50
Vredestein 20,50 20,30
VRG-Groep 45,70 45,80
Wegener 67,90 67,90
WestlnvestF. 15,80 16,00
West lnv.F.wb 108,00 107,50
WoltersKluwer 296,00 295,80
Wyers 30,20 31,00
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 80,40
ABN Amro Albefo 49.10 49,00
ABN Amro Amer.F. 70,50 69,70
ABNAmro Eur. F. 80,00 79,00
ABNAmro Far EF. 52,00 51,00
ABN Amro Liq.Gf. 164,20 164,30
ABN Amro Neth.F. 91,00 91,00
Aegon Aandelenf. 35,90 35,80
Aegon Spaarplus 5,20 5,20
AldollarßFS 26.60 26,60
Alg.Fondsenbez. 236,00 236,00
Alhance Fund 10.30 10,30
AmroNorthAm.F. 70,30 70,00
Amvabel 79,80 79,20
AsianTigersF. 68,40 68,10
AsianSelect. F. 65,60 65,60
AustroHung.F. 4.65 b 4,70
Beleg! Ned. 66,50 66,60
Bemco RentSel. 5620 56,20
BeverBelegg. 2,90 2,95
CLN Obl. Div.F. 112.00 112,00
CLN Obl.Waardef. 115,70 115,90
Delta Lloyd Inv. 31.80 31,80
DP America Gr.F. 34,00 33,70
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 135,80 135,80

EMF Rentefonds 71,50 72,20
Eng-Holl Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 49,90 49,50
Esmeraldapart. 34,20 34,10
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 107.20 107,20
EMS Income Fund 106,80 106,80
EMS Offsh. Fund 107,30 107.20
EOE IndexFnd 342,00 343,00
EuroGrowth Fund 51,00 50,70
Euro SpainFund 7,00
Far East Sel.F. 58,10 58,10
GimGlobal 52,50 5220
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 76,30 76,20
Holl.Eur. Fund 51,80 51,30
Holl Obl.Fonds 127.00 127.00
HoU.Pac. Fund 98,80 97,50

Holl. Sel.Fonds 87,00 87,00
Innovest 53.50 53,50
Interbonds 520,00 520,00
Intereffekt 500 29,10 29,00
Intereffekt wt 71,30 71,00
Investa part. 74,80 74,401
IS Himal.Fund $ 8,30 8,20
JadeFonds 151,60 151,50
JapanFund " 18,10 18,00e
Jap.lnd.AlphaF. 6400.00 - .
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac Tr $ 8,30 7,80'
Mal.CapitalF.S 7,40
MeesObl.Div.F. 113,00 113,00
Mexico IncomeF. 22.00 22,00
MX Int.Ventures 11,20 1120
Mondibel 78,10 78.10
Nat.Res.Fund 1255,00 1260,00
NedufoA 109,00 109,00
Nedufo B 109,00 109,00
NMBDutch Fund 47,00 47,20
NMBGeldmarktF. 55,22 55.23
NMBGlobal Fund 46,50 46,40
NMBOblig.F. 37.00 37,00
NMBSpaard.F. 101,77 101,80
NMBRentegrF. 119,70 119,50
NMB VastGoedF. 35,70 35.60
NewAsia Fund 5,40 5,40
Nomura Warr. F. 0,63 0,63
Obam, Belegg 259,90 259.80
OAMF Rentefonds 11,75 11,75
OrangeFund 22,80 22,70
Pac.Dimensions 90,00 85,20
Pac.Prop.Sec.F. 2920 2820
PiersonRente 114,90 114,90
Postb.Aand.f. 51,30 51,30
Postb.Belegg.f. 5720 5720
Postb.Verm.gr.f. 55,00 55,00
Prosp.lnt.HlPS 3,90
Rentalent Bel. 153,00 153,00
RentotaalNV 35,90 35.90
RG AmericaF. 107,50 107,00
RGDivirentF. 50.30 50,30
RG Europe F. 102,80 102,80
RGFlorente 115,90 115,90
RG Pacific F. 95,00 94,70
RG SP Groen 54,90 54.70
RG SP Blauw 51,90 51,60
RG SP Geel 49,00 48,60
Rodin Prop.s 84.00 84,00

Rolinco cum.p 81,20 81-20
Schrod.lnt.Pr.F 29.20 29.20
Sc-Tech $ 12.20 1220
SuezLiq.Grf. 183.50 183,60
Technology Fund 19,40 19,40
Tokyo PacHold. 183.00 183,00
Trans Eur.Fund 8520 ' 8520
Transpac.F.Yen 278,00 268,00
Uni-lnvest 18,30 18,30
Unicolnv.Fund 80,00 7920
UnifondsDM 33.30 33,00
VasteWaard.Ned 64.50 64,50
Vast Ned 100.30 101,20
VIB NV 53.50 53,50
VSB Mix Fund 51.60 51,60
VSBObl.Gr.f. 100,00 100,10
VSBRente Fonds 105,30 105,30
WBO Intern. 68,00 67,90
Wereldhave NV 110,50 110,50
Yen ValueFund 77,00 76,70
ZOMFloridaF.s 36,10 b 36,10

Parallelmarkt
Alanheri 26,10 26,00
ABF 108,50 109,00
Austria Gl. 1082,00 1082,00
Berghuizer Papier 40,70 40,70
Besouw Van eert. 49,60 48,80
Biogrond Belegg. 10,60 10,40
Comm.Obl.F.l 99.30Comm.Obl.F.2 99,40
Comm.Obl.F.3 99,40
De Drie Electr. 14.10 14,10
Delta Ll.Dollarf. 63,90 63,90
Delta UoydECU 60,90 60,70
Delta Lloyd Mix 62,00 62,10
Delta LloydRent 55,00 55,10
Delta Lloyd Vast 51,60 51,60
Dico Intern. 87,60 87,60
DOCdata 7,30 7.30Dutch Take Ov.T. 45,20 4520Ehco-KLM Kleding 42,50 42,50
E&LBelegg.l 72,50 72.70
E&L Belegg.2 73,80 73,90
E&LBelegg.3 107,40 107,40
E&LBelegg.4 75.30 75.40
E&LKap.RenteF. 105,90 106,00
Free Record Shop 25,10 25,10
GaiaHedgel 101,50 100,20
Geld. Papier c. 67.60 67,60
German City Est. 34.00 3420
Gouda Vuurvast 71,50 71,50
Groenendijk 37,60 38,30
Grontmü 52,00 51,00
HCA Holding 51,50 50,60
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 46,00 46,50
Homburg eert. 0,60 e 0,60e
IntenViewEur. 3,90 3,90
Kühne+Heitz 41,60 41,70
LClComput.Gr. 4,20 4,00
Melle,van nrc 47,40 48,00
Nedcon Groep 63,00 63,00
Nedschroef 85,10 8520
Newavs Elec. 8,00 8,00
New EurHtls DM 18,00a 15,00a
NewtronHold. 2,10

Pan Pac. Winkel 10,30 10,30
PieMedical 5,60 5,60
SimacTechniek 15,60 15,50
Sligro Beheer 55.60 55.50 e
Suez Gr Fund 53,00 53,00
VHS Onr. Goed 0,80 0.80
Vilenzolnt. 27,50 27,50
Welna 312,00 315,00
Wereldhave 4.10
Weweler 47,90 47*)

Wall Street
alhed signal 60% 60%
amerbrands 46.ii 46V.
amer.tel.tel 41% 42'/»
amococorp 49/2 49/2
asarco mc. 29% 30'/»
bethl steel 14% 15%
boeing co 44 44%
canpacific 15% 15%
chevron 72'/. 72%
chiquita 17% 17%
chrysler 20% 20
citicorp 19V2 19%
cons.edison 28Vjj _»'■■_
digitequipm. 39% 40'_"
dupont nemours 51' A 51%
eastman kodak 40Vjj 40'/i
exxon corp 63 62%
ford motor 48'/« 48
gen. electric 76% 77%
gen. motors 43% 44
goodyear 70% 70/2
hewlett-pack. 717» 72%
int. bus.mach. 89 90%
int. lettel. 63% 63%
klmairlines 22'/_ 22'/.
mcdonnell 43 'h 40%
merckco. 49'» 49^-8
mobiloil 65% 66'-
penn central 20% 21 .4
phihps 21 21%
primerica 3Ï'. 37 'h
royal dutch 88 88%
searsroebuck 42' ■_ 4_'-
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 64% 64
united techn. 52'/_ 52V.
westinghouse 17'/< 17%
whitmancorp 13Vs 13'/.
woolworth 26% 26/2
Advieskoersen

amenk.dollar 1,735 1,855
austr.dollar 1.31 1,43
belg frank 1100) 5.31 5,61
canad.dollar 1.440 1.560
deense kroon (100) 27.65 30,15
duitse mark 1100) 110,00 114,00
engelse pond 3,15 3,40
finse mark(100) 39.90 42.40
franse frank (100) 32.10 34,85
gneksedr (100) 0,84 1,04
iersepond 2.85 3,10
itallire(10.0001 13.95 15.65
jap.yen(10.000) 136,50 142,50
noorse kroon (100) 27.35 29,85

oostschiimOO) 15,75 16,25
port escudo (100) 1,27 1.45
spaanse pes. (100) 1,73 1,89
turkse lira(1000). 0.23 0,33
zweedsekr. (100) 29,70 3220
zwits.fr.(100) 120.50 125,00

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,79305-1,79555
antill.gulden 0,9875-1,0175
austr.dollar 1.3635-1.3735
belg.frank(lOO) 5.4700-5.4750
canad.dollar 1,49825-1,50075
deense kroon (1001 29,140-29,190
duitsemark (100) 112,6100-112,6600
engelse pond 32805-3.2855
franse frank (100) 33,420-33,470
gneksedr.(lOO) 0.8840-0,9840
hongkdollar(lOO) 22.8750-23.1250
lerse pond 2.9980-3,0080
itallire 110.0001 14.860-14.910
jap.yen(10.000) 141.100141200
nwzeel.dollarllOO) 0,9607-0,9707
noorsekroon (100) 28,810-28.860
oostenrsch (100) 16,0000-16.0100
portescudos(lOO) 1,3290-1,3690
spaanse pes. (100) 1,7840-1,7940
surin.gulden 0.9850-1.0250
zweedsekr.( 100) 31,170-31.220
zwits.frank(lOO) 123.250-123.300
e.e.u. 2.3050-2.3100

Index Amsterdam
CBS-koer_index(l9B3=loo)
algemeen 215,30 215,20
idexcl.kon.ohe 206.90 206.90
internationals 220.40 220,20
lokale ondernem 211.50 211.60
idfinancieel 141,10 141.90
idniet-financ. 279.10 278,60
CBS-he-beleggingsindex (1983=100
algemeen 314,60 314,50
idexcl.kon.olie 284.80 284,90
internationals 335,70 335.4C
lokale ondernem. 291.30 291.40
idfinancieel 214.40 215.6.
idniet-financ. 362,90 362.2C
CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 130.60 130.50
internation 149.10 149,00
lokaal 127,20 127,10
fin.insteU 124,40 125,40
niet-financ 127,50 127.20
industrie 137,90 137.60
transp/opsl 136,60 135,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,310-19,910,vorige
19,420-20,002.bewerkt 21,510 laten,
vorige 21,620 laten.

Zilver onbewerkt 200-270. vorige 200-270,
bewerkt 310 laten, vorige 310 laten

Dow Jones

Industrie 3.398,70

-1.03
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k
abnamro cjul 47,50 130 020 020
ah cjul 85.00 137 3,90 4.30
ah c okt 85.00 144 5,00 5.60
amev c okt 55,00 198 1.40 a 1.80
_mcv cjan 55,00 153 2,40 a 250
d'fl cjun 180,00 190 1,70 1,50

'd/fl cjul 180.00 193 3,70 3.10
dn pjun 180.00 127 1.50a 1,80
d/fl pjul 180.00 139 2,00 b 2,60
d/fl pdec 190.00 186 9.40 11.00
d'fl pmrt 185.00 206 6.30 8.00
coc cjun 310.00 147 8.30 820
coc cjun 315.00 223 4.40 4,30b
coc cjun 320,00 359 1,70 1,40
coc cjul 310.00 224 10,70 1120
coc cjul 320,00 737 4.20 4,30
coc pjun 315.00 209 1.50 1.30
coc pjun 320.00 206 3.90 3.60
coc pjul 315.00 335 2,50 2,60
coc pjul 320.00 183 4.50 4.40
coc pjan 290.00 152 2.00 2.00
fokker , pjul 32.50 200 o.Boa 0,60
fokker pjul 40.00 204 6,40 a 6,00
mg c okt 50,00 245 1.10 1,40
ing cj94 47.80 144 5.10 5,40
kim cjun 40.00 213 1.00 I.loa
kim cjul 40.00 641 1.50 1.70
kim cjul 42.50 298 0.60 0,60
kim c okt 37,50 224 4,00 4.40a
kim c okt 42.50 233 1.30 1,40
kim c okt 55.00 261 0.50 a 0.30
kim cjan 42,50 130 2,00 2.30
kim pjun 40,00 141 0.60 0.50
kim pokt 37.50 289 1.00 0.80
nedl cjul 55,00 979 6,40 5.60
nedl cjul 60,00 261 2,80 2.40
nedl c okt 55,00 400 9.00 a 8,00
nedl pjul 65.00 304 4,80 5.30
nedl pokt 65.00 300 5,30 5.80b
nlv pnov 100.00 250 0,85 0.75
phil cjul 40.00 1987 0.40 0.40
phil c 095 20.00 543 19.40a 19,60
olie cjun 160.00 201 1.10 1.30
obe cjul 150.00 178 10.50 b 10.50a
ohe cjul 155,00 216 ..10. 6,10
obe cjul 160.00 259 3.00 3,00
ohe c okt 155.00 147 9.00 8.80
tops cjun 610,00 179 7,70 7,00
tops cjun 620.00 134 2.50 2,30
umi cjul 190.00 158 2.50 2,10

_ laten g bieden "ei di»
b bieden b laten+ ei-di».
c ei-claim k gedaan+ b_ ei duidend I gedaan-9
e gedaan " bieden «fc slotkoers vorige dag
I gedaan . laten sk slatkoers gistere*

economie

Bouwvak van de baan
—__Vgnonzeredactie economie

JEERLEN- De bouwvakvakan-
EPvo

van de baan- °e werk-geversorganisatie AVBB zal zich
on h *?end jaar voor het eerst
d wouden van een advies over
vnia-- antlePeriode- Voorheensecfnr6 u

"jWel elk bedriJf in deginL h
h ul AVBB-advieS op ens de bouw massaal drie we-

ken op vakantie. In het verleden
werd de verplichte bouwvakva-
kantie in de cao geregeld.

De Bouw- en Houtbond FNV is
blij dat het AVBB een advies
achterwege laat. „Wij vinden dat
werknemers vrij moeten zijn om
op vakantie te gaan wanneer zij
dat willen", aldus een woord-
voerder van de bond. „Als

iemand drie weken op winter-
sport wil, moet dat kunnen. Wij
pleiten al jarenlang voor een
vrije vakantieplanning".

Het is op verzoek van de Vereni-
ging Grootbedrijf Bouwnijver-
heid (VGB) dat het AVBB
voortaan een advies achterwege
laat. Een meer flexibele en min-
der collectieve invulling van de
zomervakantie is volgens de

VGB in het belang van de be
drijfstak.

Minder begrip
„Bouwondernemingen onder-
vinden bij opdrachtgevers steeds
minder begrip voor een bedrijfs-
sluiting in het voor het produk-
tieproces meest gunstige jaarge-
tijde", aldus de VGB.

Er zal dan ook in de toekomst in
de zomerperiode gewoon wor-
den doorgewerkt, al is dan na-
tuurlijk een deel van de bouw-
vakkers en de toeleveranciers op
vakantie.

Werkloosheid
VS gegroeid

WASHINGTON - De werkloosheid
in de Verenigde Staten heeft in mei
7,5 procent van de beroepsbevol-
king bedragen. Sinds augustus 1984
is de werkloosheid niet zo groot ge-
weest, zo heeft het Amerikaanse
ministerie van werkgelegenheid
vrijdag bekendgemaakt. In april
was 7,2 procent van de beroepsbe-
volking zonder werk.

Het aantal banen (de landbouwsec-
tor uitgezonderd) nam toe met
68.000. In april groeide het aantal
banen met 182.000. Dit aantal is her-
zien, want in eerste instantie was er
een groeivan 126.000 banen opgege-
ven.

De gegevens zijn slechter uitgeval-
len dan was verwacht. Over het al-
gemeen was voorzien dat de werk-
loosheid niet zou veranderen en dat
het aantal nieuwe banen 100.000 zou
bedragen. Hieruit blijkt dat het her-
stel van de economie van de VS
maar moeizaam verloopt.

De dollarkoers reageerde dan ook
met een daling op de jongste gege-
vens.

Veertien procent meer reizigers dan verleden jaar

Schiphol meldt forse
groei eerste kwartaal
SCHIPHOL - Het aantal passagiers
dat via Schiphol reist, is in de eerste
vier maanden van dit jaar gestegen
met veertien procent ten opzichte
van 1990. Dat zei president-direc-
teur H. Smits van de luchthaven
gisterochtend tijdens de presentatie
van de jaarcijfers. Een vergelijking
met 1991 is niet goed mogelijk van-
wege het uitzonderlijke karakter
(Golfoorlog) van dat jaar.

Het aantal vliegtuigbewegingen is
in de eerste vier maanden van dit
jaar zelfs met achttien procent ge-
stegen. Volgens Smits is dat voor-
namelijk te danken aan het nieuwe
systeem van vertrek- en aankomst-
tijden van deKLM. Vooral het aan-
tal Europese vluchten van de natio-
nale luchtvaartmaatschappij is fors
toegenomen.

De nieuwe topman van Schiphol

hoopt dat deze trend zich de rest
van het jaar doorzet. Hij verwacht
in ieder geval een groeivan het aan-
tal passagiers met 8,5 procent en
een fors hogere winst voor de N.V.
Luchthaven Schiphol.

Smits ontkende berichten dat de
Amerikaanse luchtvaartmaatschap-
pij American Airlines plannen heeft
van Schiphol haar Europese knoop-
punt te maken. „Daar hebben wij
geen enkele aanwijzing voor". Wel
vertelde hij dat een delegatievan de
Nederlandse overheid, de KLM en
Schiphol deze zomer met de Ameri-

kaanse luchtvaartautoriteiten gaat
onderhandelen over meer landings-
rechten voor de KLM in de VS.

„Wat goed voor de KLM is, is in 99
procent van de gevallen goed voor
Schiphol", zo benadrukte Smits gis-
teren.

Smits roemde verder de afspraken
tussen overheid en bedrijfsleven
over het leefmilieu rond Schiphol.

„Het 111 punten tellende plan is de
meest vergaande milieuactie ooit
rond een luchthaven getroffen. Wij
blijven erbij dat de groei van Schip-
hol tot Europese mamport hand in
hand kan gaan met een verbetering
van het leefmilieu." Schiphol inves-
teert tot ver na de eeuwwisseling
jaarlijks gemiddeld 350 miljoen gul-
den in groei.

Verlies van HCS
tweemaal hoger

dan werd verwacht
DEN BOSCH - Het automatise-
ringsbedrijf HCS Technology heeft
over 1991 een verlies geleden van
411,4 miljoen gulden. Dat is meer
dan twee keer zoveel als het verlies
van 200 miljoen dat in januari door
het bedrijf werd genoemd. Het re-
cordverlies werd geleden bij een
omzet van 929 miljoen gulden, te-
gen 665 miljoen in 1990.

HCS Beheer heeft in verband met
de slechte resultaten besloten de
verliesgevende activiteiten af te
bouwen. Zo wordt geprobeerd de
moedermaatschappij en de andere
dochters niet te laten meeslepen in
de ondergang.

Vooral de teloorgang van het Ame-
rikaanse bedrijf Savin, waarin HCS
Technology een belang heeft, doet
het bedrijf de das om. De waarde
van deze deelneming is inmiddels
nihil, wat een strop over 1991 ople-
vert van 248 miljoen gulden. Vorig
jaar werd nog gemeld dat 'slechts'
63,5 miljoen moest worden afge-
schreven op Savin.

In totaal heeft HCS vorig jaar voor
300 miljoen gulden buitengewone
lasten gehad voor activiteiten die
het bedrijf moest staken. HCS
Technology zit op dit moment nog
diep in de problemen. Eind 1991
had het bedrijf een negatief eigen
vermogen van ruim 230 miljoen gul-
den en nog 90 miljoen aan andere
schulden. De directie doet in ver-
band met de huidige situatie geen
uitspraak over de verwachte resul-
taten voor dit jaar.

" Een bewaker houdt een oogje in het zeil bij de bouw van
een kerncentrale. Niet alle economische activiteit in het
voormalige Oostblok is in de afgelopen jaren stil komen te
liggen. Zo wordt 160 kilometer ten oosten van de Roemeen-
se hoofdstad Boekarest druk gebouwd aan een nieuwe
kerncentrale. Dat gebeurt, na de omwenteling, onder lei-
ding van Westerse experts. Op het complex staan al drie
centrales, die overigens niet zo gevaarlijk worden be-
schouwd als de meeste kerncentrales in de ex-socialistische
landen Foto: EPA

Kerncentrale bewaakt

(ADVERTENTIE)

Zie pag.: 34+35
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Peugeot

Leeuwekeur gebruikte auto's
12 MAANDEN GARANTIE OP OCCASIONS

JONGER DAN 5 JAAR
Alfa 75 1.8 ie 1990

Audi 80 cc 1985
Renault 19 GTR 1989

Opel Corsa 1.2 S TR 1987
Opel Kadett HB 1.2 S 1986
Fiat Panda 1000 CL 1986

Peugeot 205 XL diesel 1989
Peugeot 205 1985 tot 1991
Peugeot 309 GR 1.6 1986
Peugeot 309 XS 1.6 1989
Peugeot 405 GL 1.6 1988

Peugeot 405 GR 1987 tot 1991
Peugeot 405 GL diesel 1988

Renault 5 SL 5-drs. 1986
Renault 21 RX 2.0i1987

Peugeot 405 GRi demo 11-1991
Peugeot 605 3.0idemo 1991

AUTO VAN DE WEEK
Peugeot 605 SLi 2.0 5-1990, 28.500 km, bruinmetallic

Peugeot Janssen, Eygelshovergracht 64,
6464 GB Kerkrade, 045-460500

PEUGEOT 309 GL diesel B-
'BB blauw, 5-drs., 90.000 km

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 505 GL diesel
station 8-'B5, 140.000 km
’9.950,-. Tel. 04906-1387.
Te k. PEUGEOT 505 SR,
bwj. '86, metal.blauw, luxe
uitv. o.a. electr. schuifd. en
ramen, get. glas, centr.
deurvergr., stuurbekr., LPG
en JVC Pionier stereo, t.e.a.
b. na 18.00 uur 045-320268.
PEUGEOT 505 GTi Familia-
le 7-pers. 5-'B9, met.blauw,
90.000 km, ’27.950,-. Tel.

' 04906-1387.

PEUGEOT 205 KR 1.4 met.
beige 1988, 70.000 km

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Te koop PEUGEOT 205 GTi
1900 cc, uitgeb. en getuned,

’ 11.250,-. Geenstr. 35,
Geleen.
Te koop PEUGEOT 205 GTI
Tel. 04405-3744.
PEUGEOT 205 GTi 1.6, bwj.
'86, div. ace, in uitstekende
staat, vr. pr. ’ 13.750,-. Tel.
04492-1343.
PEUGEOT 305, bwj. '83.
Tel. 045-445364, na 17.00
uur.

Renault

RENAULT KERRES
///Jk. Kerkrade 045-452424

Mm, Dom. Mijnstraat 25
%Jjw Heerlen 045-724200"/// Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELUXE MUNSTREEK
Te koop RENAULT 25 TX,
bwj. '88, vraagprijs
’11.950,-. Inl. 04499-1632.
Te koop RENAULT 5 Turbo
Alpine '83, i.z.g.st. Tel. 045-
-253155.
Renault NEVADA GT diesel
station 6-'B9, met.grijs,
88.000 km ’ 19.950,-. Tel.
04906-1387.
RENAULT 25 GTS auto-
maat 6-'B9, met.blauw,
78.000 km ’21.950,-. Tel.
04906-1387.

Te koop RENAULT 5 First,
'88, rood, kat, schadevrij,
60.000 km., ’ 9.950,-.
Geenstr. 35, Geleen. Tel.
046-757542.
RENAULT 9 TL, bwj. '82,
APK '93. Unescoplantsoen. 9, VriehekJe-Heerlen.

Te koop RENAULT 5 TS,
bwj. '81, Alpine uitvoering,
pr. ’ 1.850,-. 045-324942.

Saab
Te k. SAAB 900 GL, bwj. '84
kl. bruin, schuifd., zeer mooi,

’ 8.500,-. Tel. 04408-2368.

Seat
Te k. Seat RONDA 1.2 GL,.
bwj. '84, zeer mooi, sunroof,
f 2.300,-. 045-217119.

Simca
Te koop Simca CHRYSLER
t. 1308 S bwj. '78, APK '93,
vr.pr. ’ 1.150,-. 045-320185

Skoda
SKODA, bwj.B6, t.e.a.b.
Tel. 045-257930.

Suzuki
SUZUKI Swift 1.3 GS, 1991,
km.st. 17.000, i.z.g.st. gebr.
als 2e auto. 04406-15725.
Te koop Suzuki SAMOURAI
Cabrio 89, i.z.g.st. geel kent

’ 16.250,-. Tel. 045-253155
Te k. Suzuki SWIFT rood,
'86, zuinig, pr.n.o.t.k. Tel.
043-435563.

Te k. SUZUKI busje High-
roof, i.z.g.st, bwj. '83, vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-212053
Te koop Suzuki ALTO bwj.
10-'Bl, i.z.g.st. APK 5-93,

’ 1.250,-. Tel. 04451-2571.

Suzuki SAMURAI Softtop
Jeep, gr.kent., juni '91, Rhi-
no-striping, veel acess.,
weg. omst., vr.pr.

’ 17.900,-. Tel. 046-379350
Te koop Suzuki ALTO, i.z.g.
st., bwj. '87, APK 16-5-93,
vr.pr. ’8.250,-. Tel. 045-
-322292.
Te k. SUZUKI Jeep, bwj. '86
85.000 km., kl. zw., witte
softtop, i.z.g.st., pr. n.o.t.k.
045-228442 b.g.g. 218516.
Suzuki ALTO E bwj. '85,
APK 5-93, 3-drs., pr.

’ 5.500,-. 04454-2092.

Toyota
Te koop Toyota

Celica 1600 STi
16 klepper, speciale uitvoe-

ring, bwj.'9o, veel extra's, kl.
blauwmetallic, vaste prijs

’31.000,-. Tel. 045-312460
Te k. TOYOTA Starlet 1986,
1300-motor. Asterstraat 4,
Valkenburg na 5 uur.
Toyota CELICA, Liftback 1.6
ST, kleur wit, bwj. '87. Tel.
045-242767.
Toyota CELICA 2000 ST
Liftback, bwj. '81. APK '93,
nwe. accu, uitlaat, vr.pr.

■ ’ 1.350,-. Tel. 045-257690.
TOYOTA Landcruiser Hard-
top TD 3.4 diesel, kl. wit
100.000 km, bwj. 9-'B7,
goed onderhouden, pr.

’ 25.000,-. 04405-3037.
Toyota STARLET '82, APK
05-93, i.z.g.st, ’ 2.500,-.
045-242836 na 15 u.

Te koop Toyota STARLET
1.0 DX, bwj. '86, zuinig en
goed, mr. en gar. Auto
Engelbert, Margraten. Tel.
04458-2918.
Toyota * TERCEL 1.3, bwj.
'82, APK, pr. ’2.500,-. Tel.
045-323307 na 19.00 uur
Te k. Toyota CELICA 2.0 KT
bwj. 5-82, APK 4-93, verk.
in topstaat! Vr.pr. ’4.000,-.
Tel. 045-421427

Triumph
TRIUMPH Spitfire MX 3,
bwj. '70, blauw, i.z.g.st,

’ 12.300,-. 045-424050.
Te koop Truimph SPITFIRE
bwj. '77, rood, i.z.g.st. Pr.n.
o.t.k. Tel. 045-213891.
Triumph SPITFIRE 1500 TC
'79, blauw, compl. met zo-
mer- en winterkap etc. in pr.
st. ’ 11.800,-. 046-757253.

Volkswagen
Te koop VW GOLF 1.8 1985
met vele extra's en orig.
schuifd. Tel. 045-421322.
VW GOLF 1.6 model CL '86,
5-bak, APK, z. mooi,

’ 8.450,-. Tel. 045-454087.
Zwarte GOLF GTi, opknap-
per, ’ 750^. Heemskerkstr.
66, HeerlenTMeezenbroek.
Te k. TREKHAAK VW Golf,
pr.n.o.t.k. 045-722540.
LT.M.-weg 34, Heerlen.
VW GOLF ’1.000,-. Dr.L.
T.H. Wietenstr. 17, Bruns-
sum. Tel. 045-255304.
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '79. APK 5-93, oranje.
Tel. 043-471425.
VW GOLF diesel 6-'B6, wit,
90.000 km, 5-bak,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387

Te k. VW GOLF GTi, '84,
nieuw model, div. ace, vr.pr.

’ 14.750,-. Tel. 045-423630
Te koop VW GOLF 1.6 1977
i.g.st. motor '84, ’ 1.350,-.
Tel. 045-414336.
VW GOLF 1600, bwj. '78,
goede motor en onderd. Tel.
045-226006, na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'82, sportvelg., kl. met. rood,
APK, prima motor, enz. weg.
imigratie. Tel. 045-223843.
Te koop VW CADDY, bwj.
5-11-'B7, ’8.950,-. Tel.
04405-2704.

Te koop van 1e eig. VW
GOLF 1600, bwj. '88, APK
1-93, schadevrij, kat, 1 jr
garantie. Tel. 045-412857,
na 14.00 uur.

Te k. goed onderh. VW
GOLF D 3.3, '93, rood,■ ’4.250,-. J. Petersstr. 2,
Roosteren.
Te k. VW Polo, bwj. '78, i.z.
g.st. APK, trekh. vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-215704.
VW PASSAT 1.8 GL station
10-'B9, rood, 70.000 km,
’27.950,-. Tel. 04906-1387
GOLF GTS bwj. '83, 3-drs.,
wit, get. glas, spoilerset en
velgen, Tel. 045-414659.
Te k. GOLF 1600 GL nieuw
model, 1e lak, '85, ’7.750,-.
Tel. 046-527945.
Te k. VW JETTA, '81, kl.
rood, APK 6-93, auto roest-
schadevrij, 93.000 km., pr.

’ 2.950,-. 045-226869.
GOLF Turbo, diesel, nw.
model, ’ 15.750,-, '88, pa-
trolmetal. 046-529307.
VW GOLF 1.6 diesel, bwj.
'79, APK dcc. '92, pr.
’950,-. Tel. 045-271125.
Te koop VW GOLF diesel,
bwj. '83. Tel. 04459-1567.
Te koop GOLF GTi, in
prachtige staat, sportvelgen
15", recaro int, APK gek.,
vr.pr. ’ 3.750,-. 045-461266
VW GOLF C diesel, groen-
met, 1989, ’15.000,-. Tel.
040-515556
GOLF GTD, bwj. nov. '87,
met Im-velgen, km.st.
85.000, vr.pr. ’ 16.000,-.
Tel. 045-451593.
VW GOLF SC 1500 APK 9-
92, mooie auto, ’3.250,-.
Nierstr. 2, Heerlen.
GOLF GTi, bwj. '83, i.z.g.st,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-229613
b.g.g. 214784.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. VW TRANSPORTER,
bwj. '81, grijs kent. Tel. 045-
-419572.
Te k. VW GOLF, '80, 1300,
APK 1-93, 045-273395.
Parkstr. 52 Brunssum.
Te koop VW PASSAT Vari-
ant, bwj. '84, veel extra's,
benzine, pr. ’ 10.000,-. Tel.
045-426982.
Te koop VW SCIROCCO
1600 GTi, bwj. '76, i.g.st.

Klingbemden 33, Brunssum.
VW JETTA, rood, APK '93,
bwj. '81, i.z.g.st. Tel. 045-
-245099.
GOLF diesel bwj. '88, 5-drs.
5-bak, km 72.000, als nieuw

’ 13.950,-. 045-753053
VW POLO '83, APK, 90.000
km, bijz. mooi, pr. ’3.950,-.
Tel. 045-255784.
VW GOLF bwj. '82, nw. mo-
del, 4-drs., schuifdak, i.z.g.
st, vr.pr. ’ 3.350,-. Tel. 046-
-527125 b.g.g. 046-332010.
Te k. VW POLO Elan, bwj.
'83, zilvermet., sportw.,

’ 5.250,-. Tel. 04408-2368.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'79, APK tot 10-92, 100% in
orde, vr.pr. ’ 1.850,-. Tel.
045-224676.
Te k. VW GOLF GTD turbo
'85, kl. wit, km.st. 161.000,
pr. n.o.t.k. Tel. 04498-59623
na 18.00 uur.
VW GOLF Diesel, bwj. '84,
4-drs., schuifdak, in nw.st.,

’ 7.000,-. Tel. 045-462661.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'85, t. '90, vele extra's, pr.n.
O.t.k. Tel. 045-273741.
Te k. VW GOLF D. Manhat-
tan met trekhaak, antr.blauw
bwj. '89, APK gek. tot 15-6-
-93. Tel. 04492-4333.

Volvo
VOLVO 480 ES, bwj. '86,
met schuifdak en vele ex-
tra's, wit, zeer mooi. Tel.
045-426676
VOLVO 360 bwj. '83, l.met-
velgen, nw. banden en ex-
tra's, pr.n.o.tk. 04405-3750.
VOLVO 460 GL 6-'9O, wit,
LPG, 95.000 km, ’21.950,-.
Tel. 04906-1387.
Te koop VOLVO 440 GLT,
bwj. '89, kleur wit, diverse
extra's, pr ’21.500,-. Tel.
045-228894.
Te koop VOLVO 240 (met
neusje), zeer mooi met veel
extra's. 04499-1306.
Te koop VOLVO 264, bwj.
'78, ’1.750,-; Volvo 764
bwj. '86, vr.pr. ’ 11.500,-.
Tel. 045-311892.
VOLVO 740 Turbo antraciet
47.500 km., 1e eigen., scha-
devrij, 08-'BB. Autobedrijf A.
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek, tel. 045-220055.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VOLVO 343 bwj. '81,
km.st. 109.000, APK 12-92,
i.z.g.st, vraagpr. ’ 2.300,-.
Tel. 04454-5701/3511.
Te k. VOLVO 440 GLT, bwj.
'89, kl. zwartmet, mcl. trekh.
i.z.g.st. ’ 18.000,- onder
nw.pr. Tel. 046-335421.
VOLVO 360 GLS 2.0, bwj.
'85, APK gek., 4 nw. banden
en trekh., vr.pr. ’6.700,-.
Tel. 045-322446.
Te k. VOLVO 340 GL, i.z.g.
st, 5-bak, met. blauw, bwj.
'83, geheel jaar APK, pr.
’2.950,-. Tel. 046-751634.
VOLVO 440 GL blauwmet.
10-'B9; Volvo 440 GL blauw
08-'9l; Volvo 440 Sunray
03-'9l A.Klijn De Koumen T.
Hoensbroek te1.045-220055
VOLVO 245 Turbo station-
car, blauwmet, 11-'B4. Au-
tobedrijf A.Klijn de Koumen
7 Hoensbroek, 045-220055.
VOLVO 340 diesel, bwj. '87,

’ 9.500,-. Garage Boer-
mans Wylre, 04450-2340.

Diversen

AUTO LIMBURG
biedt aan:

Hyundai Scoupe GSi wit
achterspoiler 5.000 km 1992 ’ 25.750,-
Pony 1.5 XP grijsmet. 3-drs. nw.st 1990 ’ 11.750,-
Fiat Panda 1000 IE CLX 5-bak 4.000 km .. 1992 ’ 13.500,-
Merc. 190 D zwartm. schuifd. 5-bak enz. .. 1990 ’ 47.500,-
Mazda 1.211.3i-16VGLXrood 1991 ’ 16.500,-
-323 1 .Si GTX zeer apart sportv. enz 1989 ’ 18.750,-
-626 HB 2.0 GLX 12V grijsmet. st.bekr 1989 ’ 20.750,-
-626 HB 2.0 GLX 12Vwit open dak 1988 ’ 18.750,-
-626 HB 1.8LX rookzilver 1988 ’ 16.900,-
-626 HB 1.8GLX rookzilver 1988 ’ 15.750,-
-626 sedan 2.0 LX elec. schuif/kanteldak ... 1989 ’ 18.750,-
-626 Coupé 2.0GLX 12V antracietmet 1988 ’ 18.750,-
Audi 80 1.9 E zwartm. schuifd. sportv 1988 ’ 25.000,-
Passat sedan nw. mod. wit 15" sportv 1988 ’ 20.750,-
Passat Variant D zwartmet. 5-bak get.gl ... 1988 ’ 18.750,-
Golf D rood sportvelgen 1988 ’ 15.900,-
Golf Tour blauwmet. get gl. nw.st 1988 ’ 17.500,-
Volvo 740 GL Blackline sportv. enz. nov. .. 1988 ’ 22.500,-
-240 DL d.blauw get. glas 1987 ’ 15.750,-
-340 GL HB antracietmet. 5-bak 1988 ’ 12.900,-
Honda Accord 2.0iEX sedan sportv 1989 ’ 21.500,-
Accord Aerodeck 2.0 EX roodm. sportv. ... 1988 ’ 19.750,-
BMW 316 verl. 15" sportv. alarm 1986 ’ 12.500,-
-518 groenmet. get. gl. stuurbekr 1984 ’ 7.500,-
Renault 25GTX autom. airco radio 1989 ’ 29.750,-
R 25 GTX 2.2id.blauwmet. get. gl 1989 ’ 23.500,-
R 25 GTX schuifd. wit get. gl 1987 ’ 15.750,-
R2l H81.7i 5-drs 1989 ’ 18.750,-
Rl9ChamadeGTScomfort-pakket 1990 ’ 21.750,-
Rl9GTR 5-drs. d.blauwnw.st 1989 ’ 18.500,-
Rll GTX 1.7 grijsmet. 5-drs 1986 ’ 10.750,-
Scorpio 2.0iDOHC grijsmet. schuifd 1990 ’ 24.500,-
Siërra 2.0iDOHC sedan
francorchamps RS pakket 1990 ’ 21.500,-
Siërra 20 HB special blauw 5-bak sportv... 1989 ’ 18.750,-
Siërra 2.0 sedan RS-velgen spoiler 1988 ’ 15.750,-
Siërra 2.3 GLC combi wit get. gl. schuifd... 1988 ’ 18.750,-
Siërra 2.3 CLD HB stuurbekr 1987 ’ 14.900,-
Siërra 1.8CL Coupé grijsmet 1987 ’ 11.750,-
Siërra 1.6 combi Van rood 1984 ’ 6.900,-
Siërra 2.0 GL HB goudmet 1983 ’ 6.750,-
Escort 1.4 Bravo wit get. gl. 5-bak 1988 ’ 14.900,-
Citroën BK 1.6 TRi schuifd. enz 1988 ’ 16.900,-
BK 16RE d.blauwmet. 5-bak 1989 ’ 12.750,-
BK 16RS 5-bak wit november 1987 ’ 11.750,-
BK 14RE rood 5-bal 1988 ’ 13.500,-
BK 19 TRD wit 5-bak 1986 ’ 8.500,-
Omega 2.0istationcar grijsmet. nw.st 1988 ’ 23.500,-
Ascona 1.6S4-drs. groenmet. nw.st 1985 ’ 7.500,-
Kadett 16 D Club rood 5-bak 1988 ’ 15.900,-
Kadett 1.3SHB blauwmet. nw.st 1986 ’ 9.750,-
Toyota Carina 1.6 XL HB antracietmet 1989 ’ 19.500,-
Carina 1.6 XL sedan antracietmet 1989 ’ 18.500,-
Carina 1.6 DX blauwmet. get. gl 1988 ’ 14.900,-
Corolla 1.3DX 12V5-drs. 5-bak 1986 ’ 11.250,-
Volvo 340 DL 1.4 rood 5-drs 1985 ’ 6.900,-
Mitsubishi Colt 1.3GL wit 19.000km 1990 ’ 17.750,-
Lancer 1.5 GL combi 5-bak wit get. gl 1987 ’ 13.750,-
Peugeot 405 SR sportv., alle extra's 1988 ’ 17.750,-
-405 GL 1.6 goudmet. 5-bak 1988 ’ 17.750,-
NissanBluebird 2.0 SLX duurste uitv 1988 ’ 15.750,-
Sunny Florida combi rood get. gl 1990 ’ 18.750,-

Inruil en vlotte discrete financiering mogelijk tot 100%
Zeer moderne werkplaats voor onderhoud, reparatie, APK

AUTO LIMBURG
Mauritsweg 126, Stem (naast Superconfex), 046-338474.

Mazda RX-7 1988
Mazda 323 F automaat GLX ps 1990
Mazda 626 coupé 1990 ’ 22.500,-
Mazda 626 coupé 1990 ’ 22.500,-
Mazda626TWß 1990
Mazda 626 1.8LX LPG 1989 ’ 18.900,-
Rover2l4GSl 1991 ’ 27.900,-
Fiat Uno 1990 ’ 14.500,-
GolfTD 1987 ’ 14.500,-
Ford Escort D 1987 ’ 10.900,-
Mitsubishi Colt 1990 ’ 18.500,-
Mazda626LXHb 1986 ’ 10.500,-
Toyota Celica 1982 ’ 5.900,-
Mazda 323 Hb 55.000 km 1981 ’ 3.900,-

Alle auto's zijn ANWB gekeurd 6 maanden garantie,
3 maanden omruilgarantie

Zomeraktie!!!!!!!
Alle auto's worden voorzien van radio-cassette.

Giel Kelleners Auto's
Jan Petersstraat 12, 6116 BD Roosteren, tel. 04499-4520.

Renault 25 GTX '89 1e eig. ’ 19.750,-; 25 TS '88 1e eig.
’12.500,-; 25 GTS/GTX '84-'BB v.a. ’7.500,-; 25 V6'87

’ 12.500,-; 19 GTX '89 20.000 km ’ 17.750,-; 21 GTS/GTL
'86-'B9 v.a. ’ 8.500,-; 5 TC '87 ’ 7.500,-; Citroen KM Am-
biance '90 1e eig. ’33.500,-; BK 1.6 TGi 90 1e eig.

’ 17.500,-; BK 1.4/1.6/1.9 GT '84-'BB v.a. ’4.500,-; BK 1.9
sport '86 apart ’13.500,-; Visa '83-'B7 v.a. ’2.750,-; CX
GTi '85 ’ 7.500,-; Axel 1.1 '85 ’ 4.250,-; Peugeot 405 GLD
'89 1e eig. ’ 17.750,-; 405 GR '88-'B9 v.a. ’ 15.000,-; 205
KR '85-'BB v.a. ’8.000,-; 405 GR Break '89 1e eig.

’ 22.500,-; 505 Van combi D '86 ’ 7.500,-; Audi 80S '88-
-'9O v.a. ’19.500,-; VW Passat 1.8 CL '88-'9O v.a.

’ 13.750,-; Golf GTD '85 ’ 12.500,-; Golf CLD '85-'9O v.a.
’9.000,-; Golf 1.3/1.8 '84-'9O v.a. ’8.000,-; Kever cabrio-
let '73 ’ 10.750,-; Golf D Sky '87 1e eig. ’ 13.750,-; BMW
316/320 '84-'B9 v.a. ’8.000,-; 525E/524TD '84 v.a.
’7.000,-; Mercedes 190 D '87 ’26.500,-; 190 '85
’19.500,-; 200D/300D '82 v.a. ’7.000,-; 280S/280E '83
v.a. ’ 9.750,-; 200 TD combi '88 ’ 34.500,-; Opel Omega
combi GLD '88-'9O 1e eig. v.a. ’ 17.750,-; Veetra 1 .Si '90
1e eig. ’23.500,-; Omega 1.8/2.0i/2.OGLi aut. '87-'9O v.a.

’ 13.500,-; Ascona 1.8 '88 ’ 11.750,-; Ascona '82-'B5 v.a.
’2.500,-; Kadett 1.2/1.6/1.6D '84-'9O ’4.500,-; Kadett 1.3
combi '88-'B9 1e v.a. ’ 14.000,-; Kadett 1.6 D combi '86-
-'B9 v.a. ’ 10.750,-; Corsa 1.3 Swing '88 ’ 12.500,-; Sena-
tor 3.0 '83 ’7.500,-; Senator 3.0 i '85 ’13.000,-; Ford
Scorpio 2.4 GLi/2.9 GLi '88-'B9 v.a. ’ 16.500,-; Scorpio 2.0i'86-'9O v.a. ’ 10.000,-; Siërra 2.3 DL combi '89 1e eig.
’18.750,-; Siërra 1.6/1.8/2.0 i '84-'9O v.a. ’5.500,-; Siërra
Sedan 2.3 GLD '88-'9O v.a. ’ 13.500,-; Siërra 2.0/1.6 Se-
dan '89-'9O v.a. ’ 16.500,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D '81-'9O
v.a. ’ 3.000,-; Honda Prelude 2.0 EX '89 1e eig. ’ 24.500,-
Prelude EX '84-87 v.a. ’8.000,-; Aerodeck 2.0 '88 1e eig.

’ 19.000,-; Accord 2.0 '87-'B9 v.a. ’ 12.000,-; Jazz 1.2 GL
'85 ’7.750,-; Mazda 626 GLX 2.0 combi aut. '89 1e eig.
’21.000,-; 626 GLX hatchback '88-'9O v.a. ’14.000,-;
626 GLX D '88-'B9 ’ 14.000,-; Nissan Bluebird 1.8 GL '88-
-'B9 v.a. ’ 12.500,-; Micra spee. '87 1e eig. ’8.000,-; Sun-
ny combi D '86 ’5.750,-; Cherry D '85-'BB v.a ’6.500,-;
Bluebird 2.0 LXD '89 ’ 16.500,-; Toyota Supra 3.0 i '88 1e
eig. ’33.500,-; Starlet '88 1e eig. ’10.500,-; Celica '84

’ 6.750,-; Camry aut. '84 ’ 4.750,-; Corolla coupé '83-'BB
v.a. ’3.250,-; Mitsubishi Galant GL hatchback '89 1e eig.

’ 19.000,-; Galant GL Sedan '88 ’ 16.000,-; Galant GLX
turbo D '90 1e eig. ’21.500,-; Starion '83 ’6.750,-; Sapor-
ro GLX '84 ’ 6.500,-; Lancer GLX '84 ’ 5.500,-; Cordia '85
’8.500,-; Hyundai Stalllar '85 ’4.350,-; Alfa Romeo 33
sport wagon '89 1e eig. ’ 15.750,-; 33 1,5 '87 1e eig.
’8.500,-; 75 1.8 '87 ’12.500,-; 164 3.0 V 6'90 1e eig.’34.500,-; Volvo 740 GL '87 ’ 16.000,-; 740 GLE '85-'B6
v.a. ’ 10.000,-; 480 ES '87 v.a. ’20.000,-; 440 GL '88-'B9
v.a. ’ 14.500,-; 360 GLT/GL '83-'B5 v.a. ’ 5.500,-; Volvo
240 GLT combi '89 1e eig. ’31.500,-; Lancia Thema IE
'87-'9l v.a. ’ 12.500,-; Ypsilon '86 ’ 7.750,-; Fiat Tipo IE
'90 1e eig. ’16.500,-; Panda/Uno '86-'B9 v.a. ’6.500,-;
Lada Samara 1.3 '88 ’7.500,-; Skoda 105L'87 1e eig.
’3.500,-; Mini 1000 May Fair '86 1e eig. ’6.500,-; VW
Golf D Caddy alum. opbouw '88; ’12.500,-; Ford Transit
Camper ruime 4-pers geh. compl. ’ 11.750,-; Honda NX
650 Dominator 89 9.000 km ’ 9.750,-.

Plm. 30 goedkope inruil auto's v.a. ’ 250,-.
Directe financ. en leasing mog.

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

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihaitsu Feroza black-top 16.000km 1991
Daihatsu Feroza Resin-top 66.000km wit 1990
Suzuki Samurai Soft-top kleur zwart 1990
Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Nissan Prairie 1.5GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985
Subaru 1.6 DL cmobi VAN 1986

Automaten
Renault 21 GTX stuurbekr. 38.000 km 1989
Opel Kadett 13S 40.000 km 1987

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Cuore TS 18.000km rood 1989
Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Opel Veetra 1.6istuurbekr 1991
Mercedes 190 E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6rood 1990
Honda Civic 1.4 GL 3-drs kl. wit 1988
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
Ford Orion 1.6 CL 4-drs 1989
VW Golf GTi speciale uitv. kl. wit 1985
OpelKadett 13S Club kleur rood 1988
OpelKadett 13 S Club kleur rood 1987
Opel Kadett 13S Sedan 1986
Seat Ibiza 1.2 GL 60.000km 1988
Honda Civic 13 S kleur wit 1986
Suzuki Swift GLkl. grijsmetal 1988
Nissan Sunny Twincamcoupé rood 1987
Opel Kadett 16iClub 1990
VW Golf Sport kl. rood spee. uitv 1987
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987
Ford Siërra 1.6L 3-drs 1984
Ford Escort 1.1 3-drs 1984
Subaru Justy4-drs 1984
Subaru 13 DL HB 3-drs 58.000 km 1985
Ford Escort KR 3i 1981
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Ford Siërra 1.6L 3-drs sport.uitv 1983
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i1969
Skoda 120 LS Sedan 58.000 km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Nieuw geopend
Autohandel Mariëtte

heeft verschillende leuke goedkope en duurdere auto's
voor u. Vele verschillende merken.

Heerlerbaan 74, Heerlen. Tel. 045-416388.

Autobedrijf Kooiker
Yugo-dealer

Yugo Sana 1.3ESi nu weer leverbaar, nieuw ’ 20.495 -Mazda 626 1e eig. 50.000 km 1986Renault 21 1e eig. LPG 12-1988
Fiat Ritmo 1e eig 1987
Ford Escort zeer mooi 1982Ford Taunus 1981
Fiat Ritmo 1983Hamstraat 159, Kerkrade. Tel. 045-412137.

Voordelige inruilers!!
AlfaRomeo Sud Ti rood 1982 ’ 3.500,-
Audi 80 diesel 4-drs. rev.motor 1981 ’ 3.800,-
Peugeot 104 GL 4-drs. blauw 1982 ’ 2.800,-
Renault R9TL 1e eig. 4-drs 1983 ’ 3.950,-
Mitsubishi Galant stationcar 1983 ’ 4.600,-
Volkswagen Jetta 4-drs. diesel 1983 ’ 4.100,-
Opel Manta 1.9S1e eig., metal 1979 ’ 3.950,-
Opel Ascona 1.64-drs 1984 ’ 4.400,-
Kever rood 1200 mooie auto 1983 ’ 4.950,-

Auto Caubo, Valkenburg
Neerhem 25, 04406-15041.

Kijk en Vergelijk!
Bij ons keuze uit 100 occasions o a.

Opel Kadett HB 1.6 metallic ... 1985 ’ 9.450,- ’ 189,-*
VW Golf 1.3 3-d. mooie auto 1985 ’ 9.450,- ’ 189,-*

VWPolo C 3-d. i.3 1986 ’ 8.850,- ’ 172 -*VW Golf CL metallic 1.3 1986 ’ 11.900,-’ 238-"
VW Polo CL 3-d. or. schuifd. 1987 f 11.600,- ’ 232!-"
VWGoifCÏ.6AUTOMAAT".'. 1985 i.o
VW Golf GL4-d. 1.8aut 1987 i.o
Audi 80 1.8/90PK aut. met.... 1988 i.o
BMW 320 i aut. div. acces 1987 ’ 22.950,- ’ 459,-*

* Prijs per maand D.K. 1,34% per maand
Auto Caubo Valkenburg

Neerhem 25, 04406-15041.
Meer dan 30 degelijke inruilauto's.
Prijsklasse ’ 1.000,- tot ’ 5.000,-

-0.a.: Citroen 2CV 6 '86; Ford Escort 1.6L '82; Lada 2105. 89; Lada 1200 '87; Mini 1000 automaat '84; Opel Kadett 3x;
Kadett 1.6 diesel '83; Toyota Corolla aut; Fiat Uno 55 S
'84; Renault 11 GTL '84; Subaru Mini Jumbo SDX '83;

Talbot automaat; Austin Mini Metro; Fiat 128; Renault 5;
Ford Taunus 2.0 automaat.

AutoGarant
Schelsberg 128, Heerlen (tussen Hendriks en Bristol).

Tel. 045-725588.
Te koop gevraagd

AUTO'S
'79-'B5. Ook met schade en ,
reparaties. Tevens bedrijfs- ;
auto's. Incl. wettelijk geldig
vrijwaringsbewijs. Bel. 046-

-337810. Ook 's avonds.

Auto Roberts j
Heirstraat 8, Urmond

biedt aan plm. 40 auto-
mobielen. Ruim aanbod tot

’ 7.000,-. Gratis bij aankoop
portable autoradio/cass.
Inr., gar., financ. mog.
PINKSTERMAANDAG

GEOPEND.
Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87; Audi 80',
'85-88; BMW 31688; Dai-
hatsu Charade TX '90; Fiat

Ritmo 60 CL '87; Escort '85-
-88; Orion 1.6 CLX '91; Siër-
ra '87-'9O; Honda Civic '88;
Izusu Trooper TD '87; Maz-
da 323 '85; Ascona '84-88;
Corsa '85-'9O; Kadett '85- .

'91; Omega '87-'B9; Omega
aut. '87-'9l; Veetra '88-'9l;

Peugeot 309 '86-'9l; Toyota
Corolla 1.6 16V '88; Volvo
340 DL '88; Volvo 440 '89-

-'9O; VW Jetta '86;
Vw Passat '83.m

Aanbieding!
Ford Fiësta '90 1400 S; Ford

'90 1100; Ford Fiësta'B7;
VW Golf memphis 1300 '90
en VW 1800 '90. Als nieuw.

Tel. 045-251872.
Inkoop AUTO'S betalen,
hoogste prijs!! 045-416239.
Ook op zondag.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
COLT '80 ’1.250,-; Fiësta
'79 ’1.250,-; Golf 1.1 '79
’1.500,-; Kadett D '80; Re-
kord '80 ’1.250,-; Kadett
'79 ’1.350,-; Taunus '80,
alles APK. 04499-3398.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan 100
occassions 0.a.: Opel Cali-
bra alle extra's '91

’ 49.900,-; Peugeot 205
GTi '88 zwart ’ 16.900,-;
VW Golf Cabriolet GLS
’18.500,-; Ford Escort
1600 CL t. '87 ’ 10.500,-;
Escort diesel CL t. '87
’11.500,-; VW Polo '87
special ’8.950,-; VW Pas-
sat diesel '85 ’8.900,-;
Saab 90 LPG wit '85
’8.900,-; Seat Ronda 1200
L 5-drs. '85 ’5.500,-; Mit-
subishi Tredia GLS
’4.250,-; Opel Kadett Ca-
ravan 5-drs. ’3.500,-; Opel
Rekord LPG '82 ’ 3.500,-; 2
x Opel Kadett vanaf
’1.000,-; VW Polo '81
’2.500,-; Mazda 929 coupé
’1.000,-; Ford Taunus 4-
drs. ’750,-. Klimmenderstr.
110, Klimmen. Tel. 04405-
-2896.
Te koop gevr. persoons- en
BESTELWAGENS m. diesel
motor tot '82. 045-216262
Grote PINKSTERSHOW
Wetzels auto's van 5-6 t/m
9-6 Mercedes 300 SL 24 V
'90; Mercedes 230 CE aut.
'88; Mercedes 500 Sec aut.
'86; Mercedes 230 TE '88;
Mercedes 190 E aut. '87;
Mercedes 190 E aut. '86;
Mercedes 190 D '88; Merce-
des 450 SL '80; Jaguar 3.6
Sovereign '87; BMW 520 i
aut. 89; BMW 520 i '88;
BMW 316 i '88; Opel Sena-
tor 2.5 aut. '85; Opel Kadett
1.6 Cabriolet '87; Opel Ka-
dett 1.8 i aut. '88; Opel Ka-
dett 1.7 D Station '89; Opel
Omega 2.3 D Station GLS
'88; Audi 80 LS '90; Audi
100 CD aut. '83; VW Golf
GTi 16 V '89; VW Passat '89
Toyota Celica 16 ST 87;
Ford Siërra 2.0 i '90; Ford
Siërra 2.0 i Station '89; Ford
Siërra 1.8 '89; Ford Escort
1.9 i AM. '86; Ford Escort
1.4 Bravo '88; Ford Escort
1.4 Station '89; Ford Fiësta
1.6 D '88; Ford Escort 1.6 D

Bravo '88; Nissan 3.0 ZX T-
bar '85; Citroen Axel '86;
Volvo 440 GL '89; Triumph
Spitfire 1500 TC Cabrio '77;
Mits. Pajero 2.5 TD LB '89;
Golf 1.3 S '90. Uniek Clenet
type 120 Cabriolet. Wetzels
Auto's, Industriestr. 35, Sit-
tard. Tel. 046-510655.
PORSCHE 924 cabrio bwj.
'79; BMW 320 i bwj. '83
goudmet., nw. mod.; Volvo
245 GL Break bwj. '80, geel
kent. Inr. mog. Tel. 04498-
-55166 b.g.g. 046-750660.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Van part. Ford ESCORT 1.3
I, bwj. '79, ’750,-; Toyota
Corolla de luxe, bwj. '78,

’ 400,-. Tel. 045-327933
Autobedrijf G.G. heeft voor
U diverse auto's met degelij-
ke garantie in voorraad in al-
le PRIJSKLASSEN. Komt U
even kijken? Heerenweg
284/286, Heerlen (grote weg
Hrl.-Brunssum).
SAAB 900 Turbo Sedan
blauw 01-'B7; VW-Passat
1.6 Avance 06-'B7; Renault
11 3 drs. 08-'B4. Autobedrijf
A.Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek te1.045-220055
OPEL Kadett 1.8 3-drs. 10-
-'B7; Fiat Ritmo silver 10-'B6;
Volvo 340 DL automaat 01-
-'B6. Autobedrijf A.Klijn, De
Koumen 7, Hoensbroek, tel.
045-220055.
MINI Cabrio 1990; Mini Ritz
1985; Suzuki Alto 1984; Ro-
ver 111L 1990; Opel Rekord
Caravan 1982. Autobedrijf
Balt, Kasteellaan 1, Heerlen,
tel. 045-721541 naast GAK.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OK. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Porsche 911
SC coup e bwj. '82; Porsche
928 , bwj. '80; Opel Kadett
HB 1.6 bwj. '86 4-drs.; Opel
Corsa 1.2 S bwj. '86; Opel
Corsa 1.2 S bwj. '84; 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 Kadett 1.3 HB aut. bwj.
'82; Ford Escort 1.6 L bwj.
'85; Ford Escort 1.1 bwj. '83;
Ford Fiësta 1.1 bwj. '83;
Ford Siërra 1.6 5-drs. bwj.
'83; Ford Siërra 1.8 CL bwj.
'87; Ford .Siërra 2.0 station- 'car 5-drs bwj. '84; Ford 'Taunus 1.6 L '82; Mazda '323 1.3 HB aut. bwj. '81;
Mazda 323 Sedan 1.3 bwj. ''84; Honda Civic 1.3 L bwj. ;
'84; Fiat Panda bwj. '85; VW
Golf nw. type 5-bak bwj. ''8480; VWGolf 1.1 bwj. '83; !VW Passat 1.6 stationcar ]
bwj. '82. Alles met APK. Ga- 'rantie inruil, financiering
mogelijk. Verlengde Linde-
laan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Autocentrum VEENSTRA.
Opel Kadett LS 1.31 5-drs.
’17.900,-; Opel Corsa GL
1.3i sportw. '90 ’ 15.900,-;
Opel Kadett GL' 85 autom.
’10.500,-; Ford Escort 1.6 i
Bravo '87 ’ 14.250,-; Ford
Sierra 1.6 special 4-drs '89
’19.900,-; Ford Sierra 1.6
3-drs. '85 ’8.900,-; Mazda
626 GLX 2.0 5-drs. '88
’16.900,-; Nissan Micra GL
'86/'B9 va. ’8.900,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Volvo 1.4
deluxe '87 ’ 10.500,-; Toyo-
ta Corolla 1.3 XL sportw. '89
’17.900,-; Toyota Corolla '1.3 DX '86 ’8.900,-; BMW
316 4-drs. '84 ’ 9.750,-; VW
Polo '87 ’ 9.900,-; Fiat Pan-
da 1000 XLi '90 ’10.900,-;
Mitsubishi Colt GLX sportw.
'87 ’11.900,-; Renault 11
GTX '85 ’6.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet i.
st.v.nw. rood 85; Kadett 1.3
LS rood LPG '88; Kadett 1.6
GT wit 85.000 km '85; Ka-
dett 1.2 zilvermet. '84; Ka-
dett Caravan grijs kenteken
wit '86; Kadett Caravan Die-
sel 5-drs. wit '84; VW Pas-
sat GL 5E roodmet. als nw.
'86; VW Golf LX div. extra's
wit '84; VW Jetta diesel wit
'85; VW Passat CL groen-
met, i.st.v.nw. '84; Mercedes
190 E div. extra's wit '87;
Mercedes 240 D blauw '83;
BMW 316 als nw. rood '84;
Escort XR3 zilvermet. '82;
Escort 1.6 automaat 5-drs.
zilvermet. '84; Escort 1.3 CL
blauwmet. '83/'B6; Fiësta 1.1
'83; Suzuki Swift 1.3 GL
rood '85; Mitsubishi Colt
GLX 5-drs blauwmet. '85;
Mazda 626 5-drs. autom. wit
'84; Mazda 323 GT 3-drs.
rood '83; Fiat Ritmo 70S an-
traciet '86; Seat Ibiza 1.5
GLX zilvermet '87; Seat
Ronda 1.6 GLX goudmet.
'84; Renault 25 V6i blauw-
met. '84; Renault 9 GTL 4-
drs Spring uitv. wit '87; Peu-
geot 205 Accent zeer mooi
rood '86; Citroen Axel 1.2
TRS spee. striping rood '86;
Citroen BK 1.4 wit '83; Ci-
troen BK 1.6 TRS groenmet.
'84; Nissan Sunny diesel 4-
drs zilvermet. '88; Toyota
Carina diesel 4-drs. antra-
ciet '84; Lada 2105 wit
37.000 km '89; VW Tran-
sporter diesel '86. Div. inrui-
lers tussen ’750,- en
’3.500,-. Donderdag koop- ,
avond. Gebr. Dominikowski
autobedrijf Locht 38, Kerk-
rade. Tel. 045-420209.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Audi 100 2.3 E Avant Ceret
uitv. '89, ’ 33.500,-; Audi 80
2.0 E sportuitv., '89,
’26.750,-; Volvo 740 GL
div. ace. '89 ’29.500,-;
Chevrolet Corsica LT autom
'89 ’ 29.500,-; Renault
25TX '90 ’25.750,-; Ford
Scorpio 2.0i CL Sedan '90
’31.000,-; Ford Siërra 2.0
Cü Sedan aut'9o ’25.000,-
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs. '89
’16.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spee. '90 ’21.750,-;
Ford Escort 1.4 CL '91
’22.500,-; Ford Escort 1.3
bestel gr. kent. '88 ’ 9.750,-
Opel Omega 1.8 LS '90

’ 24.750,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Omega 1.8 LS div. access.
'87 ’14.250,-; Opel Manta
2.0iGT 3-drs. '89 ’ 20.750,-
Opel Kadett 1.3 5-drs. en
1.2 3-drs. '85, ’8.750,-;
Volvo 340 1.7 DL '86

’ 11.000,-; Peugeot 405 GL
'89, ’ 17.750,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.000,-; Peugeot 309 GL
profit 5-drs '89 ’15.750,-;
Mazda 626 1.8 LX Sedan
'89 ’17.250,-; Mazda 626
2.0 LX 5-drs. '89 ’ 17.750,-;
Mazda 626 1.8 LX Sedan
'88 ’14.750,-; Mazda 323
GLX Sedan '85 ’8.750,-;
Mazda 323 LX 3-drs. '87,
’11.750,-; Nissan Bluebird
1.6 LX '88, ’12.750,-; Lan-
cia VlO Elite '89 ’ 12.000,-;
VW Golf 1.3 C div. ace. '87
’12.500,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van Dijk & Zn,
Hompertsweg 33 Landgraaf.
Tel. 045-311729.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Mazda 323 combi
bwj. '86; Mazda 626 GLX '89
aut; Citroen AX uitv. lE, gr.
kent. '88; Renault GTL Fue-go bwj. '81; Mitsubishi Tre-
dia bwj. '83; Mitsubishi Tre-
dia '82, lichte schade; Ford
Escort '80; Mazda 323 '83;
Polo '82; Nissan Sunny die-
sel '87; Peugeot 205 GL 4-
drs. '86; Charade diesel bwj.
'84; Mits. Colt '84 Fiat Ritmo
'84; Ford Escort '81; Ford
Escort 1300 bwj. '83; Mazda
323 '81. Inruil, financiering
mogelijk. Anjelierstr. 123AHeerlerheide. 045-231448.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf D 5-drs.
'87; VW Golf C 3-drs '86;
Ford Escort 16 L autom 11-
-85; Audi 100 cc autom. m.
'84; Opel Kadett 13 S autom
'82; Opel Ascona 16S 5-drs
'82; 2 x Opel Kadett 13S
'82-'B3; Subaru mini Jumbo
verh. '85; Honda Accord
coupé '83; Honda Civic '82;
Ford Fiësta 11L '83; BMW
318iautomaat '81; Ford Ca-
pri 2.8 S i. z.g.st. '80; Hyun-
dai Pony runner '82; Audi 80
GLS '80; Datsun Stanza 1.6
GL '82; Nissan Sunny '83
BMW 2002 toering tax.rap
aanw. '74; Mini 1000 '81;
VW Derby LS ’950,-. In-
koop verkoop financiering
diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zat.
10.00-17.00 uur.

Met bovaggar. Ford"
2.0 stationcar speo»
Mercedes 230Eautoj
Opel Kadett autom. «L
Opel Corsa '86; v,
Cherry 83 ’4.000.-;,
Kadett '81 ’2.500,-:,
Escort '83 ’ 4.250.-:
Scorpio 2.0 '87; Op*,
na 1600 '83 ’4.250.;;
Kadett 1200 '83 /*jj
Ford Escort '85; Citro»
sa 1400 S '85 ’£Opel Kadett diesel '»l
Ascona 1600 *s..'
’6.500,-; Renault "’900,-; Opel Kadefj^
'87.; Autobedrijf **Baanstr. 38 ScM?
045-314175.
Div. goedkope auto's: >'81 met LPG /9%i
VOLVO 66 2x '81 /fj
’600,-; Ford2x 1600' a
'79, '80, '81 /500,-/1
’750,-; Opel Ascor*
LPG defect '77 ’4*?'
troën C35 '84 ’ 4.7500
nault 5 Alpine '73 L*
Opel Manta 2.0 Gl,
’1.750,-; Golf '77
’1.500,-; Golf '75
’850,-; Mits. Colt &v
’2.000,-; Mazda 3»
'80 ’1.750,-; MaZ®
'82 ’2.250,-. En <-V j
meer goedkope auto*
met APK 04498-5433x
Tek. BMW3lBiSca^airco enz.; BMW 325 J
let '87 ABS met leer; j
des 280 SL autom;':
des 190Eautom. '85'
tra's; Ranch Rover JJ
torn. '87; kleine BlazfL"Turbo diesel '89; F<2
cort RS Turbo '86 n*
extra's. Europa^-.
304, Landgraaf. T»
324498. __^f
Kadett 16i AUTOM^I
Opel Calibra 2.0 i'91Lj
16i GL '91; Kadett 1&
'89; Kadett 1.3 Club 5
dett 1.8 LS '88; Kaf<LS '87; Kadett 1.2 Li»
'85; Corsa TR 1.3 '87. c
1.0 S '84/'B5; Reko^cvan 2.081; Kadett %
VW Polo '79; Kadett u»
Automobielbedrijf ■man, Raadhuisstr.
Hulsberg. ___^s
INRUIL-AUTO's metj.
APK van Bovagt*»'
Schoffelen. Mitsubis^
poro 2.0 '81 ’ 2.9sÖJ'jj
520 '81 ’2.950,-. 5
323 i 5-bak '79 t^Kadett coupé 1-6 -u

’ 2.450,-; Renault 5
’2.300,-; Opel Asc^'80 ’1.650,-; VWDfi’1.500,-; Seat 1430 5
coupé '79 ’ 2.600." 'J,
alle motor. gar. e^ren. Hunnecum 38,
Texaco. Tel. 045-244^-Te k. ALFA Junior jj
plus reserve onderd-*
orig. Kever cabrio joo^
omgeb. Kadett 1-3
bwj. '81 roodmet; j:
Kever cabrio blauwr%
yens ombouw-P*
voor Kadett en Kev*
va. ’2.750,-; Kevt*
Tel. 045-316786. s

Keuze 50 tot 150 %
v.a. ’l.OOO,- tot ’'%
APK, inruil en fin*3
mogelijk. Tel. 04499^

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-,
sloop- en schadeauto's, met;vrijwaringsbewijs. Locht 70,'
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

Te k. gevr. SCHAD^en loopauto's, en j
gebr. auto-onderdeiei^Wolters. Tel. CAS-*}}!??
VOLVO 245 GL cff%'83, voor sloop of i°sk
derdelen Tel. 04408^
Te k. gevr. loop-,
SCHADE-AUTO'S o 6
ste prijs van LimW'zj
046-519637/046-sl2y>

Bedrijfswagens
FIAT Ducato, bwj. '86, recl.
vrij, wit, verhoogd, ideaal v.
camper. 04498-53397.
RENAULT Master T-35 lang
hoog, 7-'B9, 90.000 km,

’ 17.500,- excl 04906-1387
NISSAN Urvan diesel 11-

-'BB, wit, 95.000 km,

’ 13.950,- mcl. 04906-1387

Ford TRANSIT <S,e%l
pers.bus, 8-'B6, «$1

’ 9.995,- mcl. 049gg^
Ford TRANSIT dies^semie hoog f-50^

’ 16.950,-. 049qg^g5gi
MAZDA 323 diesel «
grijs kent. 11-'%7.
’ 10.950,-. 04906-13£>

Auto onderdelen en accessoires^,
Met een nieuwe motor van
Haleco B.V. gaat-ie weer

vele jaren mee!
Zon mooie auto verkoop je toch niet, omdat alleen

motor naar de knoppen is? Bel voor interma" >|
A VEGE RUILMOTORENSPECIALfifa HALECO B.V

[ \J. Daelderweg 27, Nuth ,
)z^T tel 04^-242192 (t.o. MakW/
Gemini auto ALARM, 2 mnd
gebruikt, deurvergrend., 2
kastjes, startonderbreker,
pr. ’ 600,-. Tel. 045-224533
Te koop MOTORBLOK Golf
GTi, bwj. eind '84, 75.000
km, vr.pr. ’1.150,-. Tel.
045-226928.
Te koop ZONNEDAK merk
Action sunroof, afm. buiten-
kant 800x350 mm, glas
756x305 mm, pr.n.o.t.k. Inl.
045-429126, na 18.00 uur.
VW Golf l.m. SPORTVEL-
GEN 14" 6 J, met nwe ban-
den, ’ 850,-. 045-753053.
Te koop 16 inch SPORT-
VELGEN met banden voor
Opel, BMW, VW, mr. Honda
CRX-velgen mog. Vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 045-422905
Te koop 4 alu.sportvelgen
7Jxl5 (AMG ster) voor
PEUGEOT 605 met banden,
vr.pr. ’1.250,-. Tel. 045-
-324708.

GASINSTALLATIE Jjpi
323 F, bwj. 10-'9o.^plus comp. en !*£.
compl. vialle. ’'04408-2368. __^^

Aanhangwgg^
AANHANGWAGEN^losse onderdelen. J° gjifl
Rijksweg-Zuid 196,
Tel. 046-5127ia^_^
AANHANGWAGENS, rf
derdelen. Opreij, ££$
50, Meerssen. 0* J.ervOpen; alle namiddag^,
AANHANGWAGEN- Kg J
sig, laadverm. ï'^jLra
6.00x1.80, hoog 7i* 8
04405-1651 ma-v
17-30 ""r- <^Te koop AANHANG»
2.50x1.50, verziri"'
046-526859. __^-<>
Piccolo's in het jn
Dagblad zijn gr°° 7 19j
SULTAAT! Bel: 045^X— .- :■-";: !

Motoren en scooters
Te koop HONDA KR 500 R
bwj. '82 met kenteken; tev.
aanhangwagen voor motor.
Tel. 04454-2931.
Te k. mooie HONDA VT 500
cc Chopper model U.S.A.-
uitv., bwj. '86, 13.000 mijl
gelopen. Tel. 045-741212.

Te koop KRAUSEP
se. ’150,-. HoufeSchaesberg. 045jfi^
Te koop SHOPP%
EN 500, bwj. Xfjtf

’ 9.750,-. TeL_o4sjsV
Voor Piccolo's ..

zie verder pagina
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_. Motoren
Honda SHADOW VT 500&*! " '86 Chopper, als nieuw,/TjOO,-. Tel. 043-477091.
DUCATI 350 Desmo Twin,°*J- '78, i.z.g.st, pr./3.800,-. Tel. 045-256017
Nog nieuw te leveren YA-MAHA XV 750 Virago. Ko-Per wordt eerste eigenaar
!____tJ«3rting. 045-270999.
Te koop HONDA KR 25025479985, ifISL TeL °45-

HONDA CM 400 T, bwj. '80,°P9eknapt, motor 0 km, vr.g_Ü_ZQO.-. 046-748703.
HONDA CBR 600 F, rood/

koop BMW KlOO, bwj.Jg_lgLo4s-311892.
HONDA XL 500, bwj. '86,K|W^^ Tel-

sW.2-250 Tel Ó44^-
SP^iööTb^r^ö:oerm; «m' nwst- (niet mee

Tel"

R6o^'^/7000'-; BMWtTL72' / 5-000,- v.a. zo.-iLO4S-427266:'?Sa JHANSALP 600 V,
km / u^T\ P|m- 6.000■ri-UJ_o__Oj^o46;37o2ooJaren-50 MOTOR Zündapp
st bw). '58, lopend i.g.
/2<w. l?n liefhebbers

plr HONDA 550 Chop-

llS^^^3-500'-
rÏÏjAW^ÖÖASTOT^i.
I«W 0?*" 1-' ’2.450,-
-drüf f5a"'le van 80vagbe-

;244947.

*" AMkHA XV 750 SE

**■ onrtL. Hchroom. gechopt,fcjggjjg^5500'-
k06^ BMW R45 bwj. '81./5?4 e? rood.y7^Jel 104498-53397

/1475n in£s. inw-st.. pr.T7-^cl!Lo4s-725447tWeefe KAWASAKI S2lcvl- 75, 350 cc,
/275°.-- Tel-Trr^lngig.oo uur-

*" &iKSS!VASAKI GpX 600

Hoirt%^--451593-Mag^VF 750 Custom
tk- Nb-J0018 mo,or. Pf-n.O.Tr^LJ/Heerlen.
80l dr28

T750' bwj. '79, type">S^l^lo4s-217202

SUZUKI GS 550 E, bwj. '79,
gereviseerd, laser, uitlaat,
geel/blauw. Pr. ’ 2.950,-.
Tel. 045-716163
MOTORHUIS Maastricht,
Exclusieve Triumph-dealer
voor Limburg. Alle nieuwe;
modellen op voorraad.
Proefrit mogelijk. Occasions
HD Heritage Softail Clasic 7
mnd oud 4.000 ml als nw.f

’ 37.500,-; HD Lowtail
Chopper Special 1989
mooiste van Nederland
’36.500,-; BMW RBO RT
bwj. '90 ’15.500,-; Honda
VT 1100 C nw. model '88

’ 14.500,-; Super Magna
blauw '88 ’ 12.950,-; Super
Magna zwart '88 ’ 13.450,-;
Super Magna rood '88
’13.450,-; VT 700 C nw.
model '87 ’11.750,-; VT
700 C nw. model '86
’11.400,-; VT 700 C '84

’ 8.750,-; 650 Dominator
'91 ’9.750,-; VF 1100 C '83
’12.500,-; Magna 700 nw.
model '85 ’ 10.500,-; VF
750 F als nw '86 ’9.500,-;
CB 250 Orgin. '77 ’ 1.250,-;
Yamaha Virago 1000 '87

’ 12.500,-; Virago 700
mion-spec. '83 ’ 8.400,-;
Virago 700 '83 ’ 7.950,-; V-
Max 165 pk. kerker '91
’19.500,-; Kawasaki Vul-
can 750 '90 ’ 13.250,-; XL
250 '80 ’ 2.500,-; Suzuki In-
truder 700 blauw '88 ’l2.
450,-; Intruder 700 rood '88
’12.450,-; GS 450 L '86
’6.750,-; GS 650 Tempre
'83 ’6.450,-. Alle motoren
boven ’5.000,- 3 mnd.
Bovag-garantie. A. Batta-
laan 88. Tel. 043-214160.
Donderdag koopavond.
Te k. KAWASAKI GPX 600
R, bwj. '91, km.st. plm.
10.000, kl. zwart, in abs.nw.
st., vr. pr. ’ 12.000,-. Tel.
045-723010.
Te k. HONDA Goldwing
1100 cc, bwj. '82, 51.000 km
i.z.g.st, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-726790.
Te koop HONDA CB 550, i.
z.g.st ’2.750,-. Tel. 045-
-320315.
Te koop HONDA Goldwing
GL 1200 Interstate, bwj. '91,
2.500 km, alarm en radio, pr.

’ 24.000,-. Tel. 046-376835
Te k. SUZUKI 650 GT, bwj.
'83, grote kuip, 3 koffers. Tel
045-451375.
HONDA Trans-Alp 600V,
bwj. '91, ’10.750,-. Tel.
045-441058.
Te k. SUZUKI GSX 750E, i.
z.g.st. bwj. '87, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-472099.
KR 600 R, bwj. '88, 100% in
orde, niet mee gecrosst, vr.
pr. ’7.000,-. Reet. Nelissen
str. 15, Hoensbroek. Tel.
045-216134.

***"<»_ (Bromfietsen
De w "—■Cadex 7 /an het jaar GIANT
baar '* Irt1rt voorraad lever-;?95'-- Rens Jans-Kr^°ls-211486. :HyÖRIDP naar * nieuwe
Jansseni r-fietsen DJ Rens1’4oT^J' F|nanc. mog. v.a.

ï H Hf_rJ: mnd GanzeweideKRgjg^!g?Lo4s-211486.
knap qEr '66, t. eitank op-

cfe1 f*n. '72; Zun-

'T^^Zj 045-324960

' c.l-^,obecane dames
'^9stVF8' vr.pr. ’250,-

-'T^-JgL^s-321361.[ *") rru^AF:|ETS (klein mo-len nt9foen i.g.st. ’ 150,--fs^3* *■*>- T«i
1S6L^UNTAINBIKE Scott
Pt ’gSwn. div. extra's, vr.'f^^ü^S-441316./H'I^PARTAMET (Hercu-

! vJAMAHA DT' j-9-st-

'&&HONDA MTS. bwj.
.' opknapper

{i?*%aa^eb- ZÜn"

' arTlana. event. v.
na 18 u.

i6||e fi?*- RACEFIETS Ga-/ BS>- cor^131' veel extra's,/ Hr>g*Lo!s-255878.
'1.950 *JlrX 80' bwi- '91.<29e1-k"'T__iGorantie' inruil

Te k. VESPA Ciao i.z.g.st,
sterwielen, bwj. '87, ’450,-.
Goselingstr. 82, Heerlen.
Te k. rode PUCH-MAXI, z.g.
a.nw. ’650,-. Tel. 045-
-416860.
Te koop Gazelle HEREN-
FIETS. Tel. 045-423970.
Te koop dames- en heren
FIETS merk Gazelle, i.z.g.
st., ’ 950,-. 045-252047.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '87,
i.z.g.st. ’475,-. Tel. 045-
-315825. *
Te koop ZÜNDAPP, tegen
elk aannemelijk bod. Tel.
04493-2328.
Te k. Puch MAXI met ster-
wielen, vr.pr. ’ 575,-. Vig-
nonstr. 32, Heerien-
Meezenbroek
Te k. YAMAHA DT, bwj.'9o,
vr.pr. ’ 800,-. Kasteellaan
2a, Heerlen-Meezenbroek.
Te koop PUCH MAXI Spe-
cial 2 jr. oud, z.g.a.nw.
Pr.n.o.tk. 04451-1946.

Weg. omst. te k. dames
BROMFIETS. Dr. L T.H.
Wietenstr. 17, Brunssum.
Tel. 045-255304.
Te koop. 2x YAMAHA DT en
1x Honda MT. Tel. 046-
-519980.
Te koop GEVRAAGD snor-
fietsen, bromscooters en
Puch Maxi's, schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
040-863893.

lv^^^^ Vakantie en Rekreatie—-y^^-iniburg
4VteTi!WONINGRUIL.£nbS.Pfnode 4-7 t/m 17-7Se^gezeiijg huis in Nij-

.__"*> diW Gevraagd:£W° '"Maastricht of dir.

f'N cL-tf**5- STACARA-
' ? na^l^de vrij vóór 25 juli
I iïs Dp i au9ustus. Cam-'2^S4Ï,ert' RO99eL lnL

Ir^ilHollandfer*£SSARAVAN 4-5JkSdwiikl1! comfort. TeJSf*;^. 9el- op&* _?*" °P 40 mtf.SM,. D**». hoogseiz.
■

Holland
jHjj,S 2gemeub. ZOMER-
'<s*! Tei lS?8- Egmond adt;
] kj^^eeland

6^ voor vakantie in, iüii Periode 15 t/m/jSl^^J^OO.-. Te..

iE SPEEDBOOT 55I*i6aó °°°.' Tel MS-

Te k. stalen KAJUITZEIL-
JACHT, afm. 9.00x2.75m.
Tel. 045-721866.
Te koop SURFPLANK met 2
zeilen en dragers, ’4OO,-
Tel. 045-254889.
Te koop: SPORTBOTEN
o.a. Invader. Opblaasboten
o.a. Zodiac, Evinrude, o.m.c
Cobra, Mercury, Mercruiser.
Accessoires o.a. waterski.
Alle reparaties en jachtha-
ven, (zondags gesloten).
Kalle en Bakker Maashaven
Watersport b.v., Maashaven
Roermond. Tel. 04750-
-18686. Fax. 04750-10459.
Zodiac RUBBERBOOT '87
met Johnson 9.9 motor '88,
zeer goed in orde, ’ 3.500,-,
na 19.00 uur 04492-3971.
Pinksteraanbieding: te k.
nieuwe SPEEDBOOT 145
PK binnenboord, plus trailer,
vr.pr. ’32.500,-, evt. mr.
mog. Inl. 04455-1700.
Te koop KAJUITZEIL-
JACHT (hout), afm. 7.40x
2.20, aan boord: gas, water
en licht, veel extra's, dus va-
kantieklaar. Pr. ’ 10.500,-.
046-376252 na 20.00 uur.
Te k. st. M.BOOT'Polaris,
9.20x2.85m. o. kuip en a.k.
Merc. D bwj. 1975, i.pr.st. pr.

i’ 49.000,-. J. Haven, St.
Weert, Steiger J-59.
BOOTSHOW: Motorjachten
nieuw en gebruikt afm. 5 -
15 mtr. de Boarnstream,

1Waage Naak 9, Wessem.
Tel. 04756-2903, 7 dagen
per week geopend.

Pee Jee Surfing
Leer nu surfen

2-dg. surfcursussen door gedipt K.N.W.V.- surfinstructeur.
Vraag vrijblijvend informatie.

Bij aankoop van een surfplank 1 dag GRATIS les.
Groeneweg 28, Ooi-Herten. Tel. 04750-19249.

1E EN 2E PINKSTERDAG GEOPEND VANAF 11.00 UUR.
Te k. 5-pers. Zodiac RUB-
BERBOOT, '91, mcl. 6 Pk
Yamaha b.b. motor '90,

’ 3.750,-. Tel. 045-222860.
Te k. Vega SPEEDBOOT,
Volvo Penta binnenboord,
130 Pk, bwj. '78, i.g.st., met
trailer, ’ 11.000,-. Te bevr.
04762-1224, ma.-vr. van
18.00-19.00 uur.
Te koop SPEEDBOOT Pla-
gon 5 mtr. lang, 2 mtr. breed
motor 65 Pk, z.g.a.nw.

’ 14.000,-. Tel. 045-254602
b.g.g. 253276.

'SURFERS! Mistral Taloa
3.15 mtr.; Auuata 2.95 mtr;
div. zeilen/gieken/masten;
surfpak F 2(nieuw), t.e.a.b.
045-442144 zat, na 18.00 U.

Te k. SPEEDBOOT Placom,
40 Pk. Yamaha, electr. start,
40 vaaruren, nwe. trailer,

’ 8.500,-. Cortenbachstr.
30, Sittard. 046-529574.
Te koop Johnson 25 pk b.b.
MOTOR, in nw.st, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-423199.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Caravans/Tenten
Nieuw in Limburg

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

JATHÉ, Emmaplein 5 Tegelen, 077-735735.

Caravanshow Henk Cortie BV
Bürstner en Hobby

Koop nu voordelig! Alle nieuwe 1992 modellen leverbaar.
Ook prima gebruikte caravans. Alle maten voortenten lage
prijzen. Rijksweg 17, Nederweert, tel. 04951-31914.

Sta-caravans
Nergens zoveel keus nieuw en gebruikt, mr. en fin. mog.
De mooiste sta-caravans vindt u bij caravanbedr. De Berg-
jes, Schaapsbrug 2a, Roggel. Tel. 04749-5079.

Grote Pinkstershow!
2e Pinksterdag van 10.00-18.00 uur.

Caravans: Eriba, Gruau, Predom. Esterel Klapcaravan.
Vouwwagens: Trigano, Scout.

en natuurlijk div. occ. Kom eens kijken bij RIDDERBEKS
in Koningsbosch. Het is beslist de moeite waard!
RIDDERBEKS, Prinsenbaan 180, Koningsbosch.

Tel. 04743-2213, Ud Bovag/ANWB.
2e Pinksterdag geopend

CHATEAU EN HOMECAR
Ralon caravans

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

meer kwaliteit bekijk, verge-
lijk en kom dan even bij ons

voorbij Brommelen 58 A,
Geulle. Tel. 043-645079.

HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.
Te huur CARAVANSTAL-
LING in Heerlen, overdekt
’400,-, buiten ’200,-. 045-
-212146.
Dethleffs Caravan Show,
TILLEMANS Recreatie,
Haefland 19, Brunssum. In-
ruil caravans div. merken o.
a. Bürstner, Hobby, Berg-
land, Cavalier enz., vanaf

’ 2.000,-., TABBERT 4.70 mtr., 6 pers.
nw. voortent, '77, i.z.g.st.,
alle toebeh., pr.n.o.t.k. Vo-
gelzankweg 103, Landgraaf.
ADRIA 330, in perfecte staat
slechts 2x gebr., bwj. '90.
Tel. 045-314901
Te h. STACARAVAN Camp.
zilverstrand Mol België. Tel.
046-335321.
Te koop TOURCARAVAN
merk Solifer, met voort., bwj.
'78, vr.pr. ’5.000,-. 04405-
-3248.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te k. TOURCARAVAN IT
4.20 mtr., bwj. '78 met z.g.a.
nw. PVC voort., erker en
toebeh., vr.pr. ’ 5.000,-.
Vaste pi. Camp. De Water-
toren. Inl. 045-312054.
Opel CARAVAN Cavalier,
bwj. '79, 5-6-pers., PVC-
voortent, vr.pr. ’ 1.950,-.
Anjelierstr. 123A, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.
Lord MUSTERLAND 3.20
m, zeer mooi, ’4.500,-.
Kerkraderweg 166, Heerlen
TE koop DE REU 4.40 met
kent, zeer goed onderh.
04499-1306.
DETLEFFS Beduin 490 M, 6
mnd. oud, 1 week gebr.
inr.mog. Tel. 043-633204.
Te k. caravan MUNSTER-
LAND 4.20m, 4 a 5 pers.
met nw. luifel, doucheruimte
kach., ijsk., bwj.'79. Tel.
045-310050. Vogelzankweg
111, Heerlen.
TOURCARAVAN te k. Lord
Luxus, dubbelas, opbouwl.
6.68 mtr. gew. 1.014 kg, i.z.
g.st. met nw. voort., vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-352069.
Opknap CARAVAN Knaus,
4-5 pers. met kent, nw.: chem. toilet, kachel, dubb.
gasfl., vaste pr. ’1.350,-.
Tel. 045-727647.

I CHATEEAU 3-pers., 2 tafels,
i voortent, i.pr.st., slechts; ’2.950,-. Tel. 046-512138

■ Te k. Eifelland CARAVAN, 4
■ pers. met voortent, ijskast,

verw., i.g.st, pr. ’ 2.500,-.

■ 045-463627 b.g.g. 454837.
|Te koop VOUWWAGEN. Trigano, 4 pers., in goede st.

Tel. 045-752411.- Te k. 3-4-pers. CARAVAN
met ijkast, verw., voortent,

' ’2.850,-. Tel. 045-417122.
Te k. BÜRSTNER, 4-5 pers.
toiletruimte, voortent, 1989.; Tel. 04498-54390., Te k. HOBBY Deluxe 545,
bwj. '90; Bürstner Luxe 590
met nwe. voort. bwj. '90. Tel.

;| 045-462622 b.g.g. 227293.

Uw vakantie begint bij
BARTELS caravaning, 5 kg.
gasfles nu ’49,95, blok-
batterijen ’2,95 p.st, plm.
5000 campingartikelen voor
lage prijzen, voortenten o.a.
Dorema, Gerjak, Isabella en
Meiher. Inmporteur van
Caravelair, Sprite, Predom
en LMC Munsterland, plm.
50 gebruikte caravans en
vouwwagens voorradig. Het
adres voor verhuur, onder-
houd, reparatie (alle mer-
ken), bemiddeling bij ver-
koop en stalling. Bartels
caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
ADRIA 4.00 mtr. 185, voor-
tent met luifel, rondzit, toilet-
ruimte en verwarming,

’ 8.750,-. Tel. 045-750497.
Te k. 4 pers. bungalowtent
met toebeh. slechts 1x gebr.
Tel. 045-710318
VOUWWAGEN Walker 6
pers. met voortent 1985,
perfect in orde, 5x gebruikt,
’3.500,-. Tel. 04492-3971.
Te k. STA-CARAVAN aan
jachthaven en w. sport Ohé
en laak. Tel. 04454-4560
Te k. JAMET Canion vouw-
wagen 1990, geh. compl.
045-750834, na 18.00 uur.
Te k. TRAVELSLEEPER, m.
Scout, m. toebeh., in uitst.
st., ’ 3.000,-. 046-378288.
Te koop VOUWWAGEn
Conway Contiki 4-6-pers.,
bwj. '86, met vele extra's, in
pr.st, pr.n.o.tk. Aan de Do-
rekoel 33, Hulsberg. Tel.
04405-1774.
De OLDE Caravan b.v. voor
totale rekreatie o.a. Wilk,
Beyerland, Sprinter, Vitesse
Quartz en Award tourcara-
vans, onderdelen, accessoi-
res en campingbenodighe-
den. Reparatie en verhuur.
Ruime keuze in gebruikte
caravans en vouwwagens.
Doorlopend speciale aan-
biedingen in onze camping-
shop. Voor de echte vak-
handel is uw adres: Dr. No-
lenslaan 141, md.park Nrd.
Sittard. Tel. 046-513634,
donderdag koopavond.
Luxe houten stacaravan,
3.60x12.00 mtr., md.: grote
woonkmr. met opensl. deu-
ren, voll. ingericht keuken, 3
slpks en badkmr. met bad.
Verw.: oliehaard met bijbeh.
1.000 ltr. tank. Direct te aan-'
vaarden. Prijs op aanvraag.
Tel. 04750-28638.
Te koop 4-5 pers. TOUR-
CARAVAN, pr. ’ 2.200,-.
Tel. 045-750232.
Te koop HOBBY Prestige,
4- persoons. Tel. 045-
-717733 tussen 12-16 uur.
Te k. 2-3-pers. TENT met
voorportaal, merk Arizona 3,
slechts 2 keer gebruikt, prijs

’ 250,-. Tel. 045-243959.
L.M.C. 5-pers., 4.2 mtr., ijsk.
verw., m. '78, gew. 690 kg,
’2.900,-. Tel. 04492-2351.
Te k. VOUWWAGEN Wal-
ker i.g.st, 4 tot 6-pers., vr.
pr. ’ 1.500,-. 045-230492.
ADRIA caravan 3-4 pers.
met voortent, bwj. '78, prijs
’1.000,-. Na 18.00 uur
045-215361.
Te koop weg. omstandigh.
een vouw-caravan: PARA-
DISO Gran Beach, grijs in-
terieur, compl. met voortent
kachel en koelkast, april
1992. Nieuwprijs ’15.000,-
-nu ’ 12.000,-. Caravan-
Import Feijts, Hoofdstraat 84
6436 CH Amstenrade.

c Campers
"Te h. 4-6 pers. nieuwe. KAMPEERAUTO'S va.

’ 725,- p.w. Hoogseizoen
nog enkele weken vrij. 045-

-' 216476 b.g.g. 04492-3311.. Gevraagd CAMPER prijs-
.! klasse tot ’35.000,-. Tel.

045-463285.
1 CAMPER Merc. Speedmas-- ter, mr. mog. Jo ten Oever,, Vaesrade 50. 045-242025.
"Te huur luxe 5-persoons
1 CAMPER. Tel. 04950-

-21201. '

Te huur 5-6-persoons
CAMPER. Tel. 045-312558.
Zeer mooie KAMPEERBUS
Ford te k., techn. 100% in
orde. Geheel rijklaar met 60
dagenkaart, ’ 13.500,- 046-
-374472 of 09-3211-712807.
Te k. CAMPER Peugeot J5,
van alle gemakken voorz.
Vr.pr. ’22.500,-. Tel. 046-
-746393.
Te k. MITSUBISHI L 300
klapdak 60 dgn. kaart, zeer
compl. Tel. 04498-53397

Te k. KAMPEERBUS MB
206 D, bwj. '77, stromend
water, 3-pits gasstel, koelk.
plus bijbeh. 3-pers. tent, pr.
n.o.t.k. Tel. 046-528348 b.-
g.g. 332273.
KAMPEERAUTO VW.LT 28
'76, ’9.500,-. Garage Boer-
mans Wylre. 04450-2340
Te k. CAMPER in uitst. staat
(groot rijbewijs) van alle ge-
makken voorzien. Type M.B.
608 D, pr. ’19.500,-. 045-
-227807.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur nieuwe LAIKA- 1
CAMPERS Beßo-Reisemo-
bile. Tel. 09-49-2406-62414
Te koop CAMPER 4-pers.
vakantieklaar, i.z.g.st. Tel
046-750232.

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

België
OOSTENDE gezellig appar-
tement vlakbij zee, vrij juni/
juli/augustus. 045-415744.

(Huis)dieren
Mooie jonge KATJES te
koop, geb. op 10-4-92. Tel.
045-224190.
GOLDEN RETRIEVER-
PUPS te k. , vader Okli-robo
Tel. 04244-2118.
Flatcoated RETRIEVER-
PUPS te koop, prima af-
stamming, met stamboom,
ouders HD-vrij. Vakantiere-
geling mogelijk. P. Driessen,
Tel. 04765-2436.
Limb. inst. HONDENOP-
VOEDING m. Honings. Voor
puppytraining en gehoorz.
cursus. Om de 6 wkn. start
niewe cursus. Wenst U kwa-
liteit?? Bel. 046-510173.
GEDR.PROBLEMEN met
Uw hond?? Bel M. Honings,
gedipl. gedr. therapeut. Lim-
burgs Instituur Hondenop-
voeding. Info werkd. 9-17
uur. Tel. 046-510173.
Te koop DWERGPOE-
DELS, klein soort, v.a.
’350,-. Tel. 04750-16590.
Te koop blonde en zwarte
LABRADOR pups met
stamboom, 2 jr. garantie;
tev. Golden Retriever pup.
Tel. 04764-1540.
Zwarte DWERGPOEDEL-
TJES te k., 11 wk. oud,
ontw. Kast. Hartelsteinstr. 7
Maastricht. Tel. 043-630749
Te k. YORKSHIRE Terrier-
tjes, zeer kl. en mooi. Tel.
046-371833.
Te k. nest pracht, zeer don-
kere Duitse HERDERS, 7
wkn. w.0.: gitzwarte, ingeënt
Tel. 04759-2069.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse berghond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Tamme, sprekende en ba-
by- grijze ROODSTAART-
EN, blauw- en geelvoor-
hoofddamazones, kakatoes
en ara's. Deze week beo's
voor ’195,-. met gar. Tel.
046-375359.
Te k. prachtige DOBER-
MANN-PUPS ing. en ontw.
Tel. 08866-3151.
Te k. BERNER-SENNEN
Pups en Dobermannpups
met stamb. 08866-2483.
Te k. ROTTWEILER teef, 2
jr. met stamb. Uitsl. geschikt
voor in 'n ren. 045-227011.
Te koop Mini PONY, I/2
jaar, lief voor kinderen.
Geen handelaren. Tel. 045-
-751418.
Te k. Duitse HERDER teef,
dcc. '88, HD vrij, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-245603.
Te koop toy- en DWERG-
POEDELTJES. Tel. 045-
-321231.
Te k.: VIJVERVISSEN, o.a.
koi en goudkarpers, goud-
vissen en windes, D.S.Z. Fa.
Otten en Zn. Dorpstr. 40a,
Schinnen.

VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Kennel van de Kroankel-
hoeve: Siberische HUSKY-
PUPS met stamboom. Tel.
046-751985
Te k. SCHARRELKIPPEN.
Zilstraat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.
Te k. BOUVIER-PUPS, in-
geënt en ontw. (in huis groot
gebracht. 09-3211714994
BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels, Westi's, wit, Malte-
zers, Vork Terriërs. Kennel
van Manolito, Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Te koop 2 vaks HONDEN-
AANHANGWAGEN z.g.a.
nw., iets aparts. ’ 1.200,-; 4
mtr. roestvrij hondenren
’200,-. Pleyweg 25, Heer-
len. 045-720441.
SHIH-TZU-pups met stam-
boom. Tel. 046-519203.
Goed tehuis gez. Duitse
DOG, reu, 15 mnd. oud. Tel.
04454-5694.
Te koop weg. omst.heden
BERNER-SENNEN, 11
mnd. oud, reu. 045-726974.
Te k. WEST HIGHLAND
WHITE-TERRIËR pups met
Stamb. 04920-53924.
BROEDKOOIEN te koop.
Granaatstr. 3 Heerlen.
Te k. Amerik. COCKER-
SPANIËL pups, blond, met
stamb. Tel. 04752-1885.
BRIARDPUPS te koop met
stamboom van kampioenaf-
stamming, schrift, garantie.
Tel. 04752-1885.
Te koop jonge Schotse
COLLIES. Tel. 045-726184.
Te koop PUPS, kruising M.
Herder - Stafford, ingeënt
en ontw. Tel. 045-465768.
Te koop Terveurense HER-
DER, 9 mnd. oud, lief en
zeer mooi, weg. omst.heden
Tel. 04459-2853.
Te k. prachtige GOLDEN
RETRIEVERPUPS, met pri-
ma stamboom, en schrift.
gar. Tel. 04138-73284.
Te koop zeer mooie wit
blonde BOUVIERREU, 8
wkn. oud, met stamb. Deze
hond is nestkeuze. Tel. 046-
-757430.
Te k. langharige TECKEL-
PUP 7 wkn oud, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-213401.
AQUARIUM met meubel, kl.
zwart, 1.00x0.50x0.50 mtr.
met vissen, pomp etc.
’500,-. Tel. 045-230861.

Rijles

ANWB Autorijleskamp
Met speciale off-season korting

Nu met extra korting van ’ 250,- voor de periode van half
september tot half december. Bel nu rechtstreeks:

VOC Eindhoven g 040-519071
Auto, motor, vrachtwagen, bus en aanhanger

Rijbewijzen
binnen 8 dagen op SABA, CURACAU, ST. EUSTACHIUS.

Info. ma.-zond. van 09.00-20.00 uur.
Tel. 010-4767872/4761359/4761506.

Kennismakings actie
Eerste 10 rijlessen

’ 250,-
-aanmelden:

* Regio maastricht 043 - 64 32 01
* Regio Landgraaf 045 - 32 22 12
* Regio Valkenburg 04459 - 21 29
* Regio Roermond 04747 - 23 14

Verkeers Akademie Zuid
met het internationale karakter.

Uw RIJBEWIJS op Saba in Opleiding voor motor, auto,
8 dagen via autorijschool De vrachtauto, aanhangwagen,
Antillen; nu ook voor vracht- trekker, oplegger en bus en
auto en aanhangwagen. Inl. al uw chauffeursdiploma's.
04750-32428. Verkeersschool LEO
Bovag erk. VERKEERS- pR"ER,SV .^f^o^o9'
SCHOOL Theo v. Bentum. Landgraaf. Tel. 045-312558

thlrifa6Sr _Tr TS" Piccolo's in "et Limburgsheorie AB en CD, chauf- Dagb|ad zjjn { ( R«.
feursdiploma CCV-B diplo- SULTAAT! Bel. 045-719966ma vervoer gevaarlijke stof-
fen ADR certificaat, brom- Opleidingenfietscursus, rij-opl. voor mo- K a
tor, personenwagen, vracht- ANWB en Bovag erk. Ver-wagen, vrachtwagen met keersschool WISCHMANN
aanhangwagen, trekkerop- &Zn voor a| Uw rijbewijzenlegger, cursus voor alle rij- motor auto vrachtauto, busopi. in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn. trekker en oplegger, auto enBel voor info of afspr. 045- vrac htauto met aanhangwa--217487. Nieuwstr. 86 ger)i opleiding voor alleHoensbroek. chauffeursdiploma's. 045-
S.D.L. biedt u aan: RIJBE- 321721 Landgraaf 8 en 10
WIJS A-B-C of D binnen 8 daagse opleiding mogelijk,

■ dagen op de Ned. Antillen, 25/6 start avondcursus
vanaf ’ 3.500,- all in, garan- chauffeursdiploma. 20/6

■ tic en 100 % financ. mog. start cursus gevaarlijke
010-4626668 of 4666535. stoffen.
i

Huwelijk/Kennismaking
J.man 1.73 m. slank, bl./gr.
ogen, wil graag kennism.
met JONGEDAME, 30-40 jr.
doel samen rel. op bouwen.
Hobby's naast werk zijn zon
en strand, uit eten, Duitse
schlager en kaarten. Wie
durft? Kind. welkom. Br.o.nr
B-1666, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Welke sportieve jonge MAN
tot 40 jaar heeft zin om met
mij 40-jarige vlotte sportieve
vrouw een week strandva-
kantie te houden in 2e helft
van juli z.s.m. reageren i.v.m
boeken. Alleen reacties m.
foto, adres en tel. Br.o.nr.
B-1698, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Pinksterzaterdag gezellige dans- en contactavond in
Kelderbar "La Chalet"

1 e en 2e Pinksterdag
gesloten

Donderdag alleenstaandenbal en bovenzaal DJ Richard.
Zaal open 20.00 uur. Chalet Treebeek, Komeetstr. 25a.

Tel. 045-211375.

Ik ben iemand en zoek iemand
voor wie ik iemand wil zijn.

Ik ben een pragmatisch ingestelde, positief
denkende, stressbestendige, humoristische,
sportieve (tennis, joggen), betrouwbare, goed
uitziende vrouw (hbo-niv., wed., begin 40). Ik heb
carrière gemaakt en ben financieel onafhankelijk.

Ik zoek een man die bij mij past
die iemand is

en iemand voor mij wil zijn.

Brieven o. nr. HK 202
Postbus 3100,6401 DP Heerlen " .„_.

Man 66 jr. zoekt VRIENDIN.
Hobby's: fietsen, dansen,
zwemmen, tennis en muziek
Br.o.nr. B-1699, LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen
J. man 38 jr. zoekt Bisex j.
VROUW plm. 30 jr. (evt. met
vaste bi-vriendin) om lat of
vaste relatie op te bouwen
Br.o.nr. B-1651 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Jonge man, 35 jaar, onge-
huwd, goed uitziend, z.k.m.
nette jonge VROUW. Post-
bus 140, 6190 AC Beek
Nette eerl. goed uitz. Poolse
VROUW, 37 jr., gesch., 1
kind, wil'graag in kontakt ko-
men met nette man 35-45 jr.
om vaste rel. op te bouwen.
Graag brieven in het Duits
naar Br.o.nr. B-1702, LD,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen, i
J. vr. 37 jr. met 1 kind zkt.
kennismak, met j. MAfa. Br.
o.nr. B-1706, L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Ac. (52 jr.) geb. zkt. leuke
spontane VRIENDIN (geb.
geen bezw.) om nu en dan
iets leuks te ondernemen.
Br.o.nr. B-1709 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
J. homo 40 jr, ziet uit als 35,
met eigen bedrijf, zkt. vaste
HOMO-VRIEND, om samen
iets op te bouwen. Br.o.nr.
B-1710 L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Goeduitz. dame 60 jr. 1.70
gr. zkt. charm. HEER (niet-
roker). Br.o.nr. B-1711 LD.,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Alleenst. dame, 50plus
zoekt nette en gezellige
MAN, 45 tot 55 jr. voor
vriendschap. Br.o.nr.
B-1712 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Man, 53 jr. vaste baan zkt.
ser. kennism. met WEDU-
WE, geen bartype.. Br.o.nr.
B-1715, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Goed uitziende lesb. vrouw,
28 jaar, wil graag kennis
maken met een vrouwelijke
VROUW die van uitgaan en
gezelligheid houdt. Alle brie-
ven m. foto worden beantw.
o.nr. B-1724 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Zoek(t) u/jij een VRIEND-
ON)? Word(t) lid van de
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392
2130 AJ Hoofddorp.
WEDUWE, 60 jr zoekt vrien-
din (geen lesbi). Hobby's:
winkelen, wandelen. Br.o.nr.
B-1657 LD, Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
Volslanke, goed uitz. jonge
vrouw 41 jr. zkt ser. ken-
nism. met een eerlijke goed
uitz. MAN om een mooie re-
latie op te bouwen. Br.o.nr.
B-1694, L.D., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
TWEELINGMAN 1.80 45 jr.
wil die vrijgezellige dame tot
50 jr. leren kennen, die de
moed heeft deze charmante
slanke, ruimdenkende,

| buigzame, huiselijke, al-
leenstaande moellejaan te
temmen. Br.o.nr. B-1717.
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

ALLEENSTAANDEN Werk-
groep 't Gulikshoes, hoek
Agricolastr.-Ophoven 1, Sit-
tard, organiseert maandag
2e pinksterdag een dans-
en contactavond. Bewijs
verplicht. Inl. 046-747962.
Vrouw 42 jr., middelb. ni-
veau, reislustig ongebon-
den, zkt. man liefst met
camper voor natuurreizen,
vak. Br.o.nr. B-1720, LD,
Pb. 2610, 6401 DC Heeriep.

Met 75 is het leven niet af-
gelopen. Ik maak er nog iets
van, zie er goed uit, houd
van een gesprek, een kaart-
je leggen en een uitje. Maar,
alleen is ook maar alleen.
Dat wil ik veranderen, met
een aardige MAN van 70-
-plus. Br.o.nr. B-1727, LD.
P.B. 2610, 6401 DC Heerlen
J. man zkt. sr. kerm. m.
VROUW tuss. 35-45 jr. v.
vaste rel. kind. geloof of na-
tion. g. bezw. Br.o.nr. B-
-1728, LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
J. MAN, 32 jr, I. 1.75m., z.k.
m. vrouw tussen 25 en 32
jaar. Br. m. foto en tel.nr. o.
nr. B-1731 LD., Postbus
2610, 6401 DC, Heerlen.

Huwelijksbureaus

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

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

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

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
Stichting Date

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

f
*HWsW*

Zoekt u een partner???
Bij Stichting Mens en Relatie vindt 70% van de

ingeschrevenen een levenspartner via onze PERSOON-
LIJKE bemiddeling. Meer weten???

Heerlen/Maastricht e.0.: 045-726539 mevr. Luchtman
Roermond e.0.: 04750-15534 mevr. Nabarro

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

GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN
Naam: m/v
Adres:

Woonplaats: Postcode:
Telefoon:

Mens en Relatie
LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

Veertig consulentes en een psychologe staan voor u klaar!
Erkend bureau geeft vertrouwen.

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

Rz^ Partner Consult
IV \f~i Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-Nederland

I— J S voor het Acad.. H.8.0. ofvergelijkbaar ontwikkelingsniveau

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

Informatie:
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht
Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
to.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. complete TIENER-
[ KAMER. Parallelweg 103,
1 Heerlen, na 18.00 uur.
[ Te koop eiken PARKET 22

mm. Brieven naar Postbus

' 222, 6400 AE Heerlen.

Te k. eiken BANKSTEL
losse kussens, 3-1-1 zits
t.e.a.b. Tel. 045-715521
Te koop staande KLOK
’5OO,- eiken. Houwer 45
Schaesberg, 045-323179.

Design keukens
op maat van extra voordelig
tot Superluxe. Vraag offerte.

Design Studio
Vossen Keukens, Glas-

paleis, Kerkplein Heerlen.
Voor ambachtelijke

eiken keukens
gaat u naar de eiken

specialist
Vossen
keukens

EikenderWeg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Te koop mooie TOOGKAST
mooi strak model zonder
veel versierselen. 045-
-258518.
Te k. notenhouten DRES-
SOIR, i.z.g.st. Tel. 045-
-258625.
Zkt u 2e hands MEUBELS?
Veel keus ook antiek Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Eiken BANKSTEL met leren
kuipkuss., 3-2-1-zits, i.g.st,
vr.pr. ’900,-. 045-462912.
Te k. KINDERBUREAUTJE,
opgelegd grenen ’25,-; wit-
te wasbak, nieuw ’ 25,-.
Tel. 045-224528.
Nog enkele SHOWROOM-
KEUKENS in modern en
klassiek met 50-60% kor-
ting. Vossen Keukens,
Glaspaleis, Kerkplein en Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
KEUKENRENOVATIE: vern
v. werkbl. apparatuur,
spoelb. etc. De vakman:
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
Te koop van inruil: blank ei-
ken KEUKEN mcl. app., z.g.
A.n„ vr.pr. ’1.800,-. Te
bevr. 045-712158.
INBOUW-APPARATUUR
Specialiteit: vernieuwing de-
fecte apparatuur. Alle be-
kende merken aan scherpe
prijzen. Vossen keukens,
Eikenderweg 77 en Glaspa-
leis Kerkplein Heerlen.
Te k. mod. 3-zits BANK plus
2 Clubs; MDF salontafel,
eethoek en dressoir. Alles is
pas 15 mnd. gebr. Tel. 045-
-223432.
Te koop massief eiken
TOOGKAST ’1.500,-; ei-
ken eethoek (ronde tafel en
4 stoelen) ’1.250,-. Tel.
045-314156.

Pracht eik. BANKSTEL 3-1-
1, rundleren kuipkussens m.
interieurvering in nw.st,
’2.875,- (nw.pr. ’4.800,-)
045-323830
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL 2-1-1-zits; ant. 2-drs.
kast i.g.st. Tel. 045-230669.
Weg. omst. ned. zeer mooi,
bruin lederen BANKSTEL,
2-zitsbank en 2 clubs. Tijd-
loos, zonder meer topkwali-
teit, eenmalige gelegenheid!
Tevens dressoir en slaap-
kamer t.e.a.b. 045-416684.
Te k. origineel Engels leren
BANKSTEL Chesterfield,
3-2 zits, kl. bruin. Tel.
04406-15725.

Bel de Vakman
Bestaande PARKETVLOE
REN: schuren, borstelen e
verzegelen. Gratis prijsop
gave. Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer
dak en zinkwerk met garar
tic. Vraag vrijbl. advie.
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schae.
berg. Gevelreiniging, ui
kappen, voegen, steigervei
huur. Tel. 045-312154 c
045-312709.
BIEEZENSTOELEN verniet
wen nu ’ 48,- per stuk rr>€
garantie. Tel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELEN
repareren ’ 50,- p. st. me
garantie. Tel. 043-435761.
ANTIEKRESTAURATEUR
J. Weyden. Tel. 045-351405
SCHILDER kan nog binnen
en buitenwerk aannemer
ook behangwerk. Tel. 045
724584
Dj^KCENTRALE Limburg
gespecialiseerd in alle voor
komende dakwerkzaamhe
den zoals reparaties en ver
nieuwingen. Gratis prijsop
gave. Tel. 045-465285.

Mode Totaal
Te koop witte BRUIDSJURr
maat 40-42, door zijn een
voud zéér mooi, pr.n.o.t.k
Tel. 045-424501 b.g.g. 045
426083 na 18.00 uur.
Te koop schitterend!
BRUIDSJURK met langt
sleep, compl. met hoepel er
haarstuk, mt. 38. Tel. 045
725403.

Baby en Kleuter
Te koop tweeling comb
KINDERWAGEN met toe-
behoren. Tel. 046-339023.
Te k. gevr.: KINDERWA-
GEN model jaren '50/'6O; le-
dikantje; babybadset (Ifst.
geel). Bln. tussen 17-20 uur.
Tel. 046-514904.

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

Huish. artikelen
MIELE wasautom. en dro-
gers. Voll. gerev. va. ’ 595,-
Toenbreker 045-325819.
IJSK. gasf. ’95,- wasautom
’175,- diepvr. ’175,- was-
dr. ’ 275,-. 045-725595.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
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.
KLEUREN TV'S vanaf '88;
video en stereotorens gevr.
Tel. 04406-12875.

Zonnebanken.Zonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor lage prijzen

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

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

Bij van ERPfLimbrichterstraat 18, Sittard, tel. 046-513531.
Te k. inruil ZONNEHEMELS
o.a. lift en suncars, alles in-
teressante prijzen. Tel. 045-
-223843.

Te k. 24 lamps prof. ZON-
NEBANK met plafondlift,

’ 2.000,-. Tel. 045-214628.

Computers

Allernieuwste Nintendo games
uit Amerika. Eventueel verhuur ook mogelijk.
Verder leveren wij ook Nintendo Hardware.

Ook verkrijgbaar alles van Amiga.
BARLAGE COMPUTERHARDWARE,

KAALHEIDERSTEENWEG 262, KERKRADE.
TELEFOON 045 - 425881

Te k. gevr. NOTEBOOK
Computer. Tel Bruce Lusher
Tel. 04752-3014. i
Te koop APPLE MacPlus
Imb, 20 Mb ex HD, extra dri-
ve, met diverse program-
ma's o.a. RagTime, Words,
etc. Tel. 045-222081.
Te k. MSX2 en philips kleu-
ren monitor, vaste pr.

’ 700,-. Tel. 045-459969.
Wat VERKOPEN? Adver-: teer via: 045-719966.

PC KT, HD 20 Mb, FD 5V*
monitor, monochrome, di-
verse software, box met 80
diskettes ’ 695,-. Tel. 045-
-412278

TELEPROG navullingen en
cartridges HP Deskjet. 1 set
(4 navul.) ’ 29,95, 2 sets (8
navul.) ’ 57,95, 2 sets en 1
cartridge ’ 97,95, 1 cartrid-
ge ’ 42,50. Prijzen exd.
IBV2 % BTW Tel. 045-
-242386. (Ook na 18.00 uur).

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,

" Geleen. Tel. 046-740785.

Te k. INBOUW-ALLES-
BRANDER, 3 jr. oud, met
ventilator, ’ 1.000,-. Min.

IRuysstr. 15, Bocholtz.
Muziek, Muziekliefhebbers opgelet!!!

i v.a. ’ 30,- f>er maand direct eigenaar van o.a. keyboards,
drumstellen, orgels, gitaren, piano's, accordeons, orkest-
apparatuur enz. Vraag naar onze speciale klantenkaart.
Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

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

Maandag t/m zaterdag open. Donderdag koopavond.
Het meest complete prijsbrekent_e MUZIEKPARADIJS.

f NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER.

KORG 01/W-FD
Music-workstation:

De nieuwe liefde van iedere toetsenist!
Vrijblijvende demonstratie, uit voorraad leverbaar.
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

C Donderdag koopavond

Voor Piccolo's zie verder pagina 12
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YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk. Rotterdam
010-4363500.
SHOWVERLICHTING voor
discotheken, drive in shows
of bands. Limburgs goed-
koopste adres. Bezoek onze
showroom. Highlite Interna-
tional, Huls 14, Simpelveld.
Tel. 045-444907.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn. Pianohandel Akerstr. 82,
Heerlen. Tel. 045-713751.
Te k. PIANO van de jaren
20-25, hoog model, pr.
’1.250,-. Tel. 045-710335.
Te koop wegens verhuizing
PIANO (vleugel), tegen re-
delijke pr. Tei. 04454-1308.
Te k. 3/4 STUDIEPIANO
merk HupfekJ, pr. ’2.400,-.
Tel. 045-310512.
Wie wil 15 juni naar U 2in
Rotterdam? Weg. omst.h. 2
KAARTJES voor de hoogste
bieder. Tel. 045-320236
Gospel Rock Band "Ra-
dart" zoekt ervaren TOET-
SENIST en sologitarist. Bel
Ruud 045-213468 of Jan
045-220868.

uziek

PIANOLES: gedipt pianist
(DM en UM) heeft nog
plaats voor leert., van begin-
ners tot gevord. 045-716061
KNOPACCORDEON Ac-
cordoia Grande Concerto,

’ 5.750,-. 043-210090.
Weg. oph. orkest Duo Los
Amigos compl. GELUIDS-
INST. te k. 10 kan. LEM mi-
xer, 2 boxen, 2 microfoons.
Tev. gesl. aanhangwagen
tot, ’4.500,-. 046-512971.
Te k. TECHNICS AX-7,
(synttvKeyboard) en 2 peda-
len en boeken ’ 1695,-;
Yamaha SY-77 supersynth.
en stofhoes ’3.650,-. Tel.
045-417245 liefst na 19uur.
Koopje: z.g.a.nw. orig.
Amerik. 6-versn. OVATION,
mcl. koffer ’1.150,-. Tel.
045-215436.
Te koop DRUMSTEL (s<le-
lig), meirk Yamaha Power V,
3 jr. oud, i.z.g.st. ’ 1.650,-.
Tel. 045-252047.
Vandaag 6-6 demonstratie
Roctrom gitaar voorverste-
kers, effect-apparatuur en
Godin gitaren. Van 11.00 t/m
16.00 uur. BB SOUND,
Graaf 23, Echt. Tel. 04754-
-87789.

BoekenLiteratuur
Maastricht. BOEKEN op het
Vrijthof, zaterdag 13 juni van
9.00-17.00 uur. Voor zeld-
zame, mooie, bijzondere,
oude en interessante boe-
ken. Bond van handelaren in
oude boeken.

Te k. grote Nederlandse La-
rous * ENCYCLOPEDIE,

’ 700,-. Tel. 045459969.
Te koop STUDIEBOEKEN 5
iHAVO: handel, wisk., mij.
leer. Tel. 045-215943.

Kunst en Antiek

Grote vlooienmarkt
te Steggerda (Friesland).

Pinkstermaandag 9.00-17.00 uur tevens rommelmarkt.
T.b.v. K.V. Forward Stichting Steggerda vaart.

Zalen 't Kompas.

Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Eikenhouten BIERVATEN.
J. Slenter, 04450-1550.
ANTIEK uit heel Europa ver-
zameld biedt u Wijshoff An-
uques, Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum.
2.000m2. showroom. Tel.
045-211976. Geopend don.
vrijdag en zaterdag.

Te k. Litho van CORNEILLE
naar een schilderij uit 1951
Tel. 045-458808.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. enz.
Nuth, Dorpstraat 45 A, t.o.
ingang kerk. Donderdag
koopavond Tel. 045-243437
Een begrip voor de regio!
Verzamelaarster zoekt oude
MERKLAPPEN. Tel. 045-
-419853 na 18.00 uur.

Te koop Olmen antieke
TOOGKAST. Tel. 046-
-524008.

Braderieëaltorkten
ROMMELMARKT, privé,
huisraad, kleding, antiek etc.
etc. zat. en maand, van 10-
-17 u. Bekkerweg 51 Heerlen
ROMMELMARKT, fancy-
fair. Limbrichterveld Sittard
Pinkstermaandag 10-18 uur

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandei, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN uit alle bran-
ches. Tel. 043-210830, fax.
043-216601.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Wij KOPEN bouquet, intiem,
candlelight, jasmijn, bve-
affair e.d. 09-32.87786810.

Diversen

Een wereld van plezier bij pret-
park De Valkenier, Valkenburg

Ook dit jaar houdt u het
Verjaardagsfeestje

van uw kind weer in pretpark De Valkeniervoor slechts

’ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke-
nier inclusief een kindermenu in ons gezelligerestaurant.
Tevens krijgt de jarigeeen seizoenspas ter waarde van

’ 19,50 cadeau.
Als dat geen knallende feestdag wordt!!!

Vooraf reserveren s.v.p.
Info en reserveringen: tel. 04406-12289.

60 JAAR LIMBURGIA!
Zaterdag 6 juni a.s.

The Picolino's
Zondag 7 juni a.s.

Mergellander Buben
In 't Ven, V. Ruysdaelstr 10, Brunssum.

Kaarten verkrijgbaar aan de kassa.

1 e en 2e Pinksterdag
van 13.00 tot 17.00 uur is het jukeboxenmuseumvan

Chris Boelens geopend.
Grote collectie Jukeboxenv.a. ’ 2.950,-.

Bolle Amerikaanse koelkasten in pastelkleuren.
Grammofoonplaten, Posters enz.

Hulst 10, St. Oedenrode. Tel. 04138-73343.

Last van stof?
De Nénette glansborstel!

' De oplossing voor alle oppervlakken die moeten glanzen.
* De Nénette borstel absorbeert vuil en stof en geeft

direct hoogglans.
" Voor uw auto, motor, boot, caravan, kortom voor al uw

spullen diezorgvuldig onderhoud verdienen!
Verkrijgbaar bij de importeur voor Nederland

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951.

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.

Unieke aanbieding!
BEURSSTAND (2x gebr.);
6x3 alum. staanders, compl.
witte uitv. De werkelijke
unieke kooppr. bedraagt
slechts ’ 2.500,- excl. BTW.
046-519644

Te k. stereo VERSTERKER
Akai - 2x30 W, stereo luid-
sprekerboxen 30 W Bose
notekleur; 1 potkachel Go-
din; 1 electr. openhaardvuur
Tel. 045-454253.

Stalen GARAGEBOXEN, 3
aan elkaar met totale bin-
nenruimte, 7.00x8.00 meter.
Kan. van Nuysstr. 65,
Schinveld.
Te k. KEYBOARD Roland
El5; eiken kast, salontafel
en bank (Oisterwijk). Tel.
045-242003.
ZAKENMAN 46 jaar zoekt
slaap- en ruime werkkamer
in goed gelegen woning in
Zuid-Limburg. Als deze in-
woning gecombineerd kan
worden met event gebruik
van ontbijt en avondmaaltij-
den, heeft dit de voorkeur.
Br.o.nr. B-1729 LD. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

NACHTKIJKERS (passief)
bi-oculair, voor bewaking,
watersport en natuur. Guns-
tige prijzen. 045-222054.-—— .in

06-_ljnen

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
75 et p. min.

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu: 06-9661 - 75 et p/m

***06-9603***
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen: 75cpm

Vluggertje
Wendy beleeft een

heet hoogtepunt
06-9662 ■ 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje.
06-9663 - 75 et p/m.

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer. Oh

wat lekker
06-9664 - 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. 75 et p/m
Suzanne heeft

hele grote...!!
06-9667 - 75 cpm

Wie wil ze vasthouden.
Debbie's Sexdating maak 'n
afspraak met haar meisjes.

75 et p/m
06-350.222.23
"Gay Privé**

Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 75 et p/m

sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 ■ 75 cpm
Waar gebeurd,
echt live

06-320.327.01 (75 ctp/m)
Vanavond al een afspraakje!

altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreekln 06-9533 75 cpm
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 (75 Ct. p/m)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (75 et.p/m)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. - 75 et p/m

Vrije meiden
zoeken regelmatig

sexcontakt
06-320.320.55 (75 Ct. p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken... 06-9530 - 75 cpm
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 cpm

Slippertjes
meisjes zoeken sexcontact!
06-320.320.36 (75 et.p/m)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (75 ctp/m)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 75 et p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (75 Ct. p/m)
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt:
Zoek jij tel.nrs. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 - 75 cpm.
Dames die zich vervelen.

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex
voor 2 direkt apart met een

heet meisje of 'n lekkere
jongen

06-320.330.87 - 75 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan

06-320.330.88 - 75 et p/m

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 - 75 et p/m

06-Gay Café
Limburg

06-320.327.55
75 ct.p.m.

Harde Homosex
(’l,- p.m.) directapart met
een andere liefhebber, draai

eerst 06-320 en dan
Streng & onderdanig 325.07

Bizar.. 325.08
Bondage.. 325.18

Ruig .. 325.71
Travestie .. 325.72

Nu al: 610!
vrouwtjes vertellen wie ze

zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

Homosex voor ï
(’l,- p.m.) draai eerst

06-320 en dan
SM voor 2 .. 325.10

Gaysex Limburg.. 325.73
Jack off privé ..321.16

Darkroom.. 324.16
Gay Pervers.. 329.16

Bi-sex .. 323.36
Jongens-sex .. 325.19
Studenten .. 327.56
Travestie.. 325.09

Transsexueel.. 321.36
Jurken & Pumps .. 325.94

Sex voor 2
(’l,- p.m.) Hete jongensen
meiden direct apart, draari

eerst 06-320 en dan
Telefoonsex.. 325.00

Limburgs onderonsje 32592
SM voor 2.. 325.93 .

Naakt
lag het meisje vastge-

bonden op de betonnen
vloer, trillend van angst zag
ze hem binnenkomen (S.M.

v. boven de 18 jr.)
06-340.340.90 1 g p/m

Naakt
lag het meisje vastge-

bonden op de betonnen
vloer, trillend van angst zag
ze hem binnenkomen (S.M.

v. boven de 18 jr.)
06-340.340 90 1 g p/m

Het stoute
schoolmeisje
moest nablijven bij de
strenge meester: "Je

broekie uit en bukken, je
krijgt STRAF met de lineaal"

06-340.340.20 1 g p/m

Livesex
Wij zijn Simone en Linda, 2

meisjes van 18 jr. Wij
hebben onze eigen 06-iijn
en vertellen jouover onze
allereerste sexavonturen

06-9670 1 g p/m

Naakt
kroop het meisje in zijn bed.
Voorzichtig het is de eerste
keer, fluisterde ze verlegen.

06-340.340.30 - 1 g p/m
Ik weet helemaal niets van

seks en wat is een
Nummertje

vroeg het meisje verlegen ,
toen gebeurde "het" voor de

6©rSTO Kööf.
06-340.340.21 -1 g p/m

Het is wennen voor Lia met
die knappe negerin
Lesb. Life

06-320.329.25 ■ 50 ep Vfem.
Ria doet het met een ding uit

de sexshop
Trillingen tot ze...

06-320.340.33 - 50 ep 1/frm.
Als hij zijn

broeksriem
zo streng gebruikt geniet

Irma eindeloos.
06-320.326.92 - 50 ep Vfem.

Ina vlucht in een donkere
schuur. 2 mannen

vinden haar.
Grieks

06-320.323.85 - 50 ep Van.

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 et.p/m

06-320.325.55
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten 50ct pm
06-320.320.14
.HGrieksü!

Marcha v. achter 50 cLpVfem

06-9618
In haar slipje

laat Inge een collecterende
jongenbinnen...

06-320.326.73 (50 ctpVfrm)

Homo.
Moet het slipjeook uit me-
neer ?Zeker jongeman.alles
06-320.326.91 (50 et. pVfrn)

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw

06-320.327.78 (50 ct.pVftn)
Martine ontdekt dat het

vriendje van de jongen het
geweldig kan.

06-320.329.23 (50 et. pVfrn)
EROX-CONNECTION!
Livesex gesprekken. De
madam verbindt je door

naar de lekkerste meiden
die alle standjes met je doen
Wij helpen je snel 37,5 cphm

06*95*06
Belachelijk. Maar op zijn

SM zolder
leert Ina.. gehoorzamen!

06-350.250.50 (50 et. p*/_m)

De man trilt
als die mooie meid niets on-

der haar rokje heeft
06-320.330.17 (50 et. p^/an)

06-320*320*62
Op zn Grieks! Zij 18jr.

Naakt bukt ze voorover en jjj
staat achter haar! 37,5 cphm

Wikte

stoeipartijen
Hete hartstochten.

Opwindingen sensatie.
Alles live. doe jij ook mee?
06-97.07 75 cpm

Rechtstreeks vanuit Club
Lambada eerlijke

Live sex
met onze 06-chtcks

06-320.330.72 75 cpm
Vanuit het Faj Lobi sexhotel
hete opwindende live sex-

gesprekken met onze
hete bunnies.
06-320.330.71 75 cpm

Zin in een
Avontuur?

Vrije vrouwen en meisjes
zijn op zoek naar een

avontuur op sex. gebied! Heb
jij ook zin? 06-340.340.95

(75 cpm)

06-320.320.38
Rijpe keurige klassiek

geklede dame die live alles
opneemt. Ik ben gek op

jongensdie op zn
Russische tussen mijn

willen 37,5 cphm.

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar

telefoonnummer bloot.
06-96.85

(IQOcpm)
Aanbid de strenge vrouw.
Ze doet je handboeien om!

S.M. 37,5 cphm.
06-320.332.32.

Jouw strenge vrouw!
'n Hemelse vrouw voor

haar vrienden 37,5 cphm.
06-320.324.68.
Direkt Kontakt
Met hete meiden of rijpe
vrouwen. BEI ons op via
06-320.324.97 (100 cpm)

*Sonja*
06-320.331.08. Knett je

broek al? Moet ik het voor je
afmaken. 75 cpm

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes en echt-

paren zjjn op zoek naar
avontuurtjes! 06-320.320.81

(75 cpm)

Adressen
Ze geven hun adres en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

06-320.322.23(06/1 OOc.p/m)

het Telebordeel
Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien, wat ze te bieden
hebben en geven daarna

hun privé tel.nr. aan je door!
06-320.320.85 (75 cpm)

verboden porno
ruw, vergaand en bloedstol-
lende porno? Dat hoor je 24

uur per dag via nummer
06-340.340.40 (75 cpm)

Club-06
Special-sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in

Lesbisch ... 45
mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita ... 47
jong en ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 75cpm

Kontakten/Klubs

Katja's Relax Place
Privé v.a. ’ 50,-

-___ Tel. 045-423608.

SACHA'S Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
Info: g 06-52980255

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met

nieuwe dames, ook voor escort. Hottzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

CLUB 2000
!! JEWEET NIET WAT JE MIST!!!

2e PINKSTERDAG GEOPEND VAN 14.00 TOT 24.00 U.
Rijksweg Noord 22, Geleen. Tel. 046-742315.

Parenclub Villa Liberia
Gewoon de Beste!!!

Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwongen sfeer van een echte paren
club. Live- en Pornoshows. Maaseikerweg 24, Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.. Nieuw!! Luxe bubblebad en sauna.

IPrivé/Escort!
simply the best!

!Angel en Boy!
1000 en 1 mogelijkheden

Info: ® 045-274587
Open van 11.00-02.00 uur. (Zondags gesloten).

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.

BELINDA'S Escort
Nu vol uur ’ 125,- all-in

Tel. 06-52984233
open van 16.00 tot 06.00 uur. Dinsdags gesloten.

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve

meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00UZond. 14.00-02.00 u
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Privé Daisy
Vrijdag in sexy slipje,

zaterdag open v.a. 11.00 u.
045-229091.

Meisje 24 jr.
WK dolgraag sex per

telefoon. Ik ben wild en heet.
06-320.324.96 (75 cpm)

ivioorciOi©

Meisjes
wachten op jou.
Tel. 077-520058.

Nieuw Nieuw
Madame véronique in studio
SM heeft steeds een slavin
aanwezig. Alles is mog. van
uro tot kaviar. Geen taboes.

Tel. 077-544006.

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Nieuw Escort
Kimberty, snel bij u

thuis of in hotel.
«045-418606

Met spoed
leuk meisje gevraagd

Tel. 04499-3828
Voor goedlopende club

Cinderella
Leuke blonde meijsjes

verwachten U. Spiegelka-
mers, Whirtpool, bubbble-
bad. Grieks relax mogelijk.
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren naast tennishal.

Gabi
Knuffel, Billy en Keetje
hebben nu ook telefoon.
Bel ons snel 046-582435

(Henny).

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte v.

11-23 u. 045-254598.

Buro Heerlen
adressen, privé en escort

Boys voor heren en dames
045-225333 insch. gevr.

Emanuelle
af 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

LYDIA
is OPEN!!! van 2 tot 20 uur.

046-749662 meisje gevr.

fl^^B

____^^.^n
..lil w

U/Vb_________HWll

f FAIR PLAY<

SNOOKER
TOERNOOI

WIN EEN WEEKEND
"BREAK" in LONDEN
Kun je snookeren? Schrijf jedan nu in en maakkans
op een van defantastische prijzen, een weekend Londen
of een portable stereo-radio-cassetterecorder j

of een echte wedstrijdkeu.

INSCHRIJFGELD: 25,=
Bij inschrijving ontvangt de deelnemer een
orgineel snookertoernooi T-shirt. W^
een spelerspas en een wedstrijdreglement,
Inschrijven kan bij de onderstaande W A
Fair Play Centers. _^4

Het Snookertoernooi wordt
gehouden in de Fair Play Centers in^H H ■

RIJKSWEG ZUID-HOEK STEENWEG

KERKRADE ____■HOOFDSTRAAT 55 ■
MAASTRICHT
STATIONSSTRAAT 44

H^^ bj^h M M m ■ Reuma betekent Pll '■■I "fl 1_._f1...8 _fl^ Je kunt ermee leren leven, m^1

H^V I Ifl flflkfli _____ ëeen moment van de dag

I _^LflflW W__P*fl_ het los. Veel reumap^f 1'

■ Wflfll^^fl fl fIV W ten dragen hun lot in föJJ. omdat hun handicap niet zie

■fl fll ______■_■___■■ ____VJ__J___F ___________ I baar is. Stilte, die écht pijn do*I-

niri^niii 11 mm■Ifl ■ ■ fl* \\\\mW\\\\ Uw geld kan voor een reumJ-

■^ m~s ta____B I _______________________ JE BB flfl P-«'ënt direct omgezetWWW ■■ |^■ ■flflj^fli ■ WMM—I in verlichting. Doorrevalida^'
hulpmiddelen en onderzoek-

/ , Het Reumafonds helpt daar"11'
« Ê ê Helpt u het Reumafonds?LkU mrnmm

/^^-"^P^^ Ê REUMABESTRIpINp
fQ^ Ik- J)) " I MÓÉTDOORGAAN—j%A

Nationaal feumafonds, Stat-nlaan 128, 2582 GW Dm Haag. Bankr.k.nr: 70.70.70.848.Gir0: 324. H

M
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ONGEKENDE OPRUIMING
VAN KWALITEITS ZITMEUBELEN

%rgSr\L m KOM NAAR SITTARD C^^1(1

KORTINGEN TOT BQ%
■vlet vele bekende merken 0.a.: Begana - Rolf Benz - Laauser - Luxor - Royal - Hedebro - Rego - Roval| - Gepade - Musterring - Finkeldei - HF Style - Look Line en vele andere. J

Enkele voorbeeldenI i -. ' p ; ;
Rolf Benz-club Laauser 3-2 zits Rolf Benz 2V2 + 3 zits I: 'eer 3090.-nu *4 AQQ ___. leer 6690.-nu 3900— leer 13878.-nu OQOO —

Mvon /loun interieur ?"°uhbb^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— Industriestraat 21
liHir^dkSJlfifi^J^JOTTlWïïgïM en 23
"■■"■■■■■■flMflMßfliM__________i______M (naast Jan Linders)

I Viderd^ I \vrijdag/ I Zaterdag I Zondag |\Maanda/ I Dinsdag I Woensdag I Donderdag I Vrijdag I ZaterdagXjmrf \iu»ri 6 juni 7 juni \m>6 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni
xv jA 1e _A/ \ / V pinksterdag pmftstCTdag

uu\ [/9-18uur\] [ 10-17 uur |[ 10-17 uur [/gesloten^ | 9-18 uur I 9-18 uur I 9-21 uur I 9-18 uur I 10-17 uurijjjjjj^^^^ ■...■■■( ____________..i_____i ■__■_________■ ■________■___■■■ IHI.H k____B k________i
ZONDAG 1E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10-17 UUR

Videotheek the CHAMPlMEl_^^BsS_f_i
___________L"Ai____>_ .._'T_k ___. _________ It I __F _______ r^ ______ ■ ____ ■ V _____ I I L ■ fl I _______■ T IJ I ____. I L _____B J v

________> _m _■ -"flfl "*«««*. AM mw I | 1 flj w\, '.'M k ■ ■ I ______ T_■ ■ 1 ■ —* 1 ____ flfl

Csrler
vpe;;e ■ Gan"w

(
eid

H
e 155:

C U^^.^^S^""^", myflfero^^^ ÉLQ3ïEtor6^_Bhernna erhuur van Nintendo en Sega. Binnenkort Verhuur van Nintendo en Sega. „„ . . ,„ y 'ilrilßV.lVtlJorE ZE 3SS SE vji
aoarto infl:-na verbouwing 3x z0 aroot met grote * Brunssum-Noord - Kenoedyplantsoeo 80" ± 4500 * Ke"ra««-sPe«h°fe " Industriestraat 62: onlangs E32EES3SS k>^f^Vv^_____i

» H7ae afdeling erotische films. videofilms. Binnenkort verhuur van Nintendo en geopend, gelegen aan doorgaande weg Locht-Kaal- U^lC^£ MJI! [iF_M.E%Im'J m/i/sQ*>ASe" - Sittarderweg 58A: boven kantoorhandel Sega. fejde, e markt ±4000 videofilms. ESSffl BBHESÉH iVKNifllfkens-Dubois met 500 m? vloeroppervlakte een * Nieuwenhagen - Heigank 21: 450 m? - ± 4500 vi- Nm.en Sen S o
9 * flm«M&ll^ \\\\\irA

60fin gr°otste videotheken van Nederland. ± deofilms. Aparte afdeling erotische films in kelder „ .'iC Dldeofi| ms. Grote aparte afdeling erotische Verhuur van Nintendo en Sega. . * Heerlen-Molenberg - Kerkraderweg 87A: ± 3500 |^^r^7f?CT»r?r»fT?»rir^?TfW!f!ff_W
» M Binnenkort verhuur van Nintendo en Sega. * Kerkrade-Bleiierheide - Maria Gorettistraat 2 2A- videofilms. Niet de allernieuwste - wel de goed- PllflVMlM|#fllM^J^'oek - Hoofdstraat 206: onlangs verhuisd ± 5000 "Cpnïn Pnt'nf " bmnenkorl °°k VerhUUr BlfflMflW^- aparte afdeling erotische films Binnen wmenao en bega 8%1-»_M_ff.iilM^^^

t7J J 1 TTTTnrirTTTTTTTrrTTTTTTTTTII^SXif ff Ifi V74 l Aw WflT __üwaflfliiif ■/» FMTA m ___r__f MMË __■____ ffftw^j^Mß ks h

_____H_________ |BT??fi!^S^E____________^___ [>>*__KVi4l_T» 11

/ (r<A XL? \Uv\ SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelingslanden.I V mflZWflK^^ ih./ Dit Jaar staat de drinkwater-voorziening centraal. SIMAVI werkt zonder .\\J SlßlH|#y/^ overheidssteun. Uw hulp is onmisbaar. Het is "uw geld voor hun leven". gH*O

WA A\/l VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN 300100 / V W U N \l \/ V [/ \J spruitenbosstraató, 2012 lk Haarlem Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.. . . En de makelaar weet van wanten en kranten.
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Pietersberg in zicht
kchw? HT ~ln Limt)urg werden in 1991 3.370 verkeers-
r^ügbr FS geteld= 13 Procent minder dan in 1990. Voor het
U'fib er,gen van het aantal verkeersslachtoffers ontvingen 21
rijk. d ? s.e gemeenten samen ruim 450.000 gulden van het
P* bliTf+^S P^na 300.000 gulden meer dan het jaar daarvoor,
r^rs-/ -i-

u^ bet jaarverslag van het Regionaal Orgaan Ver-I veihgheid Limburg (ROVL).

roor cc en komen in aanmerking
Labelt? Premie variërend van een
K_er' afjjle t°t een gulden per inwo-
i^^rmp, n^elijk van net percentage
Pfters :^ het aantal verkeersslacht-
"et m^<? eent S

d effectief waren de ge-
hard Brunssum, Maastricht en

C^rsla „ ue presentatie van het jaar-
Paastri Ü1 Provinciehuis van
Newiik benadrukte ir. M.H.C.
Lervoer van verkeer enFN Orc,en Vo°rzitter van het Regio-
l\ Verkeersveiligheid, dat

cht0ffg Van het aantal verkeers-

!%ü.rpS een bewijs is dat de
,°Se overheden, politie en

n sar^nners vorig Jaar goed heb-
■ersve[j lengewerkt om het ver-herPei|lgneidsbeleid verder aan te

J^iiks.. -■"ng v ' streven naar een
|*vjn 25 procent in het jaar

2000 ten opzichte van 1985. Dat is
de nationale taakstelling van de mi-
nister van Verkeer en Waterstaat.
Het zal nog zeer veel inspanning
vergen om dat te bereiken."
Uit het jaarverslagblijkt verder dat
bromfietsers van 16 tot 18 jaar, fiet-
sers van 12 tot 16 jaaren automobi-
listen van 18 tot 23 jaartot de meest
kwetsbare groepen behoren.
„Verkeer en veiligheid vraagt om
samenwerking," aldus Lodewijks.
„Niet alleen van de overheden,
maar ook van de weggebruikers."
Daarom moeten niet alleen de pro-
vincie en de gemeenten aandacht
besteden aan verkeersveiligheid,
maar ook voor de scholen is een
taak weggelegd." Lodewijks liet we-
ten dat het ROVL met een aantal
middelbare scholen, waar ver-
keerseducatie geen verplicht vak is,
afspraken zijn gemaakt om het vol-
gende schooljaar cursussen over
verkeer en veiligheid te verzorgen.

Protest van PvdA-Nuth
tegen sponsoring Mega

ongeveer een ton heeft gekregen.
Voor 'Alledaags maar bijzonder'
heeft Mega zon tienduizend gulden
uitgetrokken.
„Na de fusie van PLEM en Limagas
wilden we onze nieuwe naam onder
de aandacht brengen door twee pro-
vinciale musea te sponsoren", moti-
veert Van Balveren. „En voor al on-
ze sponsoring geldt dat alleen niet-
commerciële activiteiten in aanmer-
king komen en onze gebruikers er
voordeel bij moeten hebben."

Duitser raast
over autoweg
HEERLEN- - Een Heerlense politie-
patrouille heeft donderdagnacht een
Duitser die met een snelheid van 190
kilometer per uur over de autosnel-
weg raasde aangehouden en een
boete van 700 gulden opgelegd.
De Duitser passeerde in zijn Merce-
des 300 SL op de A-79 een politiepa-
trouille die in een burgerauto reed.'
Deze zette de achtervolging in en wist
de Duitser, een 33-jarige inwonervan
Bonn, aan te houden. De auto van de
man werd in beslag genomen. Vrij-
dagmorgen legde de officier van justi-
tie de Duitser een boete van zeven-
honderd gulden op. De man betaalde
dat bedrag en kreeg daarna zijn auto
terug.

NUTH - De PvdA-Nuth protesteert
tegen de sponsoractiviteiten van de
gas- en elektriciteitsmaatschappij
Mega Limburg. Mega moet zo goed-
koop mogelijk gas en stroom leve-
ren. Als dat winst oplevert, moet
dat via de aandeelhouders, de pro-
vincie en de Limburgse gemeenten,
weer ten goed komen aan de afne-
mers, aldus fractievoorzitter Huub
Kockelkoren in een brief aan B en
W van Nuth.

Aanleiding voor het protest is een
huis-aan-huis in Nuth verspreide
folder van de expositie 'Alledaags
maar bijzonder' in het Goltziusmu-
seum in Venlo. Mega sponsort deze
expositie. In de folder biedt het
nutsbedrijf een korting op de toe-
gangsprijs aan.
„De PvdA-fractie vindt dat geld van
de afnemers daar niet voor gebruikt
mag worden", schrijftKockelkoren.
„MegaLimburg dient detarieven zo
laag mogelijk te houden."

Voor de Nuthse PvdA-fractie is dat
echter onvoldoende. Fractievoorzit-
ter Kockelkoren wil het College van
B en W de kwestie ter discussie la-
ten stellen op de eerstvolgende aan-
deelhoudersvergadering van Mega
Limburg.

Paard gered
"De Landgraafse poli-e en een dierenartspesten gistermorgen een, aJ"ngerpaard uit zijn«narde positie bevrij-
sivi, et dier raakte ver-
al? I ln een Prikkeldraa-
v^teining in de buurt
teJl Landgraafse kas-zilh me en verwondde
ar 7

ernstig. De dieren--on3c°nstateerde een sla-Mderhjke bloeding aan« onderbeen. Door mid-
aan Va;n een inderhaast
e£n9elegd drukverband
dipren lnïectie werd het
Der van de dood gered.
Be?]inam van de Paarde-nittu Was 9isteren nogcc bekend bij de politie.

Foto: FRANS RADE HEERLEN - Een 25-jarige vrouw uit
Meerssen is donderdagnacht met
haar auto op de Herenweg in Heerlen
over de kop geslagen. De vrouw
moest uitwijken voor een bromfietser
die plotseling de weg overstak. Haar
wagen raakte in een slip, sloeg over
de kop en kwam tegen een lichtmast
tot stilstand. De vrouw werd met in-
wendige kneuzingen opgenomen in
het ziekenhuis. Daar werd ook ont-
dekt dat ze onder invloed had gere-
den.

Auto over
de kop

tussen 16 en 18meest kwetsbare
Bromfietsers jaar groepIn Limburg forse daling
Van verkeersslachtoffers Hoeveel Mega jaarlijks aan sponso-

ring uitgeeft, wil Van Balveren niet
kwijt. Uit zijn woorden valt echter
op te maken dat de expositie 'He-
mel en aarde', vorig jaar in het
Maastrichtse Bonnefantenmuseum

„De tarieven van gas en stroom zijn
het laagst van heel Nederland", rea-
geert Cees van Balveren van Mega
Limburg. „De bedragen die we aan
sponsoring uitgeven, zijn boven-
dien zo laag dat die een te verwaar-
lozen invloed hebben op de tarie-
ven."

DEN HAAG - Hoewel veel milieu-fol-
ders anders leren, horen spuitbussen
niet 'm de chemiebox thuis. Volgens
de directeur Afvalstoffen van het mi-
nisterie voor milieu moet in de KCA-
box alleen afval dat een speciale be-
handeling vergt, omdat het stoffen
bevat die gevaar opleveren voor bo-
dem, water en lucht. Omdat in de
meeste spuitbussen geen CFK's
meer zitten, vallen ze volgens het mi-
nisterie niet meer onder het Klein
Chemisch Afval.

Spuitbus hoort
niet in chemiebox

Het recherche-bijstandsteam van 24
personen heeft het onderzoek naar
de dader gisteren voortgezet. De po-
litie zal ook bekijken of er verban-
den zijn met de Heerlense drugswe-
reld. Volgens de politievoorlichter
is het onderzoek uitgebreid naar
een groot deel van de wijk Meezen-
broek. Aanvankelijk werden alleen
de woningen in de directe omge-
ving van de school betrokken bij
het speurwerk.

HEERLEN - De 24-jarige
Raymond Witpeerd die gister-
nacht bij de openbare basis-
school in Meezenbroek is ver-
moord, is niet doodgeschoten.
Dit heeft sectie gistermiddag
aangetoond. De politie doet in
het belang van het onderzoek
geen uitspraken over de ver-
moedelijke doodsoorzaak. In-
middels is duidelijk geworden
dat het slachtoffer bekend was
bij de politie als gebruikervan
drugs.

Vermoorde
Heerlenaar niet
doodgeschoten

HOENSBROEK - De ondernemers
van het Hoensbroekse winkelgebied
zijn 'verbijsterd, teleurgesteld en ver-
ontwaardigd. Dat schrijft onderne-
mersvereniging Hartje Hoensbroek in
een brief aan de gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders willen
pas in september aangeven hoe ze
de opknapbeurt van het Hoensbroek-
se winkelcentrum betalen. De onder-
nemers vrezen dat dit uitstel van de
werkzaamheden kan betekenen.
De ondernemers wijzen erop dat het
college beloofd had deze maand met
het geld over de brug zou komen. Ze
vrezen dat de start van de opknap-
beurt niet meer dit jaarzal plaats vin-
den. Dat was door de gemeenteraad
wel beloofd.

Hartje Hoensbroek
boos op gemeente

MAASTRICHT - Twee Maastricht-
enaren zijn door de politie van hun
woonplaats aangehouden toen zij in
de nacht van donderdag op vrijdag
omstreeks een uur op deSandersweg
kwamen aangefietst. Een van hen
vervoerde een emmer op defiets, die
boordevol siervissen bleek te zitten,
afkomstig van een tuincentrum aan
deze weg. Beide personen, respectie-
velijk 17 en 20 jaar, kregen een pro-
ces verbaal als 'boter bij de vis.

Met siervissen
aan de haal

MAASTRICHT - TV/Gazet moet
met onmiddellijke ingang stop-
pen met het doorgeven van bewe-
gende beelden. In de loop van
volgende week mag de exploitant
van de Limburgse kabelkrant
hierover een brief verwachten
van het Commissariaat voor de
Media (CvdM) in Hilversum.
Daarin wordt meegedeeld dat TV/
Gazet de mediawet heeft overtre-
den. Volgens de Nederlandsewet-
geving mogen kabelkranten geen
bewegende beelden brengen. De
door de minister van WVC erken-
de publieke omroepen vinden dit
een vorm van oneerlijke concur-
rentie.

TV/Gazet
moet stoppen

met bewegende
beelden

Witpeerd werd donderdagochtend
om 6.00 uur gevonden in het por-
taaltje van de basisschool door
iemand van een schoonmaakbe-
drijf. Hy zou op die plaats de laatste
weken overnacht hebben.

" Deelnemers aan de Pieterpad Milieu Es-
tafette beklimmen vandaag de St. Pieters-
berg in Maastricht en bereiken daarna het
eindpunt van de tocht, die van Pieterburen
in het hoge noorden van ons land naar de
Limburgse provinciehoofdstad voert. Met
deze voettocht door Nederland vragen de
milieu-wandelaars aandacht voor onder
andere de grootschalige houtkap in tropi-
sche landen. Geld wordt ingezameld voor
een educatief centrum op Sumatra, waar
toeristen die dat eiland bezoeken, maar ook

de plaatselijke bevolking bewust moet ma-
ken van de rijkdommen van het regen-
woud.
Gisteren voerde het Pieterpad van Sittard
via Valkenburg naar Eijsden. Daar ver-
trekken de wandelaars vanmorgen nadat
een Europaboom is geplant. Over een spe-
ciaal door het leger aangelegde ponton-
brug, gaan de wandelaars over de Maas
richting Maastricht waar ze rond 16 uur op
het Vrijthofworden ingehaald.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.

Mocht TV/Gazet geen gehoor ge-
ven aan de sommatie van het
Commissariaat voor de Media,
dan volgen er sancties. Die kun-
nen variëren van behoorlijke
geldboetes (bij elke overtreding)
tot het stopzetten van de krant.

Forse stijging zwerfjongeren
Ook allochtonen doen vaker beroep op Straathoekwerk

Limburger haalt
Everest-top niet

verslaggever

-
115 Verhoeven uit Klim-van d« Il niet in geslaagd de top

ter) tT Mount Everest (8848 me-aar>hoi Wegens het
feikteu^ende slechte weer be-
Van 7ftfu-1J 'slechts' een hoogte
Öe /-) ° meter-

-6 expeditie, waar Ver-keerd deel van uitmaakte, pro-
nken Vergeefs om een kamp te
et Vp k* 5 meter hoogte, zo

ten ernoeven het thuisfront we-
'h'

a 8 \fe toPwinden, bijna iederevroegderse sneeuw en het ver-:
"Haakt lntredenvan de moessonJ'Jk o^P een toppoging onmoge-

aanse V°ofRussische. Ameri-
verüi en Japanse expedities,"öaaro^ zijn moeder.
Ss*"1 keerde Francois Ver-

hoeven onverrichter zaken terug
naar de Nepalese hoofdstad
Kathmandu, waar hij nog tijd
over had voor een safari. Zondag
arriveert hij in Nederland.
De toppoging van Verhoeven
maakte deel uit van de On Top-
expeditie van de Vallekebergse
Alpe Vrung. Deze alpinistenver-
eniging probeert in één jaar de
hoogste toppen van alle conti-
nenten te beklimmen.
De Aconcagua in Zuid-Amerika
werd al bedwongen. Op dit mo-
ment zijn expedities op pad om
de Elbroes in Rusland (tweede
poging) en de Mount Mc Kinley
op Alaska te beklimmen.
Het Elbroesteam keert maandag
terug naar Schiphol, maar er is
nog geen nieuws over hun expe-
ditie bekend.
De VAV overweegt in het najaar
een nieuwe poging te doen om
deMount Everest te beklimmen.

HEERLEN - Drie Heerlenaren in de
leeftijd van 16 en 17 jaarhebben zes
inbraken bekend in sportzaken in de
gemeente. Vanat eind april hebben de
jongens vier keer ingebroken in een
sportzaak in 't Loon. De buit bedroeg
ruim fl 30.000 gulden.
Het drietal werd dinsdagnacht op he-
terdaad betrapt door de politie, toen
ze probeerde in te breken in een
sportzaak aan de Geerstraat. Uit het
verhoor bleek dat ze dit al twee keer
eerder hadden geprobeerd. Ook be-
kenden ze de inbraken in 't Loon. Het
drietal had het vooral voorzien op de
duurdere sportkleding. De jongens
zijn ingesloten op het politiebureau in
Heerlen.

Jongeren stelen
uit sportzaken

sterk te overheersen", zegt Lena.
„Afwijkend gedrag wordt steeds
extremer tegemoet getreden. Vol-
gens de politici krijgen we hier
niet zulke problemen als in Brus-
sel, maar geloof me, er is hier ook
niet veel nodig om de boel te la-
ten exploderen."

Actiemiddagzorgsector
f^e_i v Personeel van zieken-
M 2°rgin e.rpleegklinieken en ande-
t^strell ngen in de Oostelijke
C Wee houden woensdagmid-
jjl eer, „r een werkonderbreking
faf t» sede5 ede cao voor de zorgsec-„ e dwingen.

hr is er Van een tot vlJf
e ' een samenkomst bij hetasr Do]. °e Weverziekenhuis,V^^»tic_ en vakbondsbestuur-

ders de protesterenden zullen toe-
spreken, 's Middags worden er aan
het personeel geen warme maaltij-
den verstrekt. In het Geleense
Maaslandziekenhuis werd dit aktie-
middel, 'selectieve keukenstop' ge-
naamd, al eerder toegepast. Toen al-
leen met de directie als slachtoffer,
maar in Heerlen, Brunssum, Kerk-
rade en Hoensbroek zullen alle
werknemers getroffen worden.

(ADVERTENTIE)

OPEN DAGEN
bij Nederlands grootste
serviczenspeciaalzaak

4ege4ek{c_a(e[
Zondag 7 juni en maandag 8 juni

UNIEKE
PINKSTERSHOW

Showroom Passage Centrum Cocarde
VALKENBURG

Geopend van 1-5 uur
—^—

SWEIKHUIZEN - In het Schinnense
kerkdorp Sweikhuizen wordt op zater-
dag 20 juni de 58ste blindendag ge-
houden. Ongeveer 200 visueel ge-
handicapten uK Limburg komen dan
met hun begeleiders op bedevaart
naar de heilige Odilia, de patrones
van de blinden. Bisschop Gijsen van
Roermond zal om 11.15 uur in de pa-
rochiekerk een eucharistieviering op-
dragen, 's Middags is er een plechtig
lof met ogenzegening. Als de weers-
omstandigheden dit toelaten vindt
deze zegening in de openlucht plaats. ■

Blindendag
Sweikhuizen

Rio, '*e©n conferentie is een bijeenkomst |v*-n mensen die apart niets kunnen doenen bij elkaar komen om te besluiten
dat daar niets aan valt te doen

punaise
Het jaarverslag maakt ook mel-
ding van een afnemende toleran-
tie ten opzichte van mensen die
uit de boot vallen. „De stelling 'ei-
gen schuld, dikke bult' begint

In totaal registreerde de straat-
hoekwerkers het vorig jaar 378
klanten, waarvan 266 mannen en
109 vrouwen. „De mannen zijn
sterk in de meerderheid. We tref-
fen steeds minder meiden aan op
straat. Waar die precies terecht
komen, is nog nietduidelijk", ver-
telt Lena.

Vorig jaar zijn 93 mensen er met
behulpvan Straathoekwerk in ge-
slaagd om zelfstandig te gaan wo-
nen en leven. Om de klanten pas-
sende huisvesting te kunnen aan-
bieden, werkt Straathoekwerk in-
tensief samen met Woningvereni-
ging Heerlerheide. Op termijn wil
Straathoekwerk ook met andere
woningcorporaties zaken doen.

Zelfstandig

De meeste klanten kloppen bij
Straathoekwerk aan voor bemid-
deling bij financiële problemen,
het vinden van huisvesting of
passend werk. De hulpverlening
van de straathoekwerkers is erop
gericht de klanten te leren hoe ze
hun problemen zelf kunnen op-
lossen.

De stijgende criminaliteit onder
de zwerfjongeren heeft volgens
teamleider Louis Lena te maken
met de uitzichtloosheid van hun
bestaan. „De drang om te overle-
ven wordt steeds sterker als
iemand een tijdje op straat leeft.
De jongeren hebben weinig
schuldgevoel, hun waarden en
normen vervagen. Ze grijpen nu
bijvoorbeeld veel vaker en ook
veel vlugger naar een wapen of
een mes dan vijfjaar geleden."

HEERLEN - Het aantal
zwerfjongeren in de Oostelijke
Mijnstreek neemt fors toe. In
1991 deden 163 dak-en thuislo-
ze jongeren een beroep op
Straathoekwerk van Zymose,
het jaar daarvoor ongeveer
100. Criminaliteit onder deze
zwerfjongeren komt op steeds
jongere leeftijd voor en ver-
hardt jaar na jaar. Dit staat in
het jaarverslag van Straat-
hoekwerk over 1991.

Ook Marokkaanse en Turkse jon-
geren rond de veertien jaar doen
steeds vaker een beroep op
Straathoekwerk. De buitenlandse
jongeren hebben vooral te kam-
pen met problemen thuis of op
school.
Speciaal voor de allochtone jon-
geren heeft de organisatie on-
langs een Marokkaanse straat-
hoekwerker aangesteld. „Die man
kan een vliegende start maken,
hij spreekt de taal en kent de cul-
tuur. De doelgroep is nog zo jong,
dat we met een preventieve aan-
pak waarschijnlijk al een heel
eind komen", meent teamleider
Lotfis Lena van Straathoekwerk.
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Geboren

Remco
-broertje van Jeroen

en
zoontje van Christa en

Dick Smorenburg
Oude Maar 31

6467 GG Kerkrade
(Terwinselen)

Tijdelijk:
De Weverziekenhuis- Heerlen, kamer 1

Blij en dankbaar zijn wij met
de geboorteen thuiskomst

van onze dochter

Simone
Yvonne en John
Knauf-Hendrikx

Kruisstr. 105
Kerkrade 6461 HA

t
Wij zijn erg verdrietig. Het einde van haar jonge
levep lijkt ongelooflijk, maar is waar.
Bid met ons om berusting en aanvaarding van
het overlijden van ons dochtertje en zusje

Sanne
Zij overleed op 3-jarige leeftijd in het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht.

Heerlen: Erik Lenoire
VioletteLenoire-Corten
Ilke
Kim
Familie Lenoire
Familie Corten
en onze vrienden

6418KM Heerlen, 4 juni 1992
Tarwehof 54
De engelenmis zal worden gehouden op dins-
dag 9 juni as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Andreas te Heerlerbaan, Palestina-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het kerkhof Imstenrade te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4
te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden
toch nog onverwacht is overleden, op de leeftyd
van 79 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Hubert Kohl
echtgenoot van

Maria Baltus
Mechelen: Maria Kohl Baltus

Eygelshoven: Frans en Marjan
Kohl-Duyzings
Anke en Leoni

Mechelen: SjefKohl
Mechelen: Maria Kohl

Familie Kohl
Familie Baltus

3 juni 1992
Dalbissenweg 16, 6281 NC Mechelen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op dinsdag 9 juni as. om 11.00 uur in de kerk
van de H. Johannes de Doper te Mechelen,
waarna aansluitend begrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Hubert wordt bijzonder herdacht op pinkster-
maandag, 8 junias., tijdens de h. mis van 10.30
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium van de zusters Clarissen, Hilleshagerweg
11 te Mechelen, dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Niemand weet hoeveel je hebt geleden,
niemand weet hoeveel je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, ge-
ven wij u kennis van het overlijden, in de leef-
tijd van 73 jaar, van mijn inniggeliefde man,
onze vader, grootvader en overgrootvader

Frans Soleil
echtgenoot van

Dini Kalkhoven
In dankbare herinnering:

Brunssum: D. Soleil Kalkhoven
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Soleil
Familie Kalkhoven

5 juni 1992
Jos. Haydnstraat 15, 6443 CN Brunssum
De rouwdienst, geleid door ds. Van de End, zal
gehouden worden op woensdag 10 juni a.s. om
11.00 uur in de Bethelkerk aan de Heugerstraat
te Brunssum, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ergeen condoleren.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Frans is opgebaard in een der rouwkamers van
de Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.'s Zondags alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

Daar hetons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven die wij mochten
ontvangen bij de begrafenis van onze
moeder en oma

Elisabeth
Heuschkiel-Hermans

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Familie
Ronden-Heuschkiel

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 7 juni as. om 11.30
uur in de Chr. Koningkerk aan de Kluis
te Geleen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
met droefheid kennis, dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hub Mertens
weduwnaar van

Johanna Sijstermans
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade.

Heerlen: AnnieClement-Mertens
Frans Clement
Jolanda en Ramon
Maurice

Heerlen: Christine Schrooten-Mertens
JanSchrooten
Bart
Familie Mertens
Familie Sijstermans

Heerlen, 5 juni 1992
Molenwei 364
Corr.adres: Rotterdamstraat 20,
6415 AW Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 10 junia.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Schandelen-Heerlen, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
aan de Akerstraat, Heerlen, ingang Groene-
boord.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene is op dinsdag 9 juni om 18.10 uur,
aansluitend avondmis in de dekenalekerk van
St. Pancratius te Heerlen-Centrum.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mervan Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijdenvan ons bestuurslid en actief
medewerker bij onze wekelijkse kienavonden,
de heer

Hub Mertens
Zijn inzet en plichtsbesef zullen altijd in onze
herinnering blijven.
Ons medeleven gaat uit naar de familie, die wij
veel sterkte toewensen.

Bestuur, dirigent en leden
harmonie Eendracht
Schandelen

~~ t
Na een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, in de leeftijd van 76 jaar, onze moeder,
schoonmoederen oma

Philomène Pörteners
weduwevan

Chris Lammers
In dankbare herinnering:

Sittard: Martie en Ria
Ingrid en Math,Eric

Geleen: Lisette
Armand en Mariëlle,
Odette, Didier

Vlodrop: Jack en Han
Joanne, Nadja

Bom: Elly en Gerard
Mare

4 juni 1992
Corr.adres: Arnold van Steinstraat 2
6121 XN Bom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 9 juni
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Bom.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake van heden, zaterdag 6 juni, om 18.40
uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuariumWauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het dapper gedaan
Niemand weet hoeveel je hebt geleden
Niemand weet hoeveel je hebt doorstaan....
Rust nu maar uit.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
voor hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven
wij u kennis dat heden van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Corrie Boesten
echtgenote van

Wiel Vanderbooren
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 70 jaar.

Spaubeek: Wiel Vanderbooren
Stem: Margarita en Ber

Familie Boesten
Familie Vanderbooren

6176 BG Spaubeek, 4 juni 1992
Hoeve 17
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 9 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Laurentius te Spaubeek, waarna cre-
matie om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar
gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In de eucharistieviering van 2e pinksterdag om
10.00 uur zal Corrie herdacht worden in voor-
noemde kerk.
Corrie is opgebaard in het uitvaartcentrum De-
la, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen heden; zaterdag, zondag en maan-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

I t
Midden in zijn leven, heeft de Heer hem opgeroepen.
We begrnpen niet waarom, waarom toch ...
We moeten afscheid gaan nemen, definitief,van mijn lieve man, onze
papa, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

SjefKortis
echtgenoot van

To Thoma
Hij overleed, geheel onverwacht, op 57-jarige leeftijd.

Voerendaal: C.M. Kortis-Thoma
Klimmen: Bert en MariaKortis-Brouwers

Niels
Voerendaal: Sylvia en Ronald Smeets-Kortis

Familie Kortis
Familie Thoma

6367 TW Voerendaal, 4 juni 1992
Parkstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op woensdag
10 juni as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal, waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf
10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, dinsdagavond om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Papa is opgebaard in de rouwkamer van begrafenis- en crematiever-
eniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Lieve y

opa
ik zal je missen.

Niels

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotse-
linge overlijden van

SjefKortis
Wij verliezen in Sjef niet alleen eenkundige medewerker, maarvoor-
al een gewaardeerd en oprecht collega.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en kleinkind.
Wij wensen hun veel sterkte om dit verlies tekunnen dragen.

Medewerkers van de
Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen buitenland
Brunssum

Met groteverslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlij-
den van ons bestuurslid, hoofd P.R.-commissie en aktieflid, de heer

J. Kortis
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, die wij veel sterkte toewensen.

Bestuur en leden
gemengd koor Inter Nos
Voerendaal

Na het overlijden en de begrafenis van onze lieve

Albert Kousen
betuigen wij iedereen onze oprechte dank.
Wij waren ontroerd door de grote belangstelling, de bloemen, de h.h
missen en de vele blijken van medeleven, schriftelijk zowel als mon-
deling.
Het doet ons goed te weten dat hij bij velen zo geliefd was.

Mia Kousen-Paulssen
Fer en Marianne Kousen-Hamers
JosKousen en Ellen Wetzelaer

Kerkrade, juni 1992
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op pinksterzondag 1
juni as. om 10.00 uur in de kerk van de Heilige Catharina te Kerk-
rade-Holz.

Overleden

Jaap Bessems
geboren op 20 december 1927

overleden op 5 juni 1992
Hoensbroek: Marianne Mulders

Karin Bessems en
Linda-Rose Santhagens 1
Bart Bessems
Mariëlle Daemen en (
Charel Crombach
Suzanne Daemen \

6432 DA Hoensbroek, 5 juni 1992 |
Ringstraat 4
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op woensdag 10 juni
om 13.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het crematorium om 13.15 uur. 1
alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

tChiel Hendrikx,
echtgenoot van

Lies Hendrikx-Lee-
ters, 72 jaar, Pr. Bea-
trixstraat la, 6039 CG
Stramproy. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
tweede pinksterdag, 8
juni 1992, om 11.00
uur in de St.-Willi-
brorduskerk te
Stramproy.

t Nellie Gielen, echt-
genootvan Ton Rij-

vers, 63 jaar, Minder-
broederssingel 69,
6041 KH Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden zater-
dag 6 juni as. om 11.30
uur in de H. Geest-
kerk te Roermond,
waarna om 13.30 uur
de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden
in het crematorium te
Venlo-Blerick.

tPiet Keuren, echt-
genootvan Nel Col-

bers, 68 jaar, Herken-
boscherweg 50, 6045
AS Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op dinsdag 9
juni as. om 11.00 uur
in de Kapel in 't Zand
te Roermond.

t
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Raymond Witpeerd
Geboren te Heerlen op 25 juli 1967 en onver-
wacht van ons heengegaan op 4 juni 1992.

Heerlen: pap en mam
Heerlen: Kobie en Yvonne

Chantal, Natascha
Brunssum: Petra en John

Remco
Heerlen: Carin en Robert
Heerlen: opa en oma

Familie Witpeerd
Familie Brentjes
Familie Gregoire

6412 DX Heerlen
Zeskantl97
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-den op dinsdag 9 juni om 13.00 uur in de paro-chiekerk H. Antonius van Padua te Beersdal-
Heerlen, waarna om 14.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium teHeerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
In de h. mis van pinkstermaandagom 10.00 uurin voornoemde kerk, zal Raymond worden her-
dacht.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alleswat hij voor
ons heeft betekend, namen wij afscheid van

SefDirix
weduwnaar van

May Marehal
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 85-jarige leeftijd.

Stem: Jo en Ria Senden
Patrick, Odette,Ruud

6171 KD Stem, 2 juni 1992
Stadshouderslaan 15
Op verzoek van de overledene, heeft de crema-
tie in besloten familiekring plaatsgevonden.

Met droefheid geven wij kennis dat toch nog
vry onverwacht van ons is heengegaan, mijn lie-
ve moeder en onze goede oma

Maria Jacoba Jansen
Mam, bedankt voor alles wat je voor mij hebtgedaan. Lieve oma, we zullen je missen, be-
dankt voor alles.

J.J.M. Leunissen
Jolanda en Denise
B. Maas

I ~
9 maanden konden wij aan jouwennen
we mochten je niet echt leren kennen
onze kleine engel, ons allerliefste wicht
jezag niet het aardse, maar het Hemels licht.
Wees onze bewaarderen voorspreker bij God
als we je nodig hebben in ons levenslot.

Kevin
Wilhelmus Cornelis Maria

geboren 3 juni 1992
overleden 3 juni 1992

Diepbedroefd geven wij u kennis van het heen-
gaan in Onze Lieve Heer van ons zoontjeKevin.
VanKevin werd op 5 juni 1992 in besloten kring
afscheid genomen te Mechelen.

Wim en Margriet Schwanen-Heiligers
Mechelen, Hoofdstraat 38

I " INooit klagend, nooit vragend,
haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Diep bedroefd geven wij u kennis dat na een stil
en moedig gedragerf lijden uit ons midden is
heengegaan, myn inniggeliefdevrouw, onze lie-
ve, zorgzame moeder en oma

Maria Jacoba
Ackerman-Jansen

echtgenotevan

Peter JozefAckerman
op de leeftijd van 57 jaar.

Goes: P.J. Ackerman
Eygelshoven: A. Leunissen

L. Ypelaar
Marco, Franscheska

Bleijerheide: Th. Leunissen
Kohlscheid: C. Flören-Leunissen

W. Flören
Francois, Silvia, Sabine

Chevremont: M.L. Leunissen
A. Leunissen-van der Wouw
Bianca, Michel

Heerlen: R.G.T. Leunissen
Goes: J.J.M.Leunissen

B. Maas
Jolanda, Denise

5 juni 1992
Donkerstraat 82, 4463 VW Goes
Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard
in het rouwcentrum De Bevelanden, Geldeloo-
zepad 20 (naast de alg. begraafplaats) te Goes.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar op
woensdag 10 juni 1992 van 11.00 tot 11.20 uur,
waarna aansluitend om 12.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel-
burg.
Na afloop van de plechtigheid is er in de condo-

Iléanceruimte van het crematorium gelegenheid
tot condoleren.

R.H.H.A. PULS
TANDARTS

l.v.m. vakantie gesloten
van 9 juni t/m 28 juni

1992.
Van Banninglaan 6a
6371 GW Landgraaf

Saneringskaarten
blijven geldig

_ "■^"■■D..9i!.^ j*l2sf#
Wij ruimen op. Nieuw en Occjgj

N GEM WS-400
N GEMWS-2 F S
0 GEMWS-2 F 3
0 GEMDSK-100 F 2
0 GEM PX-3 F g
0 GEMRt-5 F %
N lechnics KN 1000 FJS
0 lechnics KN-800 F 3
N lechnics KN-400 F<X
0 lechnics KN-200 F g
N Farfisa DK-250
N Farfisa TK-75 f ,&
N Ftoland Pro-E F 45
0 ftmaha PSFMSOO F SS
0 femaha PSR-2500 F 3
0 ttmaha PSR-6300 _F^J
Stationslraatll-6131AX9^

leteloon: 046-5800gy

*, IVoor het opgeven van familieberichten voO* \
de krant van dinsdag 9 juni, bestaat
gelegenheid op maandagmiddag tussen
15.00 en 16.00 uur opons hoofdkantoor o'
telefonisch uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen. >

l.v.m. onze vakantie is de praktijk
gesloten van maandag 8 juni
tot en met vrijdag 1 2 juni.

Tandartsenpraktijk
H.W.M. Schoffelen-van Ballekom &
A.J.P. Schoffelen

Spoedgevallen: tel. 045-252797. J

. enter
Tneerten

Het Sintermeertencolleqe viert
DONDERDAG 18 JUNIa.s.
het25-jarig schooljubileumvan de heren
BROUNS en TRIEBELS, die ook jarenlangaan
deClaramavo werkten, en .
ÜBACHS, diezo lang aan hetCoriovallum Colw
werkzaam was.

Tussen 16.30en 18.30uurkunt u onze jubilarissen■.

feliciteren, tijdens de receptie, die gehouden woro'
het schoolgebouw aan deKenneaylaan.
John F. Kennedylaan 10,
6419BG Meeden, ,
telefoon 045-711664.

<

I
Gemeente Roermond

RECTIFICATIE
De in de Trompetter van 2 juni 1992 aangekondigd
gezamenlijke vergadering van de commissies *°°Welzijn, Organisatie en Personeel en Financi^Economische Zaken en Milieu op dinsdag 9 juni l^j'
komt te vervallen in verband met de verplaatsing van "*vermelde agendapunt inzake de P.N.L. operatie naar e&J
latere datum. De reguliere vergadering van de comrnis*'
voor Welzijn, Organisatie en Personeel op 9 juni '"zal op het gebruikelijke tijdstip van 19.30 uü
aanvangen.

4 {k 1
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Pinkpop in de steigers

Warmtekrachtkoppeling (WKK) be-
tekent dat de produktie van warmte
en electriciteit in één proces wordt
ondergebracht. Tot nu toe werd
WKK voornamelijk in de glastuin-
bouw toegepast. Hierdoor is een
veel geringere hoeveelheid fossiele
brandstoffen nodig omdat de rest-
warmte nuttig wordt gebruikt voor
gebouwenverwarming en -koeling.
In de praktijk resulteert zon WKK-
project in een forse kostenbespa-
ring. Ook betekent het dat de sa-
menleving bespaart op het gebruik
van fossiele brandstoffen en gaat er
minder kooldioxyde de lucht in.

Overigens wil MEGA meer van der-
gelijke initiatieven in Limburg gaan
ontplooien.

MEGA is in het kader van het mi-
lieu-actieplan naar het Maaslandzie-
kenhuis gestapt om het initiatief
aan te kaarten. Met name de bijdra-
ge aan een schoner milieu was de
drijfveer. Dank zij de warmte-
krachtkoppeling hoeft er in de gro-
tere energiecentrales in het land
minder electriciteit te worden opge-
wekt. MEGA heeft uitgerekend"dat
door dit projekt de uitstoot van
kooldioxyde - die verantwoordelijk
is voor het broeikaseffect - op jaar-
basis met 2650 ton vermindert. Bo-
vendien wordt hierdoor een bijdra-
ge geleverd aan de bestrijding van
de zure regen.

Het lijkt erop dat het college het alleen heeft laten uitvoeren om
voor de buitenwereld de schijn op te houden de zaak niet hele-
maal in de doofpot te stoppen. Voor de vorm meldt het college van
B en W dan nog een nieuw aanbestedingsbeleid te zullen formule-
ren en dat uit de jaren 1985-1992 te gaan evalueren. Dat is dan
ook wel het allerminste, wat het dagelijks bestuur dient te doen.

J.H.

De uitkomst van het externe
onderzoek naar de opzet-
gelden-affaire in Brunssum
stond van tevoren vast.
Muurmans Advocaten en
VB Accountants konden
uiteraard met de beste wil
van de wereld uit de officiële
stukken van de gemeente
niets onrechtmatigs afleiden.

Alsof hetEetalen van opzetgelden in de boeken van de gemeente
zou zijn terug te vinden. Het uitbetalen van opzetgelden door een
aannemer aan andere bedrijven, bedoeld als tegenprestatie voor
het verkrijgen van een opdracht, wordt immers in het geheim afge-
sproken. De uitbetaling vindt evenmin in deopenbaarheid plaats.
De bureaus moesten onder meer nagaan of bestuurders en amb-
tenaren gesjoemeld hadden bij de aanbesteding. Omdat boven
tafel te krijgen mochten de onderzoekers ook gesprekken voeren
met betrokkenen. Uit de onderzoeksresultatenvalt opte maken dat
de bureaus die gelegenheid voorbij hebben laten gaan.
De onderzoekers hebben alleen officiële documenten nageplozen.
In feite geven de bureaus in hun bevindingen zelf al aan dat daar-
uit geen onregelmatigheden zijn op te maken. „Uit de stukken die
aan ons zijn overlegd valt niet af te leiden datzich rond de aanbe-
steding mogelijkerwijs onregelmatigheden hebben voorgedaan",
heet het in hun zeer summiere rapportage.
Dat zegt dus eigenlijk meer over de vage onderzoeksopdracht dan
over de juistheid van de in de krant gemelde feiten over opzetgel-
den die betaald zijn bij de tweede fase van de aanleg van de
Emmaweg. Alleen een diepgaand justitieel onderzoekkan de ware
toedracht aan het licht brengen. Het onderzoek dat het Brunssums
college heeft laten uitvoeren is een wassen neus. Het geld voor
een dergelijk onderzoek had Brunssum beter in de zak kunnen
houden.

r . j^gn onze verslaggever

C^ASTRICHT - Niet alleen
bnvP,roVlnciaal aanbestedin-E, le!d' maar ook de huis-gseis die de provincie han-
inkr-nVOOr haar eigen aan" en
Nin !in ' worden op korte ter-
feen ürastlsch aangescherpt.
CDa cXoorstel daartoe vankn u enlid M- Cornelis-

o? glsteren- tijdens de
-tatencomrnissie voor

h{ p?en- d°or gedeputeerde
hnd' k meekers als 'uitste-berni bestempeld en zonderSte teSensPraak overge-

Al
-Jiewfjjl!me tijd voordat de provin-
Sfcerucht opgeschrikt door eenreeks
"É-Jn Gs k de smeergeldaffaires,
U *ingen -begonnen met de voorberei-
s* iïl uithr r̂ een verdere aanpassing
6 _enbeïe h ■ van het aanbestedin-
-2 teep Die nieuwe regels moe-i "in tl 11'?*vlak na het zomerreces
2 aro_i. E „acht worden. Cornelissen
2DPaan glsteren bij Pleumeekers
«5 ciaal i°^ voortaan ook het provin-

* itrenBp ko°Pbeleid aan diezefde
4 *>n 6 voorschriften te onderwer-
Puaarh-
-5 AfzoekVerwees hij naar recente on-
-4 irachtenCljfers

' die aan het licht
4 nt dat slecnts DÜ veertien
gjl c°ricurr Van de overheidsaankopen
9 Bevraa r̂ende offertes waren aan-
"4 Vf>r . "Dus aJkt het me bijzon-

k ken rn dig om ook dit soortyNeid !?aar meteen in het nieuwe
Ssen ri

cc te nemen," wees Corne--lae weg.

Voor 2000 één grote 'superrechtbank'
Rechtbank Maastricht
in 1994 naar Annadal

l ors zieh Zeling toonde Pleumee-
l**1 2ii daaroP bereid aan dewens
r^en J?artiJgenoot tegemoet te
*n 0p " "Het komt er in alle geval-
jVie iJa.n dat we de kans op indivi-
l er, lnvloeding in dit opzicht zo
eHde geliJk maken. Een uitste-

ek v 0 SuSgestie om dat principe
11 geld* °»

nze eiSen inkopen te la-

Zoals bekend kampt de rechtbank
al jarenmet een veel te krappe huis-
vesting in de voormalige tweede
Minderbroederskerk. Het parket
van het Openbaar Ministerie werd
achttien jaren geleden 'tijdelijk' on-
dergebracht in een houten proviso-
rium waarvoor de gemeente een
vergunning voor tien jaar afgaf.

Drs J. Barendregt, directeur van de
Rijksgebouwendienst - Directie;
Zuid en H. Muermans van Bouw-
management Muermans BV teke-_
nen komende woensdag de contrac--
ten in de grote hal van de recht-^
bank. Swinkels Passchier wordt de»
architect die de verbouwing gaat,
leiden. Aansluitend wordt in een
persconferentie uitgelegd waarom
'het zo lang heeft geduurd voor een
beslissing is genomen.

Huisvesting

Von onze correspondent
MAASTRICHT - De recht-
bank te Maastricht verhuist
medio 1994 naar het voormalig
Annadalziekenhuis in de stad.
Die beslissing is deze weelt
bekend geworden. Het nieuwe
'gerechtsgebouw wordt geheel
losgekoppeld van 'buurman'
Teikyo. De rechtbank wordt
gehuisvest in het voorste -oudste - deel van het zieken-
huis dat daartoe wordt ver-
bouwd voor ongeveer vijftig
miljoen gulden.
Met de beslissing is een eind geko-
men aan zeker vijfjaar speculeren
over de plaats waar de rechtbank
gevestigd zou worden. Van de ze-

ven mogelijk lokaties bleven uitein-
delijk nieuwbouw op Randwijck of
het Céramiqueterrein en een ver-
bouwing van het Annadalcomplex
over. Een goed ingelichte bron
meldt dat nieuwbouw te duur zou
worden. De Rijksuniversiteit Lim-
burg is gegadigde om de huidige
behuizing van de rechtbank te be-
trekken.
De nieuwe huisvesting van het pa-
leis van justitie maakt deel uit van
het project genoemd 'J. 120. Justi-
tie meet in dat project de rechtban-
ken een jasje aan dat gekocht is op
de groei. Vóór het jaar 2000 moet de
reorganisatie van de rechterlijke
macht namelijk zijn beslag hebben
gekregen. Het is de bedoeling dat
de burger/verdachte voor alle juridi-
sche zaken terecht kan bij één ge-
recht van eerste aanleg: de recht-
bank.

Van onze verslaggever

Statenfracties over informatie na aardbeving:

'Nederlandse radio
blunderde gruwelijk’

a!UiBen Sch alle Statenfracties vroe-
Pen'ov en 'nadere bijzonderhe-
iCc°Unfr e^ a^ Tle we^en lopende
k°S to nts°nderzoek naar het tote gevoerde aanbestedingen-
kS vanV^n de Pr°vincie. Commissa-
Toelt 1- koningin Emile Masten-
de "et weten dat de 'oriënteren-

inmiddels

"^ a^rug is. „Het eigenlijke, di-
Her; derz°ek krijgt de komende
*si er zÜn beslag." Mastenbroekc'Usje p,e rekenen dat de eindcon-volge,J .eind deze of uiterlijk begin
L de maand op tafel liggen.

|W^aard zullen we die in deze
We st uitgebreid aan de
nl6 ' aldus de gouverneur,
Eer?oek Iïlee verzekerde dat de on-
Paar Resultaten volledig open-
f_66-Wn Jn' Dat laatste wilde
L°or aji°rdvoerder H- van Keulen
f^stjo - e zekerheid' graag even be-L 5U zien.

Voedselpakketten
de onderzoekers voor de

Jfoer, jle willen lopen, spoorde
'*er -jj^ks-woordvoerder Wim de
J*1nu a] overige fracties vurig aan
ï ' een ondubbelzinig signaal
r^on nin de richting van de
efij. j,morrende' Limburgse bur-
vr6 h'ö veel mensen in Lim-
j2°rt u°.r Je dezer dagen zeggen: je
Jk. rj' elemaal niets van de poli-
;lf.acrar°m zeg ik tegen alle Sta-
r Van S: laat toch eens duideüjk
üfar°rn iG horen- Spreek je uit.
f^o. Lu ,d°en wij hier niet met zn
to Wii en duidelijk de uitspraakjVpr J. . geen voedselpakketten,
v et>- D JkS en flessen wijn accep-eg Om "

urger vraagt er gewoon-

Emile Mastenbroek de weinig
vleiende slotsom van de fracties.
„Er was ontegenzeglijk sprake
van een informatiekloof. Niet al-
leen naar de burgers toe, maar
ook tussen de gemeenten en de
hogere overheden.

" Twee dagen voordat
het spektakel Pinkpop
op de draf-en renbaan
in Landgraaf losbarst,
wordt hard gewerkt
aan de opbouw van het
podium. Nog maaren-
kele dagen geleden
speelden de Dire
Straits op dezelfde
planken in een uitver-
kochte Kuip inRotter-
dam. Maandagochtend
om half elfklinken de
eerste geluiden uit de
enorme boxen.

Foto: KLAUS TUMMERS

Ik Hey^te.-^8 Prikkelende oproep vond
fe. ffacti emig weerklank. De overi-
kJrst fjpes achtten het verstandiger
LHten tj£lderzoeksresultaten af te
l?<? een ' temeer daar Pleumeekers
E3sorw. benadrukte dat de onder-
fcNw^?cht van GS aan het ac-
tf^d "sbureau 'heel bewust zo
},%t,°fliik is gesteld', zowel in
WJ gaat als kwantitatief opzicht.

n Wat dat natuurlijk ten koste
w ai meer tijd."

politie vindt
5,8kilo hasj

Daar zullen we met zn allen veel
lering uit moeten trekken," voel-
de ook de gouverneur er niets
voor de uiterst gebrekkige com-
municatie en informatie met de
mantel der liefde te bedekken.

MAASTRICHT - De rol
die de Nederlandse ra-
diozenders de eerste uren
na de recente aardbeving
in Limburg hebben ge-
speeld, was een regel-
rechte ramp. Hun dure
plicht om de bevolking
in Limburg en de rest
van het land bijtijds te in-
formeren over de drama-
tische gebeurtenissen die
nacht, hebben zij 'op gru-
welijke wijze' verzaakt.

Schade
Mastenbroek liet de commissie-
leden gisteren nog weten dat het
rampenfonds voor schade aan
particuliere woningen vermoe-
delijk zeven miljoen gulden
overhoudt. Dat geld kan volgens
de gouverneur worden ingezet
voor de restauratie van het be-
schadigde cultureel erfgoed -
met name kerken en monumen-
ten - in het gebied van het epi-
centrum van de aardbeving. Na
afloop van de vergadering liet
Mastenbroek zich nog ontvallen
dat hij in dit verband ook rekent
op een stevigeextra bijdrage van
het rijk.

Overigens mocht de commissa-
ris van de koningin gisteren de
nodige open

#
doekjes van de Sta-

tenfracties in ontvangst nemen
voor zijn kordate en succesrijke
fondsenwervingsacties ten bate
van de slachtoffers van de be-
ving.

Met die conclusie vertolkte
PvdA-fractiewoordvoerder Mart
van Stralen gisteren het 'Staten-
brede' afgrijzen over het feit dat
de Limburgse bevolking uren na
de ramp nog verstoken bleef van
zelfs de meest wezenlijke infor-
matie.
In schrille tegenstelling tot het
omringende buitenland, waar de
burgers in de getroffengebieden
wél direct via hun nationale ra-
diozenders op de hoogte werden
gesteld.

f._6en P.J?" een controle op drugs
r\ gte v esh°P aan de Straelse-> klafy.enl° betrapte de politie

op het gebruik van
i_.sniJ Pinken lagen gerin-[h veelheden hasj.

S»f <le na r̂boven gelegen woning
4 'ülo p

tle een hoeveelheid van
in straf? 56 gram weed aan met
pden n aarde van circa 60.000
"j-^naar6 bewoner, een 31-jarige
r» het , bekende de eigenaar
!l_rclove^erboden spul te zijn. De
>*g ger,?. middelen werden in be-
ïioces-Ve I£en- Tegen de man werd

J il* vmü al opgemaakt, waarnauJneid werd gesteld.

Slotsom
Tijdens een vergadering van de
vaste Statencommissie voor Al-
gemene Zaken onderschreef ook
commissaris van de koningin
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Wassen neus

(ADVERTENTIE)

Ga echter bewust en zuinig met drinkwater om,

draai de waterkraan op tijd dicht.

'Gebruik wat je nodig hebt. Niet méér!' nÊjLcs^
Want u wilt toch niet alleen vandaag iuAP^Vv Ot\
het-wonder-uit-de-kraan maar ook graag morgen \|W (.^fu??
en overmorgen en alle dagen erna.

Limburgs drinkwater, zorg van WML...nu én later!
__——i-—

■

j^^lN.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

Informatie over bewust omgaan met drinkwater:
WML, sektor Voorlichting, Antwoordnummer 1333,6200 VB Maastricht.

Tel. 043-217841

i

(ADVERTENTIE)

Jk I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■j | lEDEREEN |
V I Zeer grote kollektie bankstel-W len, kasten, eethoeken,
■j Lazy-Boy fauteuils en vloer-

bedekking etc. etc.
INRUIL MOGELIJK
5000 m2 verkoopruimte

maandag 13-18 uuriH donderdag koopavond

M At\ VERSCHILLENDEM *»ü SLAAPKAMERS
Heerenweg 251, HeerlensS'^^^L Tel. (045)216123

M Sff% W Langs grote weg
|Jv Heerlen-Brunssum

Limburgs dagblad J
Accountantsonderzoek naar aanbestedingen snel afgerond

Provincie scherpt
inkoopbeleid aan

Ziekenhuis Geleen
krijgt primeur

MEGA-Limburg
GELEEN - MEGA Limburg heeft
zijn eerste warmtekrachtkoppeling-
project in de Limburgse gezond-
heidszorg afgeleverd. Dat is ge-
beurd in het Geleense Maaslandzie-
kenhuis en hiermee wordt volgens
MEGA een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan een schoner milieu. Voor
het ziekenhuis betekent dit op jaar-
basis een lagere energierekening.

Limburg
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Premier Pawlak is
onbeschreven blad

DOOR RUNA HELLINGA derij in zijn geboortedorp Facyna
op zon dertig kilometer van War-
schau. Pawlak heeft een opleiding
gevolgd aan de Polytechnische Ho-
geschool in Warschau en houdt zich
ondermeer met informatica bezig.

De nieuwe premier werd in 1991
voorzitter van de PSL. Onder zijn
leiding heeft de partij zich krachtig
verjongd en is een groot deel van
het oude, communistische partijka-
der opgeruimd. Pawlak heeft zich
bovendien zeer sterk gemaakt voor
verbetering van de positie van de
boeren.

PRAAG - Het Poolse parle-
ment heeft een dag na de val
van premier Jan Olszewski
gisteren Waldemar Pawlak tot
nieuwe minister-president be-
noemd. Pawlak, een 33-jarige
boerenleider, was door presi-
dent Lech Walesa naar voren
geschoven. Hij is een betrek-
kelijke buitenstaander, wiens
verdienste met name is dat hij
tot nu toe niet betrokken was
bij partijpolitieke conflicten. Verzet

Daarbij heeft hij zich altijd verzet
tegen de agrarische politiek van de
regering Mazowiecki, die gericht
was op bezuinigingen en verminde-
ring van de landbouwsubsidies.

Toch heeft de nieuwe premier op
dit moment de steun van Mazowiec-
ki's Democratische Unie, van de
Liberalen van oud-premier Jan Bie-
lecki en van de vroegere Bierpartij,
die zich als Poolse Economische
Programpartij inzet voor radikale
economische hervormingen.Pawlak is voorzitter van de Boeren-

partij (PSL), de opvolger van de
oude communistische boerenpartij
ZSL, die in het totaal 48 zetels in
het Poolse parlement heeft. Hij is
eigenaar van een middelgrote boer-

Olszewski werd donderdagavond
met een motie van wantrouwen
door het Poolse parlement wegge-
stemd na een rede van Walesa,
waarin hij de premier verweet lijs-
ten bekend te hebben gemaakt met
de namen van politici die voor de
communistische veiligheidsdienst
hebben gewerkt. Volgens Walesa
zijn dat soort lijsten onbetrouwbaar
en leiden dergelijke onthullingen
alleen maar tot verdere onrust en
instabiliteit.

Met die steun kan de nieuwe pre-
mier overigens nog geen meerder-
heidsregering vormen. Dat zal hoe
dan ook moeilijk worden. Het Pool-
se parlement is zo verdeeld dat het
vrijwel onmogelijk is een werkbare
meerderheid tot stand te brengen.

" Waldemar Pawlak, voorzitter van de Boerenpartij, a}~J
trekkelijke buitenstaander door Walesa naar voren gescil j
als nieuwepremier. Fo'"]

Pawlak toonde zich vrijdag na af-
loop van zijn benoeming echter re-
delijk optimistisch over zijn kansen
een regering te vormen.

Daarbij moet bijzondere aan-
dacht worden geschonken aan
verbetering van kwaliteit, ver-
sterking van de concurrentiepo-Volgens de vakbond is er een

Journalisten tegen
bezuinigingen bij

VNU-dagbladengroep NedCar: uitspraken
Mitsubishi positief

HASSELT -' Na huiszoekingen in
het hele land is de gerechtelijke po-
litie van Brussel, in samenwerking
met de douane, erin geslaagd een
organisatie op te rollen die actief
was met de aanmaak van xtc-pillen.
De bende was gespecialiseerd in de
uitvoer van chemische produkten
naar Nigeria, maar in feite werden
aanmaakstoffen voor xtc-pillen uit-
gevoerd naar Nederland. Tientallen
tonnen piperol-derivaat zouden tus-
sen maart en september van vorig
jaar naar Nederland zijn doorge-
sluisd.

Spil in het hele handeltje was een
33-jarige Hasseltse dokter, die op 14
februari in Nederland was aange-
houden.

Drugsbende
opgeroldsitie en ontwikkeling van markt-

bewerkingsactiviteiten. Dat plan
moet binnen een maand op tafel
liggen.

De VNU Dagbladengroep omvat
De Gelderlander, De Stem, De
Limburger, Het Dagblad voor
Noord-Limburg en de dagbladen
van de Brabant Pers (Eindho-
vens/Helmonds Dagblad, Bra-
bants Dagblad en Het Nieuws-
blad).
De gezamenlijke dagbladen had-
den vorig jaar een oplage van
770.000 exemplaren. Bij de dag-
bladengroep werken 2750 men-
sen.

De directie kondigde vorige
maand structurele kostenbespa-
rende maatregelen en een perso-
neelsstop aan om de afbrokke-
ling van de bedrijfsresultaten te
voorkomen.

De betrokken dagbladen kam-
pen met een daling van het ad-
vertentie-aanbod.

i
ontwikkelingswerk voor VoW^f*kamura heeft nu voor het j
openlijk inhoud gegeven a^ $
mogelijkheden die Mitsubis^Vjl
voor Helmond," aldus de Ne #.
president. Hij wijst er op dat *J
Volvo als Mitsubishi, samen & $
Nederlandse staat elk voor eelJ <f
de aandeelhouder van NedCaJ^rig jaar de sterke intentie h^uitgesproken om na 1995 °nt r̂ 'lingswerk in Helmond ond
brengen.

Tot die tijd wordt in Helmo^werkt aan de ontwikkeling va J
nieuw model auto. „Het is bi)z°jj
positief dat Nakamura daar n^ f
alle openheid over filosofeel^zullen er zelf wel voor moete" f
gen dat de prestaties van Nedy
vergelijking met de internat' ~concurrentie kunnen doorstaa " ,

breed verzet tegen de voorgeno-
men maatregelen. De directie
krijgt een week de tijd om op de
eisen te reageren. Mocht een po-
sitieve reactie uitblijven, dan
overweegt de NVJ acties.

EINDHOVEN - De VNU
Dagbladengroep moet on-
middellijk afzien van de
voorgenomen personeelsre-
ductie van vijf procent. Dat
hebben de redactie-vertegen-
woordigers in de medezeg-
genschaporganen van de
betrokken regionale dagbla-
den, waaronder van De Lim-
burger in Maastricht, giste-
ren na overleg met de journa-
listenvakbond NVJ geëist.

De redactie-vertegenwoordigers
eisen verder van de directie een
duidelijkestrategische visie over
de toekomst van de dagbladen.

HELMOND - De recente uitspra-
ken van Mitsubishi-topman dr. H.
"Nakamura over de toekomst van de
ontwikkelingsafdeling van NedCar
in Helmond zijn zeer positief. Ze
houden op geen enkele wijze een
bedreiging in voor die afdeling, in-
tegendeel. President ir. F. Seven-
stern van NedCar heeft dit gisteren
meegedeeld.

Eerder deze week luidden vak-
bondsbestuurders de noodklok.

Volgens hen heeft Nakamura ge-

zegd dat de ontwikkelingsafdeling
van NedCar na 1995 alleen maar be-
trokken wordt bij het aanpassen
van Japanse auto's aan de Europese
markt. Volgens G. van Os van de
Unie BLHP zou dat tot gevolg heb-
ben dat de afdeling wordt inge-
krompen tot hooguit 200 werkne-
mers. Nu is er nog plaats voor 600
ontwerpers.

Sevenstern legt de uitspraken van
Nakamura heel anders uit. „Op dit
moment verrichten we uitsluitend

Onder betaling van een borgsom
van 100.000 gulden mocht de dokter
naar de begrafenis van zijn groot-
moeder in Belgisch-Limburg, maar
hij is tot op heden nog steeds voort-
vluchtig.

Demonstratie tegen
opslag kernkoppen

Leger ontruimt
in Sarajevo

kazerne
Van onze correspondente

officiële mededeli^
Gemeente Bom

Openbare bekendmak' 11*
voorbereidingsbesluHen j

De burgemeester van Bom '.^jf
overeenkomstig het bepaalde Jt'
tikel 22 van de Wet op de B^1." f
ke Ordening bekend dat d v'
meenteraad in zijn vergaderd» s
26 mei 1992 besloten heeft te ve
ren dat in voorbereiding zijn: \f
1. een partiële herziening va

ter/bestemmingsplan „b^jS
bied" voor het perceel ka°a.\e^bekend gemeente Bom, se
nr. 821, plaatselijk gelegen a
Kleine Laakweg te Holtum^ 4

2. een partiële herziening v3jj|)^
bestemmingsplan „Uitbre' .J
plan aanwijzende de be &
ming in hoofdzaken" v°%ó^
gedeelte van de percelen "u/
traal bekend gemeente A
sectie H nrs. 178 en 179, VjjJ^tt
lijk gelegen aan de Buchte
te Buchten.

Voorts is bepaald dat v°ruJFschreven voorbereidingsbes A
met ingang van 9 juni 1992 in
king treden. je tj
De besluiten met bijbehorend tf
keningen liggen vanaf ver Kj
datum ter gemeentesecretafl '^mer 1.35 (Kasteelhof te Bom/1
een ieder ter inzage.
Bom, 5 juni 1992

De burgemeester voornö \
P.L.H. Creemers _^^\

Boos
De Britse militairen zouden overi-
gens niet in hun sas zijn geweest
met de boodschap van de actievoer-
ders. Een groep Britse soldaten zou
boos een aantal spandoeken van de
straat hebben verwijderd. Het ge-
volg daarvan was dat de demon-
stranten vanaf dat moment beurte-.
lings de wacht hielden bn' hun ■schilderwerken.

# Op de straten van Elmpt verzamelen de demonstranten zich om pamfletten uit aan passan-
ten. Foto: JAN PAUL KUIT

„Het is niet alleen de opslag van die
vijftien atoombommen hier in
Elmpt, maar vooral ook het voort-
durende transport van de wapens",
zo zei een van de demonstranten
gisteren. Volgens de man worden
de kernkoppen regelmatig naar
Groot Brittannië verscheept voor
controle en onderhoud. „Dat is le-
vensgevaarlijk. Tijdens het trans-
port kan er vanalles met die bom-
men gebeuren", aldus de demon-
strant.

De actiegroep, die sinds enkele ja-
ren nauw samenwerkt met Green-
peace had voor de actie met opzet

„Het wordt tijd dat de mensen eens
zien wat hier allemaal aan de hand
is. Gezien de politieke situatie in
Europa is het toch helemaal niet
nodig dat in Duitsland atoombom-
men paraat staan", schreeuwde een
demonstrant over straat om boven
het geronk van de tientallen stil-
staande auto's uit te komen.

BRUGGEN - De Aktionsgemein-
schaft Fluglarm Niederkrüchten
demonstreerde gisteren bij het
RAF-vliegveld in Bruggen tegen de
opslag van vijftien kernkoppen op
het militaire terrein. De demon-
stranten verspreidden hun protest-
leuzen via pamfletten en spandoe-
ken voor de ingang van het RAF-
vliegveld en op een druk kruispunt
in Elmpt.

de vrijdag vóór het Pinksterweek-
einder gekozen vanwege de dan
gebruikelijke verkeersdrukte in de
Duitse grensstreek. De timing bleek
juist. Gistermiddag rond het spits-
uur vormden zich rond de vredelie-
vende demonstranten op het kruis-
punt in Elmpt files vanuit uiteenlo-
pende richtingen.

Het federale leger had op 19 mei uit
Sarajevo vertrokken moeten zijn.
De Bosnische strijdmacht sloot de
laatste grote groep militairen echter
in om ervoor te zorgen dat zij hun
geschut achterlieten.

Bosnische miliciens keken vanuit
deuropeningen en posities achter
zandzakken toe hoe de militairen in
vier colonnes vrachtwagens, bussen
en auto's onder begeleiding van
VN-pantservoertuigen wegreden.
„Het verliep zonder problemen," zei
kolonel John Wilson, hoofd van het
VN-waarnemersteam.

De ongeveer achthonderd militai-
ren en hun vrouwen en kinderen,
die een maand door de Bosnische
regeringsmilitie waren belegerd,
vertrokken naar door serviërs be-
heerst gebied ten zuidwesten van
de stad.

SARAJEVO - Het Joegoslavische
federale leger heeft gisteren de
Maarschalk-Titokazerne in de Bo-
snische hoofdstad Sarajevo geheel
ontruimd. De Bosnische president
sprak zijn twijfels uit over het her-
vatten van de vredesbesprekingen
bij de Europese Gemeenschap. De
leider van de Bosnische Kroaten
ontkende het VN-rapport dat zijn
militie wordt gesteund door het
Kroatisch leger.

In onze slaapkamerspeciaalzaak Heerlerbaan vindt u een keuze uit meer dan 50 slaapkamers in de kleu-
ren: wit - zwart - wit essen - kersen - mahonie. Tevens een grote collectie in schuifdeurkasten, matrassen,
spiralen, lattenbodems en ledikanten. Bezoek ook onze andere zaken.
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VAN ZONSOPGANG TOT ZONSONDERGANG |W_—U
_y HET LANGSTE TERRAS AAN DE MAAS 111811 °f^Q

Maestricht is een Europese stad Met de Maas als'de Seine door Parijs', Petit-Restaurant 'Porte Méditerraaée'. en knipogen naar alles wat U daarvan BS-ffPVVP! 'La Rive Gauche'een oa«<
geworden. Maestricht is een beetje met 'La Rive Gauche' als dc linker mooi vindt. IIMPNfUKpiHwiMTM van rust en bourgondiscn
buitenland, bourgondisch, oever. 'La Rive Gauche' - 'n speciaal Gezellig flaneren op 'La Rive Gauche', H|MRMUI|SiIK genieten bijna met de vo«'
een beetje Frans. stukje Maestricht, nieuw culinair op het terras een twinkelende Elzasser Dit alles vermengd met internationale WK*&mwYWl4Ës ln et water """ en met
Met oude stadswallen, kerken, rivieren, trefpunt van stijl en gezelligheid niet drinken, ontspannen'n krantje lezen, allure, Japanners, Amerikanen, Kffffl WttL^mflèTTmTTMTtTi PM uitzicht op Maestricht.
het waterpoortje, bruggen, oevers en restaurant 'Au Bord de la Meuse', even uitrusten na het winkelen in Engelsen, Limburgers, Fransen, WÊÊÊl^ntsß^^tsi^ervflÊÊÊÊÊÊÊM
een monumentale binnenstad. Café-Bar 'd'Artagnan' en Wyck, glimlachen naar voorbijgangers 'La Rive Gauche' . . . 'A Place to Meet. _________________________■_______!



Rechtbankpresident Schulz hoorde
het relaas van Sabine en Petra met
stygende verbazing aan. „Hebben

Ria Oomen belooft 'oorlog' in Europees parlement

Houthem even centrum
Europese gehandicapten
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Gangster tracteert taxichauffemes op koffie
Wendt ging naar café
met gegijzelde zusjes

DOOR FRANK SEUNTJENS

DOOR ROB PETERS

" Uitwisseling van
kennis en
mogelijkheden tussen
gehandicapten van de
deelnemende landen.
Hier krijgt een
Nederlandse
congresdeelnemer
uitleg over
mogelijkhedenin
Portugal.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

jullie echt geen kans gezien om te
ontsnappen? In dat café hadden jul-
lie toch iemand kunnen waarschu-
wen. Jullie zijn daar zelfs naar het
toilet geweest," zei Schulz.
Sabine en Petra: „Dat durfden vpe
niet. Wendt zou dan zeker op óns
hebben geschoten. Bovendien kon-
den we ons toch niet verstaanbaar
maken. In Luik spreken ze alleen
maar Frans."
De rechtbank boog zich gisteren
ook uitvoerig over het criminele
verleden van Wendt. President
Schulz had ruim een uur nodig om
alle diefstallen, inbraken en gewa-
pende overvallen op te sommen.
„Met het strafblad van Wendtkun je
gemakkelijk een kamer behangen,"
zei iemand op de publieke tribune.

AKEN - Wolfgang Wendt (42), de
Duitse gangster die in Aken terecht
staat voor een overval op een geld-
handelaar, moord op een politie-
man en gijzeling van vier vrouwen,
is een ijskonijn. Hij presteerde het
om, enkele uren nadat hij de Aken-
se hoofdagent Wilfried Zander (42)
met vier kogels doodschoot, in een
café in Luik op zijn gemak een kop-
jete gaan drinken met twee van zijn
gijzelaars. Zo overtuigd was Wendt
ervan dat hij de politie van zich had
afgeschud.

De twee vrouwen die door hem mee
naar het café werden gedwongen,
waren de zusjes Sabine Schenk (23)
en Petra Christians (26). Wendt gij-
zelde hen toen de politie nog op zijn
hielen zat. De twee, allebei taxi-
chauffeuse, stonden in het centrum
van Eschweiler op klanten te wach-
ten. Wendt sprong plotseling bij de
vyfmaanden zwangere Sabine in de
taxi, trok een pistool en gaf haar
opdracht meteen weg te rijden. Sa-
bine's oudere zus rook onraad en
zette de achtervolging in. Via de
boordmobilofoon hoorde ze van Sa-bine wat er aan de hand was. Enke-
le kilometers verder vroeg Petra
haar zusje te stoppen en stapte vrij-
willig achterin de taxi van Sabine.

eaarfT? 7 "Het 1S de bedoeling dat we allemaal even
Hev^«ifan ? S Prmses Juliana binnenkomt", ging Wilma
de ïw gIS e^n wat al te enthousiast op de slotdag van
in lWKean Meeting voor gehandicapten in Franciscoordme^t« voorbiJ aan de dagelijkse realiteit van de
van rl! congresgangers. Opvallend genoeg nam niemand
de nuL ♦

JOnge gehandicapten en begeleiders, waarvanstoot^fn-? m een, rolst°el zitten, en hun begeleiders aan-
seert rtt peze toch wat Paradoxale oproep. „Het symboli-
Valk« t T Van dit tweede Europese congres. Hier in
beeld 1 ë1S e°ht Wat gegroeid, waar Europa een voor-
woord,.an nemen", zei een der organisatoren nuchter
der v

°ok onderstreept werden door de woordvoer-
bii aii ? TsJechische delegatie in een slotakkoord waar-
oprop Jideelnemers uit negentien Europese landen eenwan_;.f deden aan de strijdende partijen in Joegoslavië dewaPens neer te leggen.

handf3gen lang hebben de ge-
van ,pten uit negentien (waar-

den 'T'"!1- uit Oost-Europa) lan-
beerd L dels workshops gepro-
dieDpn t\ thema arbeid uit te
heth ♦

e stelüng dat arbeidhandSt311 Van lichamel«k ge-
beterd " aanzienlijk kan ver-
Pen 1S een open deur intrap-

tevin van de Raad van Europa en
onze 'eigen' Ria Oomen uit het
Europees parlement zijn al lan-
ger bezig de belangen van de
gehandicapten te behartigen. Ria
Oomen kwam er manmoedig
voor uit dat zij al langer strijdt
tegen te vele nutteloze initiatie-
ven, die aandacht en geld krij-
gen. „Ik wil alleen te maken
hebben met organisaties die van
de gehandicapten zelf zijn en
niet met allerlei zaken van men-
sen die andere belangen hebben.
Die strijd heeft mij nu al veel
vijanden opgeleverd, maar wie
mij kent weet dat ik zal blijven
vechten", aldus Ria Oomen.

kleun» ianden weinig roos-
marlj-. Sltuatie op de arbeids-gehaLmaakt de toekomst voor
ln VAiiiCapten vrlj uitzichtsloos.
ZoveJi burg kwamen echter
worir'umgelijkheden tijdens de
deeln PS ter tefel. dat 'veel
VertrTM. ers toch gesterkt weer
WslefdnersaldUSeenVandege" Monsterorganisatie

Over twee jaar gaat het hele ge-
handicaptencircuit naar Grie-
kenland, waar de derde Europe-
se meeting (de eerste was twee
jaar geleden in Bordeaux) wordt
gehouden. Frans Schobben de
organisator van 'Valkenburg
1992' bood gisteren de deelne-
mende landen aan In Valken-
burg een permanence te vestigen
die alle zaken tot 1994 coördi-
neert.

mein1-?" °P de slotdag van de
van n ■ Werd in aanwezigheid
nifes?rmses Juliana een slotma-
gen . aan 6enomen, waarin we-
kansp aangegeven die tot meer
'narkt °P de Eur°Pese arbeids-
kWam moeten leiden. Concreet
tief v

er ook een Belgisch initia-
den tt

de grond dat snel zal lei-
en j*,o* uitwisseling van kennis
lande delen tussen de diverse
'ancjen' "Dat voor Oosteuropese
ri Jk w deze biJeenkomst belang-
de larfn' mag duideliJk zi Jn. In
gehaJ\ en werd het bestaan van
ontkp. icaPten tot voor kort nog
kend * maar er bliJken uitste-
be sta

c traimngsfaciliteiten te
gaan.,an die straks ook open-
tek ' aldus forumleidster Heys-
Ei
20a) Pese vertegenwoordigerss mevrouw Podesta le Poit-

samenwerkende revalidatiecen-
tra in Limburg.
Met tranen in de ogen namen de

deelnemers gisteravond afscheid
van Houthem, maar vele contac-
ten, uitwisselingen en vormen

van 'burenhulp' zullen 'de vlam
van Houthem brandende hou-
den.

Ook in Valkenburg bleek het
standpunt van de Denen inzake
de eenwording van Europa in-
druk te hebben gemaakt. t)e
gehandicapten willen echter van
geen wijken weten. „Wat zich
hier zichtbaar en hoorbaar heeft
afgespeeld, zou zonder de een-
wgrdingsdrang in Europa nooit
hebben kunnen gebeuren", al-
dus directeur Alberts van de Wisselvallig zomerweer

Met de terreinfiets van Monschau naar Luxemburg

Oostkanton paradijs
voor mountain-bikers

"^-^^J_£^onze verslaggever

CHAIJ '- G-d
bike voor mountain-
ternJli 11 de Euregio: op de
gest ets kan men nu on-
lem°°rd van Monschau he-
fijden ?vaar L"xemburg
Prar-K. Dwars door de
Bi*nu ge Ardennen en Bel-
kam e Eifei- In het Oost-
ProvfiI. een Duitstalige
sPeeSClevan Belëië, zijn 62
tam Ki routes voor moun-Totaï ,s uitgestippeld,
kiln,' iengte zeshonderdbo??eter Alle Paden en
kaart eggetjes ziJn keurig in
aanL gebracht. Blauw/wit
Van if^ven °P een schaal

Zomeracademie
in Aken zoekt

contrabassisten

Aan een lange periode met droog en warm weer kwam deze weekdan toch een einde. Het sterke hogedrukgebied dat geruime tijd ditweer bepaalde werd uiteindelijk van zijn ankers gelicht en nu kon-den storingen met regen en onweersbuien wel tot onze omgevingdoordringen. Het weer werd onbestendigen de maxima moesten een .tlinke stap terugdoen. Hoewel de warme lucht verdreven werd bleefdeze toch dicht in de buurt. Op de scheidingslijn tussen de warme en -vochtige lucht ontstaan gemakkelijk kleine, maar actieve storingenwaarvan er een woensdag met een omvangrijk en intensief regenge-bied onze omgeving naderde.

In de daaropvolgende nacht bereikte dit neerslaggebied met eensterk buiig karakter Zuid-Limburg en trok verder activerend naarhet noorden op. Van plaats tot plaats vielen verschillende hoeveelhe-den regen; in Midden- en Zuid-Limburg varieerden de aftappingentussen de 15 en 25 mm. Op veel plaatsen was dit een welkome aan-vulling van het tekort. Daarbij kwam de temperatuur nauwelijksboven de 15 graden Celsius uit, ten opzichte van de voorgaande da-gen met maxima tot 29 graden betekende dit een thermische aderla-ting.
Voor de komende Pinksterdagen doet men er goed aan regenkledingen paraplu binnen handbereik te houden. Weliswaar komt de warmelucht weer onze richting uit, maar de opbouw van de atmosfeer isdermate onstabiel dat spontaan weer regen- en onweersbuientot ont-wikkeling kunnen komen. Vooral Zuid-Limburg ligt binnen het be- !reik van onweerskernen. Het blijft dus wisselvallig weer.
Opnieuw dus onweerskansen. Over het ontstaan daarvan en de be-scherming daartegen zijn enkele vragen gesteld. Reden voor eennadere toelichting. Als er onweer op komst is, kan men al vroeg in "de ochtend de eerste voorbodes daarvan zien in de vorm van zoge-naamde 'kasteelwolken. Dit zijn kleine torenwolkjes die bij verdere
opwarming van de aarde uitgroeien. Vooral in de middaguren kanmen geweldige 'bloemkolen' in de lucht zien opbollen die vaak totmeer dan 10 kilometer hoogte kunnen stijgen. Grote temperatuurs-yerschillen op die hoogte zorgen voor sterke dalende en stijgendeluchtstromingen. In deze 'schurende' luchtbewegingen wordt electri-citeit opgewekt, waarbij positieve en negatieve ladingen in de wolkworden opgebouwd. In de verijsde top van de buienwolkkomen danal kleine ontladingen voor, gevolgd door zwakke donder. In een laterstadium schieten grote bliksemschichtenvan wolk tot wolk en heeftde neerslag de aarde bereikt dan kan ook de bliksem de aarde tref-fen. Aan het 'kraken' op de middengolf van de radio is de intensiteitook te bepalen.

Bliksem en donder
Bij zwaar onweer kunnen de verticale ontladingen een snelheid krij-gen van rond 100.000 kilometer per uur, de hitte van een dergelijkebliksemstraal kan daarbij rond 30.000 graden bereiken. Door dezehitte zet de lucht uit en 'ontploft' dan met grote kracht. Dat is dus dedonder, een explosie die bij menigeen de schrik om het hart doetslaan. Om te bepalen waar het onweer zich bevindt is heel eenvou-dig; is het verschil tussen de bliksem en de donderslag minder dan10 seconden dan is het onweer zeer nabij, want een verschil van 3seconden betekent een afstand van slechts 1 kilometer en dan is hetzaak een veilig heenkomen te zoeken.

Veilig en onveilig
In principe zoekt de bliksem altijd het hoogste punt op; een boom ■kerk- of televisietoren, en in het open veld kan dateen mens of dier.
zijn. Bent u in het open veld; ga nooit schuilen onder een boommaak u zo klein mogelijk, het liefst gehurkt in een greppel Blijf bijzware regenval nooit bij een fiets of brommer, metalen trekken debliksem aan. In een bos is de kans op inslag veel kleiner. In een huis
is men redelijk veilig, maar ga nooit bij een open raam staan In een.auto hoeft u geen angst te hebben, de electriciteitwordt bij inslag viade wielen afgevoerd, maar wacht wel even met uitstappen. Zwem-mers dienen onverwijld het zwembad te verlaten. Tenslotte: bevindtu zich in een tent: houd dan nooit de tentpaal vast!

weerspreuk
Is juninat en guur, ' "
wordt alles slecht en duur.

rn en inemer is Manfred Da-
°ost-r_. secteur5ecteur van het VVV-meer „ nin St- Vith- Min of
üg j |edwongen besloot hij vo-
reinfj,- f

r een Parcours voor ter-
"Bosw vSuS uit te zetten. Damen:
Uiet t

achters, jachtopzieners en
ltfaat.ri_? vergeten wandelaarshaverk?n Steen en been- °m de
biker„ ap weken mountain-
dwars J Van de paden en fietsen
dend„door het bos. Ze verniel-
laars gf

aanPlant en reden wande-
sokken r? toe comPleet van de
6egev"n

Ue ergernis liep op een
er wTn moment zo hoog op dat
stondkn & s vechtpartijen ont-n- Het werd echt te gek."

AKEN - Contrabassisten uit
de Euregio kunnen zich nog
tot medio deze maand aan-
melden voor een cursus aan
de Europese Zomeracademie
van het Ludwig Forum voor
Internationale Kunst in Aken.
Belangstellenden kunnen
daar van maandag 13 tot en
met zaterdag 18 juli een korte
opleiding volgen in de kun-
strichtingen muziek, litera-
tuur, dans en beeldende
kunst. Alle 'klasjes' zijn in-
middels volgeboekt, behalve
muziek.

Voor de muziek-workshop
wordt nog gezocht naar
twaalf cursisten. Kandidaten
moeten beschikken over een
gevorderde muzikale en spel-
technische baskennis. Geinte-
reseerden dienen voor 15 juni
een cassette met eigen werk
en een korte beschrijving van
hun muzikale loopbaan in te
sturen naar: Regio Aachen,
Theaterplatz 14, D-5100 Aken
(tel. 09-49241455200). Docent
Peter Kowald, een bekend
avantgarde-musicus en con-
trabassist, maakt dan uit de
aanmeldingen een selectie.

öamIe van pte naar het ministe-
fceuterL nsme om geld los te
direct„, oor zi Jn idee. De VVV-
die ;jur kreeg een leuke subsi--66, Daarna benaderde
Êen hl ,een aantal fietsclubs.
hi)zelf verstandige zet, vindt

~_ achteraf. „Problemen
0rndat aanpakken bij de wortel.
re n vr,LZ^ ver antwoordelijk wa-
de °r de overlast heb ik tegen
'Helpda°nUntal.n-bikers gezegd:
een onia ook maar mee om naar
kerkte gte zoeken. En dat

" Mountain-bikers komen in het Oostkanton volledig aan hun trekken.
Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

mis gaan. We gaan ervan uit dat
ze hun verantwoordelijkheden
kennen, zeker nu ze zelf groten-
deels de routes hebben mogen
bepalen."'

Grootste wens van Damen: een

Belangstellenden kunnen het
'Bike-Book' schriftelijk of telefo-
nisch bestellen: Verkehrsambt
der Ostkantone, Mühlenbach-
strasse 2, B 4780 St. Vitht. Tele-
foon vanuit Nederland:
0932-80227664.

Verbeted
r<W= s kwamen zelf met
hen eLaai.dragen die volgens

hn, * waren voor moun-
ben wi s' Hun voorstellen heb-
teiten Voorgelegd aan de autori-
stonriJ.n ln een mum van tijd
t*s on " er meer dan zestig rou-
°ostkaP!Pler" Sinds Pasen is het
ftiour- T ,nu een Paradijs voor"untam-bikeri,."

De verstandhouding tussen na-
tuurliefhebbers enerzijds en ter-
reinfietsers anderzijds is volgensDamen inmiddels een stuk ver-beterd. „Zo lang de mountain-
bikers zich aan de regels hou-den, kan er eigenlijk ook niks

sluitende route voor mountain-bikers door het grensgebied van
Nederland, Duitsland en België.
„Dat moet kunnen. In het Oost-
kanton hebben we bewezen dat
je in goed overleg veel kunt be-
reiken."

(ADVERTENTIE)

_________rï____# ■W-W*

Zie pag.: 34+35

Limburgs weerhoekje

Met zn drieën reden ze daarna naar
Luik, waar ze de taxi verborgen in
een garagebox die toevallig open-
stond. Wendt ging met de twee
vrouwen de stad in en tracteerde
hen op een kopje koffie en later nog
een glaasje cola. Daarna bracht hij
Sabine en Petra naar een bushalte
en kocht twee kaartjes. Toen de bus
vertrok, zwaaide Wendt de zusjes
zelfs nog vrolijk na.

Limburgs dagblad Limburg

over de grenzen
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|SJD?
" Wilt u meer weten over de

juridische vormgeving van
onze samenleving?

" Bent u geïnteresseerd in
sociale wetenschappen?

" Werkt u graag met cliënten?

Informeer:
" 4-jarige HBO: Sociaal-Juridische

Dienstverlening
" voltijd en deeltijd
" start: september
" kinderopvang mogelijk

A HOGESCHOOL SITTARD
WÊr Sportcentrumlaan 35,

61 36 XX Sittard.

!
SjD ook te studeren aan:
" Hogeschool Midden-Nederland,

Culemborg, telefoon (03450) I 58 41
" Rijkshogeschool Groningen,

Groningen, telefoon (050) 73 18 89
' Ichtus Hogeschool,

Rotterdam, telefoon (OIO) 437 05 22
" Algemene HogeschoolAmsterdam!

Hogeschool von Amsterdam (alleen voltijd),
Amsterdam, telefoon (020) 664 24 I I
I 1

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmaCFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120

Bedrijfshogeschool. Katholieke Liergani.en

SPD DAGOPLEIDINGEN
" mus, ROERMOND EN TILBURG

MET EXAMENGARANTIE
Informatie en gratisprospectus 013-394333 (Brabant) of077-520440 (Limburg)

Rijkshogeschool Maastricht

FACULTEIT BEELDENDE KUNSTEN

Academie Beeldende Kunsten

De Academie biedt met haar 90 medewerkers
en jaarlijks 75 binnen- en buitenlandse
gastdocenten optimale garantievoor

"hedendaags hogerkunstonderwijs.
Oe Academie telt 620 full-time en 252 part-
time studenten. 1 5% daarvan is afkomstig uit

het buitenland.
Mede door haar buitenlandse stages,
gastdocenten en studenten is zij sterk
internationaal georiënteerd.

Aanmelden Academie Beeldende Kunsten
Avond of deeltijd / part-time studies

Tot I juli a.s. kunt u zich nog aanmelden voor een part-time-studie aan de Academie
Beeldende Kunsten.

Studierichtingen:
" monumentale vormgeving en schilderen

" publiciteits en grafische vormgeving

" plastische en keramische vormgeving
" architectonische vormgeving (interieur- en produktvormgeving)

" vormgeving in metalen en kunststoffen (edelsmeden)
■ mode- en textiele vormgeving

Contractonderwijs van programma-onderdelen(na selectieprocedure) in deeltijd of
avondonderwijs is mogelijk.

Vanaf oktober a.s. organiseert de Academie Beeldende Kunsten in samenwerking met

5 centra voor kunstzinnige vorming "Oriëntatiecursussen Academie Beeldende Kunsten".

Informatie hierover:

" C.C.V. Maastricht 043 - 251951
" Stichting Vrije Uren Weert 04950 - 33665

" Kreatief Centrum Geleen 046 - 750112
" Kreativiteitscentrum Kerkrade 045 - 456468
" Stichting Kunstzinnige Vorming Venlo 077 - 540241

Op aanvraag ontvangt U brochures en aanmeldingsformulieren.
(043 - 466670/71/72 of vul onderstaande bon in).

BON
Graag ontvang ik informatie over de Academie Beeldende Kunsten

Naam

Vooropleiding

Adres

Postcode en woonplaats

Zenden aan: Academie Beeldende Kunsten
Postbus 531, 6200 AM Maastricht.

IJJI

CURSUSSEN+rfAOPLEIDINGEN K
ERKENDE LICHAAMS-

VERZORGENDE OPLEIDINGEN:

Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschap-
pop grond van de Wet op de Erkende Onderwijs- 835f1[
instellingen, voor zover het onderwijs binnen de
reikwijdte van de Wet betreft. ___É_________________b___É______l

./7LIMBURGSE V^gSSi
_tfl / AKADEMIE VOOR^
LAL»)/ LICHAAMSVERZORGENDE

X*«^fc»7 BEROEPEN
OPLEIDINGSINSTITUUT

|P?7T7TtT'J3^_f¥^_-FE__-^W*Tïï^

SëÜCöÜtgë
Heerlen Maastricht Roermond

*>* A jj

Investeer in je toekomst
en kies voor een korte en krachtige

managementopleiding
KHO bedrijfskunde ~

Een jaarBell College is mooi
meegenomen,

toeristische en
secretariële opleidingen

met specialisatie op juridisch en medisch gebied. Incl.
buitenlandse talendiploma's van deAlliance Francaise,

het Goethe Institut en University of Cambridge.
Managementopleidingen:

Lambertuslaan 9, Maastricht
Secr. en toer. opleidingen:

Stationsstraat 17, Maastricht
Studiegids aanvragen: 043-218095.

Studiefinanciering WSF 18+.
In september start weer de avondcursus

loonadministratie.

BUSINESS
MARKETING/

MANAGEMENT/PR.
EUROMANAGEMENT
HOTELMANAGEMENT

SECRETARESSE
TOERISME

RECEPTIONISTE
HOST/HOSTESS

Ben jijook geïnteresseeerdin een dynamische toekomst en
goed onderwijs met een europees karakter (1 of 2 jarig).

I bel even: I

Rn3Jt-T»^ Algemeen secretariaat
mèpÊÊ^l^%, tel-: 040"52 O 6 20

jPEPÉ JIJ + NOTENBOOM
■pu\Vn^Jp^ laat het samen gebeuren

Centrale Administratie:
Instituut Notenboom Postbus 307, 5600AH Eindhoven.
Erkenddoorde Minister van Onderwijs en Wetenschappen, opgrond
van de wet erkende onderwijsinstellingen voorzover het onderwijs
onderdereikwijdte van de wet valt.

o.a. Middenstand-Management-

rwMgl I
INFO: 043-254653 |

rjD j
gffhogeschool heerlenÈ

Informaticavond
Woensdag 17 juni 1992

Aanvang 18.30 uut

Informatie over:

4 a 5-jarige deeltijdopleiding tot
HLO-ingenieur

VoorMLO- en HBO-A-opgeleiden geldt een speciale vrijstellingsregeling

1"jarige kopcursus
VoorHBO-B-opgeleiden voor het behalen van het HLO-getuigschrift

Bijscholingscursussen
Zelfsamen te stellen uitde aangeboden modulen

Inlichtingen: Hogeschool Heerlen, HogerLaboratorium Onderwijs
- Deeltijdopleiding, Montgomerystraat 7, Postbus 5155,

6130 PD Sittard, telefoon 046-519204

HogerLaboratorium Onderwijs

Bedrij f shogeschool Katholieke Leergangen

AVOND-HEAO
(ACCOUNTANCY, BEDRIJFSECONOMISCH, COMMERCIEEL)

BASIS MARKETING, NIMA A/B
BOEKHOUDEN MBA SPD AA

LOONADMINISTRATIE BELASTINGRECHT SOCIAAL RECHT
MANAGEMENT ASSISfENT, PU INFORMATICA

HEERLEN, MAASTRICHT, ROERMOND, SITTARD, VENLO, WEERT, EINDHOVEN

De cursussen Basiskennis boekhouden, PD Boekhouden, MBA, SPD-I, NIMA-A en Praktijkdiploma informatica
(MG-1/2/3)worden met examengarantie gegeven. Voor meer informatie en een gratis prospectus kunt u bellen
met onze medewerkers 077-520440 en 046-599559 (tijdens de kantooruren) of schrijven naar Antwoordnum-
mer 909, 5000 VB Tilburg ofu bezoekt een van de

STUDIEVOORLICHTINGSDAGEN:
Maastricht: Jeanne d'Arc College, Oude Molenweg 130, dinsd. 30juni 1992: 18.00-20.00
Sittard: Hogeschool Katholieke Leergangen PABO, Beukeboomweg 24, donderd. 18 juni 1992: 18.00-20.00
Heerlen: Bernardinuscollege, Akerstraat 95, maand. 29 juni 1992: 18.00-20.00

De Bedri|fshogeschool KatholiekeLeergangen is (voor zover hel onderwijs onder de reikwijdte van de wetvalt) aangewezen op grond van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs,
erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet op de erkende onderwijsinstellingen en behoort tot de Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland.

DRAAG EEN
STEENTJE Bl

een schixjl in !
het kinderdorp j

JOAO PESSO^
BRAZILIË

Het comité Heerlen]
SOS-Kinderdorpen A
Joao Pessoa de bcs«a'
kleuter- en lagere *■ uitbreiden.
In detoekomst isdes^
ook bestemd voor dc
deren uit de slopr
wijken in dcbuurt v^
kinderdorp.
Teneinde ooit een V"
dcring in dc lccfei' 1"

van deze kinder^
brengen is veel geld n°"
Het comité Heerlen'
SOS-Kinderdorpc
daarom uw hulp-

DOORj2os\
OVER TB JMAKEN, KOOI'

USYMBOLIS^
EEN STEE*

VOOR ,
DE SCHOOI]
j : déA

U kunt dit bedrag °
maken naar Rabo»''
Heerlen, nr. 11.99-11"
t.a.v. SOS-KinderdoffJschoolactie(giroreken
Rabobank: 10.30.856)-
Inlichtingen: U^.Philips-Leufkens, L°.,
Heerlen SOS-K'^,dorpen. Tel.: 045-4^J

ONDERWIJ5J
GEEFT WÉ^

iVOOfiM_T£R INFOfIÜ*P\
0 j

terre des homn'H
TEL. 070-363 79*1

Doe ook mes!
GIRO 64690JÜ

MMN

j^| wÈk- ________ Sp

Atheneum-diploma P^» |P|
in één jaar met de i^Smr
'Succes-Plus-Formule'. —^—

Voor veel studenten blijkt het behalen van het Havo- of Intensieve heaeleidinaAtheneum-diploma op een gewone dag-of avondschool niet mwmic-c ucyciciumy

de ideale weg. Intensieve begeleiding'in de 'Succes-Plus-Formule'
Het opleidingsinstituut Site heeft, in een uniek houdt dus in:

samenwerkingsverband met het Open Leercentrum in Sittard, . extra vakinhoudelijke begeleiding in zeer kleine groepjes,de studievorm ontwikkeld en geoptimaliseerd op basis van ■ ■ _.
,

ervaringen, die de beste kans biedt om in één jaar het Havo- " studeren onder toezicht en begeleiding van een >
of Atheneum-diploma te behalen: de 'Succes-Plus-Formule'. docent/studiebegeleider.

" voortgangsrapportage.

Voor wie? Diplomagericht
De 'Succes-Plus-Formule' isbestemd voor Havo- en " alleen de examenvakken,
Atheneumstudenten die: . strakke jaarplanning en resultaatmeting door

" gezakt zijn voor het examen of schoolonderzoeken
" met moeite naar de laatste klas zijn bevorderd of " alle faciliteiten van Sité/Open Leercentrum in Sittard
" op het nippertje in devoorlaatste klas zijn blijven zitten staan ter beschikking van de studenten.

" vroeger drie jaren Havo- of Atheneumonderwijs hebben
9evo|9d- Méér weten? 'Wat is de 'Succes-Plus-Formule'? Wilt u méér weten over onze 'Succes-Plus-Formule',. , toelatingsvoorwaarden en onze mogelijkheden vdor uw. een kombmatie van lessen direkt gevolgd door een specifieke wensen, stuur dan onderstaande bon in en uintensieve vakbegeleiding door de vakdocent, danwei o^tvangt gehee| vri jbiijvend onze 'Succes-Plus-Formule'

" een kombinatie van lessen met direkt daaropvolgend brochure.
verwerking van de leerstof onder toezicht en met U kunt natuurlijk ook even bellen. Een afspraak maken
begeleiding van een docent, met een van onze studieadviseurs kan ook: 046-590444. t

" intensieve rapportage over presentie en studievoortgang, t* ]
indien gewenst ook met de ouders. p- — ■_- — -_____________ — «____________________ —■ Informatiebon 'Succes-Plus-Formule'

■ Stuur mij vrijblijvend uw brochure met alle informat'e I

' Dhr./Mevr: -- I□ ÜQCTrn,D !*- -'I I ïfl^| J I Postcode/Plaats: _^- I- | in een enveloppe (zonder postzegel) opsturen naaf- m
OPLEIDINGEN -TRAININGEN - CONSULTANCY ■ Opleidingsinstituut Site.
Parklaan 4, Sittard l« Antwoordnr. 1012,6130^VBSmard. J^



reageren, maar zijn fractie zal
wel meewerken aan het opzetten
aan een nieuw aanbestedingsbe-
leid. Voor het formeel regelen
van de aanbesteding houden de
bureaus in hun bevindingen
eveneens een pleidooi.

zich gistermorgen in het eitje,
omdat de bevindingen al in de
krant stonden. Tot dinsdag 9
juni mocht niemand erover spre-
ken had het college hen op het
hart gedrukt.

men, filosofeert Palmen, eraan
toevoegend dat hij al jaren gele-
den gepleit heeft de aanbestedin-
gen beter te regelen, zodat con-
trole door de raad mogelijk is.

Dealworth is failliet

Burgemeester Henk Riem, oud-
burgemeester Hoogland en oud-
wethouder J. van Dijk waren
niet bereikbaar voor commen-
taar.

I_
«lul u.itermate voorzichtige for-
leeftnng die geen uitsluitsel
.j top de vraag of bestuurders
Keh niet zorgvuldig hebben
van 2 d- zo valt de mening
be,.^- I'Espoir (Lijst Horselen-
sitipi "?amen te vatten. Het oppo-
iu-stV vindt dat er alsnog een
vir>j lee' onderzoek moet plaats-een.
2in "evmdingen maken geens-
str0 een eind aan de geruchten-
is °^ die in Brunssum op gang
de k men naar aanleidmg van
den ricbten over de opzetgel-
W 0 " Niets van de berichten
tate door de onderzoeksresul-onc.n ontzenuwd. Een justitieeler2oek kan mensen van hun

Als alles goed geregeld is op het
gebied van aanbestedingen hoeft
er ook geen nieuw beleid te ko-

(PvdA). Hij heeft 'geen enkele
behoefte' aan het geven van
commentaar. Ook J. Krocké
(BCD) laakt het uitlekken van de
onderzoeksgegevens. „Het is
buiten alle proporties als de in-
formatie via iemand van de ge-
meente bij de krant terecht is
gekomen", briest J. Hessevan de
belangrijke coalitiefractie Bor-
ger. Inhoudelijk wil Hesse niet

De meeste fractievoorzitters, in
ieder geval die van de coalitie,
waren met name verontwaardigd
over het voortijdig uitlekken van
de bevindingen van de externe
bureaus. Menig raadslid, zo
blijkt uit de reacties verslikte

„Aan afspraken houd ik me. Dat
is wat je minimaal kunt ver-
wachten van mensen.", zegt frac-
tiewoordvoerder A. van Bergen

Internationale studentenlol
DEN BOSCH - Dealworth Invest-
ments Limited is vorige week fail-
liet verklaard door de rechtbank in
Den Bosch. Dat gebeurde op ver-
zoek van advocate S. Salvador na-
mens de reisorganisatie Solair, die
met een aantal onbetaalde rekenin-
gen zit.

Dealworth was sinds enige maan-
den gevestigd In het Brabantse
Nuenen. Het bedrijf was niet meer
actief. Vorig jaar zat Dealworth nog
in Landgraaf. De zakenlieden John
Kisters en Frits Schönemann deden
toen onder meer op naam van Deal-
worth aan kredietbemiddeling voor
met name Duitsers. Veel Duitsers
betaalden wel aanzienlijke sommen
inschrijfgeld, maar de kredieten
waarop ze hadden gehoopt werden
niet uitgekeerd.
De Duitse justitie is al geruime tijd
bezig met een onderzoek tegen Kis-
ters en Schönemann, en wordt daar-

bij geholpen door de Nederlandse
en Belgische collega's.
Volgens mr Salvador is het faillisse-
ment van Dealworth aangevraagd,
omdat dat goedkoper is dan het in-
schakelen van een incassobureau.
De curator in het faillissement, mr
F. Sanders in Eindhoven, heeft rui-
me bevoegdheden om de aart Deal-
worth gerichte post te openen. Sal-
vador hoopt dat de curator zo
voldoende redenen vindt om bij jus-
titie een verzoek in te dienen voor
een onderzoek naar frauduleuze
handelingen.
De eigenaars van Dealworth per-
soonlijk aansprakelijk stellen, zal
niet veel uithalen, vreest Salvador.
De hoofdzetel van Dealworth In-
vestments Limited staat geregis-
treerd in Londen, de aandelen Deal-
worth zijn in het bezit van Shine-
ford Limited, dat weer eigendom is
van Equinox Limited, gevestigd op
het eiland Man.

Limburg aardig
vol tijdens
Pinksteren

cawSTRICHT - Hotels en
-'Jd.e ngs in Limburg zullen
Uits«2? et Pinksterweekeinde
etiijf nd bezet zijn. De Ver-Ver^ g yoor Vreemdelingen-
iti >e r̂ 'n Limburg verwacht
*etti J^ld-Limburg een hotelbe-
Ce^S tussen 75 en 100 pro-
a^ep na zondag enigszins
ïlVende genten als Pinkpop en
(y^^wk handboogschieten in
v0 graten hebben gezorgd

extra boekingen. Ver-,
veru ' wordt dat bij verdere
de c eter.ng van het weer ook
v^a,r*pings een extra aanloop
be v 8!1611 krijgen.
dat h heeft ook vastgesteld
k^n meeste bungalowpar-
ttlet redeüjk vol zullen zitten
<tauVooral bezoekers uit Ne-rland zelf.
Be ri\rVaCLJt sP°litie in Limburg ver-
te, r^ wel extra verkeersdruk-
lijl^g lsteren deden zich nauwe-
o^g Problemen voor. Een
eui Va| nabij Meerssen zorgde

*^d voor verkeersstrem-. lgen bij Maastricht.

meedoen, zijn net begonnen met de
uitwerking van dit plan.

Gerechtshof ziet
Goklden Ten ook
alskansspel

Up» J»■iS i^G - Het gerechtshof in
rSd o g ziet ' net als de Hoge

i b'li^olden Ten als kansspel.
rt*S in i

u** een vonnis van vrij-
S IV e het Rotterdamse Gol-
L l9B7)iCasino Sociëteit VIP, dat
V d°or de politie werd geslo-

>de.
s 2aak werd geprobeerd om

&1 tvBBl6 over de vraag of Gol-
ÈL^Ssn ieen kans- of behendig-
r°or rPe 's> weer open te breken.
R*ai e advocaten werd een spe-
ttWie an onderzoek van der^uJt Professor B. van derI «ien gepresenteerd.
B/j vie]S.*Ben_. onderzoek van professor
_S aan^11 aanzien van Golden|*n. it,n- Op basis van hetrapport
SSd aBenaar besloot de Hoge
PU kan°rig ->aar dat Golden Ten
k°°r ifi fSpel is- Hierop werd hetFHir. ♦

tle makkelijker om op teI legen de casino's.
W*\h^ gerechtshof heeft de eigenaar
Kd tn casino geen straf opge-
pot Lr *chtbank had hem eer'

k een boete veroordeeld.

Kind hoeft zich niet meer te vervelen

Nieuwe 'pas' brengt
vakantievreugde mee

Zymose
In Heerlen gaat de welzijnsinstel-
ling Zymose de 'Vakantiepas' op-
zetten. Ze start met de uitwerking
van het project in Heerlen-Noord.
Volgens Jos Cauberg, een mede-
werker van deze instelling, staat
Zymose te springen om vrijwilli-
gers. Hij is vooral op zoek naar
mensen uit het verenigingsleven en
oudercommités die ervaring heb-
ben op het gebiedvan organiseren.

Van onze verslaggever
—♦-

HEERLEN - De stichting LIOSE,
het Limburgs instituut ter onder-
steuning van het sociaal-cultureel
en educatief werk, wil samen met
lokale kinder- en jeugdorganisaties
en -verenigingen een 'Vakantiepas'
uitgeven aan kinderen tussen de
vier en twaalf jaar in heel Limburg.

De kinderen kunnen met die pas
bedrijven, musea, instanties en ver-

enigingen in hun woonplaats bezoe-
ken tijdens de vakantieperiodes.

De activiteiten moeten leuk zijn en
ook leerzaam. Vooral kinderen met
een 'achterstand' hebben er daarom
voordeel bij. Daarnaast leren de
kinderen beter met elkaar om te
gaan en samen te werken, omdat ze
alles met een groep doen.

Wanneer de eerste 'Vakantiepas'
wordt uitgereikt en de prijs ervan,
is nog niet bekend. LIOSE en alle
andere organisaties die hier aan

(ADVERTENTIE)

Harlekijn^ Daby land
-'Maar liefst meer dan 1 000 vierkante meter met: ___^i_?..//^_r
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, /iAüfvY*' 'campingbedjes. reiswtegen. uitzetten. A hCW/W&l "J*,\A
autostoelen, babykleding (t m maat 86). /V ' ./*f* orj(\
kado artikeltjes _^ WW* /j I
en noem maar op I ~£Ê^Ê l//?ljl'7v >

Kouvendetstraat 141. Hoensbroek | |^^^^jg^J Tel 045 221263

(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 5-6-1992: ’ 112,65 = 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

" De Luxemburgse consul
in Aken, Ottmar Braun, gaf
gistermiddag om klokslag
half vijf op de markt in
Aken het startschot voor de
tweehonderdveertig kilome-
ter lange estafetteloop van
de Domstad naar Remich in
Luxemburg. Op uitnodi-
ging van de Luxemburgse
studeritenvereniging 'D'
Letzebuerger' nemen in to-
taal twintig Belgische en
Limburgse studenten, allen
lid van de Akense studen-
tenvereniging 'KAV Alcui-
nus', hieraan deel. De tocht,
die voor de vierde maal
plaats vindt, voerde afgelo-
pen nacht over Vaals via
Eupen naar Remich. De ver-
wachting is dat de eerste
renners vanmiddag om drie
uur aankomen.

Foto: KLAUS TUMMERS

'Kompas'
De 'Stichting Jeugdvakantiewerk
Maastricht' geeft al voor de vierde
keer met succes het 'Kompas' uit
aan kinderen tussen de zes en
twaalf jaar in de provinciehoofd-
stad. Het 'Kompas' is te vergelijken
met de 'Vakawtiepas', maar is alleen
geldig in de grote vakantie.

Zaterdag 6 juni 1992 "21
f limburgs dogblad Limburg

„Ik heb de indruk dat het college het
onderzoek naar de betaling van opzetgelden
bij de aanbesteding van de aanleg tweede

fase van de Emmaweg in Brunssum vooral
als een gebaarnaar de buitenwereld heeft

laten verrichten", luidde gisteren de
cynischereactie vanraadslid Jo Palmen

naar aanleiding van de bevindingen van VB
Accountants en Muurmans Advocaten. De
onderzoeksresultaten, 'één A-viertje' merkt

Palmen schamper op, werden
donderdagmiddag door het college

verspreid onder deraadsleden, dit met de
uitdrukkelijke vermelding dat het
vertrouwelijke informatie betrof.

DOOR JAN HENSELSENTHEOSNIEKERS
blaam zuiveren als ze onterecht
beschuldigd zijn, maar tevens
wordt duidelijk of er al dan niet
iets onrechtmatigs is voorgeval-
len." Geluiden uit de bouwwe-
reld die I'Espoir bereikt hebben
wijzen er volgens hem op dat er
wel degelijk opzetgelden zijn be-
taald door een aannemer.

Niet dat I'Espoir eraan twijfelt
dat de heren onderzoekers hun
werk niet naar behoren hebben
uitgevoerd. Hij heeft vooral kri-
tiek op de door het college gefor-
muleerde onderzoeksopdracht.
Die is volgens hem minder uit-
voerig dan de oppositie had ge-
wild. Het college vraagt de bu-
reaus aan de hand van gemeen-
telijke stukken te speuren naar
onrechtmalige handelingen bij
de aanbesteding. Indien nodig
mochten de onderzoekers be-
trokkenen aan de tand voelen.

SfNSSUM - De vraag dringt
bin». °P Waarom de informatie
w'"enskamers moet blijven,, m het verslag van de bureaus
staa *lauwelÜks informatie, laat
Vac

n dat het bijvoorbeeld 'pri-
{jugevoelige' gegevens bevat,

sier bestuderen van elf dos-
ands' een opzichtersdagboek en
touï relevant cijfermateriaal, in
PienÜ zeventig centimeter pa-
*ocwfrk' bonden de vertegen-
afle'ri rS Van Muurmans niets
H-j e!f. dat riekt naar gesjoe-
stukW de bestudering van de
leSfj

n die aan ons zijn over-
(vq Valt niet °P te maken dat
amK*malige) bestuurders en/of
ben ren zich schuldig heb-
del iggemakt aan laakbare han-
gon gen"> zo heet het in het Jar"van advocaaten accountant.

" De toenmalige burgemeester Louw Hoogland bij de opening van de Emmaweg vijfjaar geleden in Bruns sum.
Archieffoto: DRIES LINSSEN

bioscopen
HEERLEN
i
Royal: Star Trek VI, dag. 18.45 i
en 21.15 uur, vr t/m ma ook 15 I
uur. Rivoli: Final Analysis, dag. t
18.15 en 20.45 uur, vr t/m zo ook f
15.30 uur. Maxim: Stop! or my {
mom will shoot, dag. 18.30 en £
20.30 uur, vr t/m zo ook 15 uur. *H5: Basic Instict, dag. 14 18.45 jjf
en 21.30 uur, za t/m ma ook 16.30 I
uur. Beethoven, dag. 14.15 19 en [
21.15 uur, za t/m ma ook 16.15 |
uur. The pope must die, dag. »14.30 18.30 en 21 uur. za t/m ma *ook 16.45 uur. My cousin Vinny. f"
dag. 14.30 18.30 en 21 uur, za t/m i,[
ma ook 16.45 uur. Boys, dag. |
18.30 uur. Freejack, dag. 21 uur. I
Sneeuwwitje en de zeven dwer- i
gen, dag. 14.30 uur, za t.m ma »
ook 16.45 uur. Filmhuis de Spie- ij
gel: Betty Blue, vr zo 21 uur. I

SCHAESBERG
Autokino: Hook, vr 22.15 uur. ï

MAASTRICHT
Mabi: Final Analysis, dag. 21.15 fuur, vr t/m ma ook 14.30 en 18.30 l
uur, wo ook 14.30 uur. Cape jr
Fear, dag. 21.15 uur. Hook, vr f.
t/m ma en wo 14.30 uur, vr t/m f
ma ook 18.15 uur. Raise the red |
lantern, dag. 21.15 uur, vr t/m ma |
ook 14.30 en 18.30 uur, wo ook f
14.30 uur. Stop! or my mom will |
shoot, dag. 21.15 uur, vr t/m ma j
ook 14.30 en 18.45 uur, wo ook .
14.30 uur. Ciné-K: De Noorder, !
lingen, dag. 21 uur. Cinema- '.
Palace: Basic Instinct, dag. 18 Jen 21.15 uur, vr t/m ma wo ook \14.30 uur. Shining through, dag. .
18 en 21.15 uur. Beethoven, dag. J19 uur, vr t/m zo ook 21.30 uur, *vr t/m wo ook 14 en 16.30 uur. 1
Silence of the lambs, ma t/m do ï
21.15 uur. Sneeuwwitje en de ze- *ven dwergen, vr t/m ma en wo 14I
en 16.15 uur. Lumière: Proof, "dag. beh. di 20 uur. Het doodde \
de wolken, di 20 uur. Ik, de-.
slechtste aller vrouwen, dag. "20.30 uur. The Lover, dag. 22 ji
uur. Millers Crossing, vr za 23 .
uur. I

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30 .
uur. Cape Fear, dag. 20.30 uur.

SITTARD;Forum: Beethoven, dag. 20.30 j
uur, zo ma wo ook 14 uur. Free- s
jack, dag. 20.30 uur.Sneeuwwitje j
en de zeven dwergen, zo ma wo (
14 uur. Filmhuis Sittard: The .
adjuster, wo 20.30 uur. 1

ECHT
Royal-Microßoyal: Cape Fear, [
dag. beh. Wo 20.30 uur. Father of >the bride, vr t/m zo 20.30 uur. "The prince of tides, ma di do f
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Basic lnstict. dag. 20.30 Iuur, zo ma ook 16.30 uur. Babar j
het olifantje, zo ma wo 14.30 uur. .
Royaline: Beethoven, vr t/m ma <i20.30 uur, zo ma ook 14.30 en j!; 16.30 uur, wo ook 14.30 uur. The i

| prince of tides, di t/m do 20.30 j! uur.I I
VENLO

Perron 55: The adjuster, za 20
Juur, 20.30 uur.

Oppositie vindt resultaten extern onderzoek ontoereikend

'Een inbreker laat
ook geen sporen na'

Zijn collega J. Palmen (Lijst Pal-
men) is zo mogelijk nog feller.
„Een dief laat geen sporen na. In
de stukken zul je dus niets vin-
den", is het vernietigende oor-
deel van Palmen. Volgens hem
stond vooraf vast dat het onder-
zoek van het college niets on-
rechtmatigs aan het licht zou
brengen. „Maar het uiteindelijke
resultaat is nog minder dan ik
vooraf verwachtte."

in hetnieuws
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De fijnste
vakantie-trips

m^msmrmsrrrm^^^^^m vanaf

1,2, 3, 4dg Euro-Disneyland Parijs ’ 1552, 3, 4dg Parijs met rondritten ’ 179
sdg Bourgogne Beaune ’ 639
4 dg Elzas Colmar f 469
4 dg Champagne Reims ’ 498
Bdg Provence Arles Les Baux f 899

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

10 dg Klassiek Rome Florence ’1195Bdg Toscane Siena Volterra ’ 989
12 dg Rondreis Ravenna Pompei ’1595Bdg Dolomieten Merano ’ 999
10 dg Bloemenrivièra San Remo ’1099

5, 10 dg Vierwoudstedenmeer Brunnen ’ 5987dg Lugano Meer van Lugano ’ 889

Bdg Salzburgerland Zeil am Sec ’ 989Bdg Salzburgerland Saalbach ’ 869
7 dg Wenen Salzburg rondritten ’ 799

sdg Sauerland Arnsberg ’ 559
sdg Harz Goslar ’ 559

3, 4dg Berlijn met rondritten ’ 379
_r_r_MnT_v^_____________i

4dg Londen metrondritten ’ 549
EE__lEn__«__

4dg Kopenhagen metrondritten ’ 499

sdg Praag ’ 595

Heijszuiaen
Touringcars

/£ï^\ HetZuiden Touringcars „sSS^VviJy Ptenkenstraal 44. Valkenburg iachtent)decasino) /jS^S»V^Xfc' Dageliiks geopend van 9)9uur Zondags vsn 14-17uur " luj)i?
"__!"■-SS-** „ leggen parking) '*B"'JT'Ome folder is ook ür/ elk reisburo verkn/gbaai

Vraag folder, bel 04406-15252

Recreatiewerk Zeeland
zoekt enthousiastelingen voor het
organiseren van activiteiten op campings
in augustus.

Jij bent 18 jaarof ouderen minimaal 2 weken
beschikbaar.
Wij zorgen voor huisvesting en een
onkostenvergoeding van ’ 140,- p.w.

Bel voor info 01182-3310.

]e reinste rust en ruimte...

DENEMARKEN*^
Vraag tegen portokosten het uitgebreid intopakket aan.

I PROFITEER VAN DE SPECIALE AANBIEDÏNGnfcl'M^-|.»-11_M:.:.-.'fld
3 overnachtingen in Hotel Interscan in Sonderborg
(Zuid-Jutland), half-pension (ontbijt + diner), alle
kamers met eigen douche en toilet, mcl. gebruikvan
zwembad, tennisbaan, whirlpool, sauna, speelter-
rein, fitnesscentrum, enz.

\Gratis toogangsbowijzon voor Legolandl]

r_.
_ Inlichtingen bij:

Agfr. *_S Dansk Feriehus
__^fcjjnJßik= - -j> Bookingburo Holland
—T^MJ^S Hoofdweg 99
fr-r:°- . 9681 AC MidwoldaDansk Feriehus Bookineburov -> Telefoon 05975-1416'

COSTA BRAVA-Blanes.
Vakantiewoningen te huur.
*Auto*bus*trein*vliegtuig*
Codaß Reizen: 050-415210.
JONGEREN camp./hotels
mcl. busreis v.a. ’ 199,-.
GoGo-Tours 010-4142599.

Costa Brava v.a. ’ 225,-
Barcelona va. ’ 225,-

Salou va. ’ 240,-
Costa Bianca v.a. ’ 265,-
Retourprijzen per pers.

(bijna) dagelijks naar
Spanje, 29 bestemmingen

Luxe bussen toilet-
video - airco - royal class

Iberbus
020-6241010

[ ALGARVE, vertrek elke vrijdag in juni.Campingvlucht
" ’ 440,-, 8 dgn. app. v.a. ’ 595,-, 15 dgn. app. v.a. ’ 765,-.

PRIMAVERA REIZEN lid SGR 079-426350.
:

HOOGSEIZOEN
nog plaats, al vanaf

’665,-p.p.
(8 dgn, 4p), lederevrijdag

directevluchten vanaf
" LuchthavenRotterdam
.naar onze accommodaties

aan de mooiste stranden
van noord, midden en zuid-

Portugal. Incl. vluchten,
accommodatie, transfers

en reisleiding. Boek snel bij
"uw ANVR/SGR-reisburo of

bel
VONK-Reizen

05178-16555
(ook voor brochure).

CYPRUS
Vertrek elke dinsdag,
Camping vlucht v.a. ’ 565,-,
1 wk vlucht + auto va
’775,-. Tevens app./ ho-
tels. PRIMAVERA REIZEN
Lid SGR Tel. 079-426350.

MALTA
Vetrek elke dinsdag in juni.
Campingvlucht v.a. ’ 495,-

-1 week hotel halfp. ’ 795,-
-1 week appartement’ 695,-
-incl. vlucht, transfer, reisl.

PRIMAVERA REIZEN
lid SGR 079-426350. |

PROFITEER: JUNI-VOORDEEL! ,
ALANYA-SPECIAL

Vertrek 12 of 19 juni 2 weken hotel LO v.a. ’ 750,- p.p.
MARMARIS - SPECIAL

Vertrek 12,19 of 26 juni2 weken hotel LO v.a. ’ 750,- p.p
KUSADASI-SPECIAL

Vertrek 24 juni hotel LO 1 week v.a. ’ 595,-, hotel 2 weken
v.a. / 695,-. Vertrek 25 juni extra ingekocht htl Meridyen
LO ** zwembad en centraal gelegen, kmrs met fac. en

balkon. 1 week / 615,-, 2 weken’ 725,-.

Alle prijzen zijn per persoon en mcl. vlucht, transfer,
Ned. reisl. en htl of app. naar keuze.

H.T.C. SUPERREIZEN Lid A.N.V.R./S.G.R. 040-43.66.00.

St.PetersburgenScandina- DE REISGENOTENKRANT'vië prachtige 10-dgse bus- ,nfo. postb 15 5600 AArondreis nu al v.a. ’ 199,-. Ejndhoven. Ook InterrailGratis folder? Speciale Rei- en 1001 al|ee nst. reizen,
zen Centrale: 050-145800
020-6202121 ANVR/SGR.

EGYPTE, prachtige 10-daagserondreis Cairo, Luxor,
Aswan v.a. / 1499,- mcl. vlucht, cxc. en volpension. Ook

Speciale Reizen Centrale. Gratis reisgids? Bel:
050-120100 of 020.6202121 lid ANVR/SGR.

Aktieve rondreis Egypte _
(

15-22 dgn v.a. / 1545,-incl. r^^ ty*%M^^vliegreis, vervoer, hotels lMm'-jl^kji\Ws iMfefcetc. Div. vertrekdata v.a. iiflP. '' ïi___ÏS_l. 'f?" Iw28-6. Alle julireizen/100,- :'-^]W,
KORTING! Folder? Djoser MèmlÜÉt-) - A^*

071-126400Lid SGR. ïff?]£-s_rf&i?>^

2 WEKEN GRATIS CAMPER
laatste mogelijkheden, okt. tot 15 dcc. van Californië
naar Florida! Info: Cadusa, Vinkeveen, 02949-1635/3544.

AKTIEVERONDREIS Mexico/Guatemala 31 dgn. / 3795,-
-incl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata.

Folder? Dioser 071-126400 Lid SGR.

De goedkoopstetickets/reizen Bel: 020-6633379
Chili / 1875,-.Ecuador ’ 1775,-. Mexico ’ 975,- (prijs v.a)
Aanbiedingen Caraïbisch gebied: 16 dgn v.a. / 1150,-.

Latijns Amerika Specialist *ACA TRAVEL'IidSGR.

+ +DE KAMPEERSPECIALIST+ +
Fantastische en razendvoordelige busreizen mcl.

camping naar: Spanje, Frankrijk, Tsjechoslowakije,
Hongarije, Italië en Griekenland al v.a. ’ 279,-. Tevens
(fiets) busretours door heel Europa. Gratis brochure:

BIZZ 050-144255 (lid SGR).

LASTMINUTE Af-fr VtËl^!!
043-640440. 2-yJs*i**_£___2S

"■£ê
t

Arke Reizen biedt u op Aruba keuze uit' maar liefst 11 hotels en appartementen.
Aantrekkelijke kombinaties van Aruba met

Curacao, Bonaire en St. Maarten
9 daagse reis met appartement vanaf 11. ___T> C/ttC/^ p.p.

ARKE REIZEN HEEFT OP ARUBA
EIGEN NEDERLANDSE REISLEIDING!

DE BESTE VAKANTIES BEGINNEN METKLM!
tbr

Betrouwbaar. KJLIVI
Ga voor verdere inlichtingen en boekingen naar uw reisbureau.

[
Levico- Caldonazzomeer - Ledromeer

Gardameer - Kalterersee
200 vakantiewoningen en hotels - EXTRA KORTING -Vakantie Valsugana. Tel. 03463-51161 (gratis gids).

FLORENCE, 7 dagen al v.a. ’ 499,-, Rome alv.a. ’ 449,-.
VENETIË, prachtige 8-daagse reis mcl. cxc. en

halfpension’ 769,-. Florence, Pisa, Lucca en Elba,
heerlijke8-daagse excursiereis mcl. halfpension ’ 699,-

Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden! Bel voor
gratis reisgids! Speciale Reizen Centrale:
050-120100/7020-6202121 lid ANVR/SGR.

Van een weekendje Londen
tot een vakantie in de countryside:

het ALBION infopakket is dè beste start
voor uwreis naar Engeland, Schotland en Wales.

Bel de 24-uur brochure lijn 01140 -16188.

PRAAG aantrekkelijk geprijsde excursiereizen voor
SCHOLENEN BEDRIJVEN. N.I.T. 085-452424.

PRAAG 8 dgn ’325,-, Reuzen gebergte 9 dgn ’695,-.
Rondreis Tsjechosl. 12 dgn ’ 1195,-. Appartementen en
vak.woningen. MEVO REIZEN Holten tel. 05725-1547.
PRAAG Vertrek iedere ma, wo, vr per luxe touringcar

naar Praag inkl. hotel met halfpension en ekskursies.
4 dgn v.a. ’ 189,-5 dgn v.a. ’ 239,- 6 dgn va. ’ 289,-

Pendels v.a. ’l6O,- Veel specials met Zomer/Herfst-
/Kerst/Paasvakanties. N.I.T. 085-452424.

PRAAG, 7-daagse busreis al v.a. ’ 299,-. 5-Daagse
vliegreis al v.a. ’ 595,-. 8-Daagse excursiereis mcl.

halfpension en prachtige cxc. v.a. ’ 498,-. MORAVIE of
Zuid-Bohemen, prachtige 10-daagsereizen mcl.

boeiend excursie-programma en volpension al v.a.

’ 699,-. Ook binnenkort nog vertrekmogelijkheden!
Vraag gratis reisgids! Speciale Reizen Centrale:

050-120100/7020-6202121 lid ANVR/SGR.
PRAAG: Kamers/app. ’ 25. "^■tf^?' *'8.0.8. Travel 02290-39762. 'yf'^kj^- !__.

*-=___P"^v $/^/__l§>^v ' Gardöny Valense meer
7 V wjjca). wfi pension, 14DM, p.p., p.d.
Q.^S^TjLl^S^T' 1n1.053-340202na6uur.

VRIJSTAANDE VAKANTIEHUISJES aan het water te
huur aangeboden. In prachtig recreatiegebied, 50 km

ten zuiden van Budapest Vele mogelijkheden.
Voor informatie belt u: 05980-80515.

CORFU. Vak.-woningen aan zee; t/m 6-7 en va. 17-8hoge
korting Evt. ook vlucht v.a. / 480,- of veerboot Italië.Gra-
tis broch. ROSS HOLIDAYS Roden: 05908-10019. SGR.

OVERWINTEREN OP BALI?
Wij gaan in jan.'93 voor de4e keer ca. 6weken naar BALI

op bungalowparken. Een arts, groepsbegel. & tolken
gaan mee. GEEN financiële risico's. Lft. max. 75 jr.

Refer., docum. & ml.D. v.d. Linde, Meulhoek 13,
8381 BC VLEDDER. Tel. 05212-2528.

!___! r^WTij^B __P
THAILAND: v.a. ’1339,-; 15-dgn. '"hotel /1795,-. Sri
Lanka: v.a. / 1475,-; 20-dgn. hotel L/O / 1895,-; Nog pi.
vrij juli/aug. Schakel Travel & Tours, tel. 085-649548.

Rondreis India/Nepal 27 dgn. ’2995,-. Rondreis Thai-
land 25 dgn. ’ 2895,- mcl. vliegreis, vervoer, hotels etc.
Div. vertrekdata. Folder? Djoser 071-126400Lid SGR.

"Met de trein naar PONYPARK SLAGHAREN
NS dagtocht 35. Ga langs uw postkantoor voor de

Ponyparkfolder. Of bel 05231-3000."

kampeerauto's, caravans en St. Jobserstr.
voortenten, kampeerartikelen, 5102 Würselen
zeiljachten, Gewerbegebiet
scheepsaccessoires Aachener Kreuz

til kunt nog mee naar
LOURDES I

met "de LRI.I i

S3t/m10sept.,11t/m 18 okt.

10 t/m 18 okt.

4 t/m 9 sept.

Belt u even voor gratis folder en informatie;

T ft T
Brectestraat 13 | I 1
6211 HA Maastricht -ÜS--
Tel. 043-215715

Vos bv
Doet weer eens wat extra.

Tijdens de
PINKSTERDAGEN op al
onze bungalows sta- en
Veluwemaat caravans,

Ten minste
10% extra korting.

Vanzelfsprekend hebben
wij de gehele serie Vos

chaletsv.a. 9 t/m 12 mtr.
op voorraad (± 40 stuks)

alsmede 80 nieuwen
gebruikte sta- en veluwe-
maat caravans. Naast dit

zeer uitgebreide assor-
timent bieden wij voor zo-
wel rustzoekenden als voor

diegenen die liever
aktiever recreëren de
mooiste staanplaatsen van

Nederland aan.
OTTERLO'S STACARAVAN
CENTER BV Arnhemseweg

80,6731 BVOtterlo
Tel. 08382-1600.

PINKSTERDAGEN
GEOPEND.

VOS
CARAVANSWAAR

KWALITEIT
GEEN TOEVAL IS.

BUNGALOW-TENTEN.
Compleet ingericht + fiets
op mooie campings in Z.Fr.
KETA-TOURS 020-6235821.

FIETS-HOTELTOCHTEN
in Dordogne en Béarnl

Een onbezorgde aktieve
vakantie KETA-TOURS

020-6235821.

___f 8 dagen 8 dagen Ifl WIENERWALD * L WINTERBERG * L
+ WENEN SAUERLAND
29 aug. t/m 5 sept. QQE 17t/m 24 juli R/R alhalfpension UwWj I halfpension UI Vj

8 dagen GERLOS ,
OOSTENRIJK I i »-.„ M, 1
4 t/m 11 juliof SdagenBEAUNE
1 t/m 8 aug 771% BOURGONDIË "halfpension f I Vil 10 t/m 14aug.of _^_1 ____________________________________J 19 t/m 23 okt. CDC

Td^. I | halfpension UUU,
ALPIRSBACH * L —■——____-■
SCHWARZWALD
4 t/m 11 juli 70C I i 7T~' 1halfpension #OU."l 8 dagenKOTZTING1 * - BEIERSEWOUD "rr^—— 1 1 t/m 8 aug. of — —Sm»a ..r_«r_ _r 28 seP' "m 5 °k< 7RH . IOBERAUDORF " , halfpension füU.'l
BEIERSE ALPEN I 9 '6 t/m 13 sept. 7Qflhallpension /OU." I -——~"l

■ in iiilïïiriyii,,,,,»!^111^1"3^ L|ggg|lUi|||H ■ onze ■Uil I stuft* . I

I "~>'7{v §>"''"-"-—^__.>wtf\-j. x^_b^__F ______r^^__h^___^^_____(_^_______i^^\
I rf?lrtiJ^v p^v^*^-*"^* 't ■ >v^(______^ Hr

S^Si^Ét^^TTr^^l Handelsweg 3I I'ml^B 6114 BR SusterenI É^VWS^rf "^~- Tel 04499-1541
wSSP&Z'Afe, m Fax 04499-1663^

___M___i

i \ { \\\ Ij r-«\ p*g sc'Jiï _nF *' ''■ / fty^".' \W __■ rV^jfl rT*i I JP
____. \''''"r"" '-i^li'^i^^__2__mW^Bip l^f^n I^j

I Goed idee Nieuw inventaris Pak tijdens het Plnsterweekend ww kans
I Het kopen van uw eigen De prijzen van deze ruime, op een superhoog rendement! Kom op
I rekreatiebungalow in Lim- komfortabele 4- en 6-pcr- «o. 70l ma. 8 juni tussen 11 .00 ■ 17.00 uur naar
I burg is een goed idee. Als u soons stenen bungalows, 'HetRoekenbosch' om lokatie en bungalows te bezichü/
I tenminste geïnteresseerd geschakeld en vrijstaand, gen en uw keuze te bepalen. U krijgt dan alle informa'"
I bent in een superhoogron- zijn beslist laag. over prijzen, rendementen en de dagelijkse gang van
I doment in kombinatie met Vanaf I. 69.500,- k.k. zaken. ■ ■ Tv^I uitstekenderekreatie- 100% Financiering moge- L-^
IdeLimburgse Maasvallei galow -desgewenst het hele Ooy«n»w»q 14 "jjL»4_^^
I gelegenbungalowpark'Het jaar door- is in professione- Bl_tt«rwi|<k r^ar'V
I Roekenbosch' heeft zich al le handen. '\\J'i?cH>'I een aantal jarenbewezen. "TfcÖi w_n.__m^Bhti«"»"i'''^

I IvUCIIIt- —-~ __,__■* JtYIA I _____^^^^*a^__. il f—"^~~~"^*k llWO"^^ ' _i^ ii uw» mn»1
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Maar de SP probeert dan maar om ten-
minste in Heerlen iets te veranderen.
Ook aan de vooravond van het grote
bezuinigingsdebat in de gemeenteraad
hekelt de fractie de collegevoorstellen
op vrijwel alle fronten.

DOORJOOSPHILIPPENS tractpartners. Met devraag: 'Mag
het ietsje minder?'" KIK
Voor de SP mag dat 'ietsje min-
der' gerust een bedrag van tien
tot twintig miljoen gulden zijn.
Daarmee zouden de huidige be-
zuinigingen in één klap ingevuld
zijn. Het college deelt deze me-
ning van de SP natuurlijk niet.

HEERLEN - Maar eventjes tien
'"«oen gulden moet Heerlen be-zuinigen. Daar is iedereen in degemeenteraad het over eens.»war dan houden de overeen-
va"^611 op. Over de invulling
ler? a enorme bedrag verschil-de *

meningen. Toch moetmsdag een oordeel geveld wor-en over de ingrijpendevoorstel-
hour/an bvrSemeester en wet-

"De kunstenaarsgroep KIK
uit Kerkrade wil een kunst-
werk gaan maken van de lei-
conblokken op de Nieuwstraat.
KIK heeft echter meer plannen.
In oktober van dit jaar organi-
seren de Kerkraadse kunste-
naars een tentoonstelling onder
de naam. 'Grenzen. In 1991
hield KIK eerder een tentoon-
stelling in kasteel Strijthagen.
Dat wordt nu echter verbouwd.
U raadt het al. KIK zoekt ecu
nieuwe tentoonstellingsruimte
■8:045-464009.

Likeuren

„Wethouder Savelsbergh zegt
dat Heerlen nauwelijks op het
centrumplan kan bezuinigen,
omdat anders ook andere subsi-
dies verminderd worden. Dat
lijkt me juist een prima zaak. Op
deze manier kun je namelijk toe-
werken naar een herziening van
het centrumplan, zodat het reëel
wordt voor deze tijd."

-Welnee," zegt SP-fractievoorzit-
leL hde Wit meteen- »Het co1"

WpR
eft aangegeven op

Worrt
posten bezuinigd moet

vol Wat daar Precies de ge-
derfenK

van zi Jn- is n°S niet on"

rük ocr>t. En toch staan belang-
Waa6 Voorzieningen op het spel.
vol Destuderen we die ge-
tob u-let eerst beter- om in ok"
Ünt^H de begrotingsbehande-
men?" flnitieve besluiten te ne-

Met het centrumplan als een bij
uitstek geschikte melkkoe kun-
nen volgens de SP het Kreativi-
teitscentrum, de Nor, het school-
zwemmen en het Sportfondsen-
bad gehandhaafd blijven. „Het
gaat bij dat laatste niet alleen om
diploma's halen, ook de motori-
sche ontwikkeling van onze kin-
deren staat op het spel."

" Het Kerkelijk Gemengd
Zangkoor '" St.-Jozef Gracht
Kerkrade (wat een lange
naam) is inmiddels bekend in
binnen- en buitenland. Het
koor heeft vorige week een cor-
certreis gehouden naar het
Zuidfranse Montelimar. Naast
excursies naar de Dróme en de
Ardèche, werd er uiteraard ge-
zongen. St.-Jozef trad op in
L'Eglise Sainte Croix de Monte-
limar en in Abbaye d'Aiguebel-
le. De abt van dezeabdij was zo
onder de indruk van het Kerk-
raadse koor, dat hij dezangers
uitnodigde in de distilleerderij
van de abdij. Ook wethouder
Ger Smeijsters kon genieten
van de huislikeuren van d'Ai-
guebelle. Geen wonder dat de
terugreis gladjes verliep.

slnfteacht het tijdstip van die be-
len nn' als het aan de sp li&val"
coii heel anders uit dan het
zeer -Wil- "De afweëing valt te
kant 't. * naar de economische
ion» wordt zwaar gekort op
Werk enwerk' sociaal-cultureel
°D n ouderenwei"k, noem maar
ciaalf Z^n zaken d*e een sPe"
uai } 'acet geven aan de leefbaar-neid van de stad."

„Neem ook de peuterspeelzalen.
Die worden door het rijk ge-
dwongen om hun medewerkers
voortaan veel meer te gaan beta-
len. Dat betekent een enorme
klap voor het peuterwerk. Heer-
len kort dan ook nog eens 80.000
gulden. Dat betekent datje ze de
nek omdraait."

Radio (2)

Fiche
"Kent u iemand die in Bruns-
sum is geboren tussen 1796 en
1937? Dan kunt u hem of haar
zeggen dat ze zijn komst op de-
ze aarde in Brunssum nooit
meer zullen vergeten. De ge-
meente heeft de betreffende ge-
gevens namelijk op microfiche
gezet. Ze kan de fiches nu ook
lezen en er afdrukken van ma-
ken, en dat lijkt ons ook mooi
meegenomen.

ling toch al begonnen kan worden
met het ophalenvan oud papier.'In Onderbanken

snel weer oud
papier ophalen'

„Er was hier oorspronkelijk een re-
geling voor, maar die is wegbezui-
nigd. Het college zegt dat het inza-
melen via de handelaren te duur
was. Maar dat is juist één cent per
kilo goedkoper dan het papier naar
de stort brengen, wat nu gebeurt."
Wethouder Theunissen (Lijst Klei-
ne Onderbanken) is echter niet zo
gebrand op wat hij noemt 'ad hoe-
voorstellen' van de PvdA.

ONDERBANKEN - Het PvdA-
raadslid Henk Evers is ontevreden
over het feit dat er nog steeds geen
Afvalstoffenplan bij de raadsleden
in Onderbanken op tafel ligt, hoe-
wel het college van b en w hun eer-
der had toegezegd het in mei klaar
te hebben.

Het college voert ter verdediging
aan dat het de uitkomst van het
overleg binnen het streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg in septem-
ber wil afwachten.

Fiche (2)
" De registers van de Burger-
lijke Stand uit genoemde perio-
de verkeerde in zeer slechte toe-
stand, vandaar de microfiche-
operatie. De originele registers
worden in zuurvrij papier ver-
pakt en in principe niet meer
gebruikt. Maar geen nood als
informatie wil over huwelijken
of overlijdens in de periode
1796-1937. Die staan nu ook op
microfiche!

„Ons beleid op de langere termijn
gaat uit van het Afvalstoffenplan.
Wij willen alles in één keer goed ge-
regeld zien en niet via allerlei tus-
senstapjes, zoals de PvdA nu graag
wil. Het college neemt het voorstel
van Evers in elk geval niet over,
maar het komt wel op de agenda te
staan voor de raadsvergadering van
25 juni. Dan kan de raad erover
stemmen", laat Theunissen weten.

Evers vindt echter dat ondanks de
te verwachten gezamenlijke rege-

Tram

„Het is wrang om te constateren
dat de subsidie in de personeels-
kosten niet uit de PNL-pot komt,
maar uit de Rijksbijdrage-rege-
ling Cultureel Werk van de ge-
meente Heerlen", zegt Peter Snij-
ders van de vrijwilligersgroep.

rijk op de PNL-pot. Het GJVW
heeft één beroepskracht in dienst
en ongeveer veertig vrijwilligers
ondersteunen het werk.

" Modder restte nadat het
lek gedicht was.

Foto: KLAUS TUMMERS
Supermarkt
Nuth mag
uitbreiden

„Het stopzetten van de subsidie
heeft tot gevolg dat alle activitei-
ten van het GJVW al die jaren
voor niets geweest zijn, dat er bin-
nenkort voor de geestelijke ge-
handicapten in de regio niets
meer georganiseerd wordt en dat
ze terugvallen in hun isolement",
aldus Snijders.

geh??^EN - Verstandelijk
Wen pten van het Heer"
Vr^JwilrPen begeleiders,
dins Ullgers en ouders houden
de qa^ eeri protestmars van
»W asthuisstraat naar het ge-

<ij u
Over^en met deze tocht de raad
sted.in a*en om de vrijetijdsbe-
b^cieii Voor. gehandicapten fl.."et Rt te blijven ondersteunen.

n in i okgewest en Heerlen wil"
gejj 1993 de subsidie beëindi-

gen
iSgcU 1 heeft het Gespecialiseerd

en Volwassenenwerk
{*»et jjj; cc" afkoopsom beloofd
VrOen Verzoek dan verder geen
ttreek meer te doen °P het
iltibu est Oostelijk Zuid-

leld v
rg of de gemeente, die het

deze instantie bij hetL w deponeert.
öe

hebh eente zegt geen Seld meer
»s^" °en door kortingen van het

Wekelijks bezoeken 180 verstan-
delijk gehandicapten het Open
Huis waar allerlei activiteiten
plaatsvinden. Jaarlijks gaat ook
een grote groep met vakantie en
maken de bezoekers gebruik van
georganiseerde dagtochten.

pit-buletin
Overvaltactiek

DOOR RIK VAN DRUTEN

De Voorjaarsnota en Strijthagen:
allebei hete hanghzers in de
Landgraafse politiek. Dus be-
loofde de raadsvergadering van
donderdagavond op voorhand
weer een marathonzitting te wor-
den. Een lange zit wellicht, maar
dat hoort er nu eenmaal bij. De
strijd dient met woorden te wor-
den beslecht en daar is tijd voor
nodig. Democratie, heet dat.
Maar wat te denken van de han-
delwijze van het college, dat 24
uur vóór de vergadering met ge-
wijzigde voorstellen komt voor
beide hete hangijzers? Dat de
media de nieuwe stukken pas
donderdag ter beschikking kra-
gen, mag nog een schoonheids-
foutje heten, maar hoe raadsle-
den zich in 24 uur moeten voor-
bereiden is een volstrekt raadsel.

De schijn van een overvaltactiek
is op zijn minst gewekt.
Strijthagen stond bovendien ook
nog eens als achttiende agenda-
punt genoteerd. Nota bene het
onderwerp dat de Landgraafse
burger de laatste tien jaar zon
beetje het meest heeft bezigge-
houden, wordt behandeld op een
moment dat de raad langzamer-
hand is sufvergaderd en de
meeste tv-kijkers (Omroep Land-
graaf zendt de raadsvergadering
altijd live uit) de sponde al heb-
ben opgezocht.

Daarbij komt nog eens dat het
college woensdagavond niet al-
leen met twee gewijzigde voor-
stellen kwam, maar ook nog
eens met een nieuw agendapunt:
een extra krediet voor herstel
van het riool a één miljoen gul-
den. Ook dat onderwerp mag in-
middels tot de Landgraafse hete
hangijzers worden gerekend.
Zulke onderwerpen zo chaotisch
door de raad proberen te jagen is
op zijn minst weinig zorgvuldig- of zullen we het toch maar
hardop zeggen: ondemocratisch.

niet blij met de uitspraak van de
Raad van State. Hij denkt dat Nuth
door de uitbreiding van de Spar te
veel winkeloppervlakte krijgt.
De bedrijfsleider van de Edah is
verbaasd over de uitspraak. Hij
denkt dat dat strijdig is met de
plannen van de gemeente. „De ge-
meente wil de gezelligheid in Nuth
vergroten. Dat bereik je niet met de
uitbreiding van een winkel, maar
met het aantrekken van meer ver-
schillende winkels." De Edah-man
is niet bang voor klantenverlies,
omdat zijn winkel te ver van de
Spar af ligt.

" Bocholtz gaat terug naar de
paardetram. We horen al
iemand denken: 'Nou dat
wordt lastig als je snel naar het
ziekenhuis moet. Maar geen
angst, het normale streekver-
voer blijft in tact, maar zondag
21 juni ter gelegenheid van ket
jubileum van de ruitersclub
komt er een paardetram. Deze
zal de inwoners van Bocholtz
die naar het feestpaviljoen i?a.i
de ruitersclub willen, netjes
daar naartoe brengen. De tram
rijdt overigens niet de gehe\t\
dag maar slechts tussen 18 en
21 uur. Maar dan willen waar-
schijnlijk ook de meeste Bo-
choltzenaren naar de tent om-
dat er 's middags een drum-
bandfestival is en 's avondseen
Beierse avond. En terug naar
huis ? Dat moet na een echte
Beierse avond te voet kunnen.
Of niet soms?

BRUNSSUM- Ettelijke kubieke
meters drinkwater stroomden
gistermorgen over het Treebeek-
plein in Brunsssum. Oorzaak
daarvan was een gesprongen
hoofdleiding. Bewoners van het
plein waren geruime tijd versto-
ken van drinkwater.
In de omgeving hadden mensen
last van vervuild leidingwater.
Rond half elf werd de NV Water-
leiding Maatschappij Limburg
gealarmeerd door buurtbewo-
ners die voor hun huis plotseling
een fontein ontwaarden.
Een monteur van de waterlei-
dingbedrijf moest in aller ijl ver-
sterking halen, omdat het nogal
een fors lek was. Na ruim een
uur lukte het om de hoofdleiding
af te sluiten. Inmiddels stond het
Treebeekplein voor de helft
blank. _

Spar had het verzoek om uit te brei-
den ingediend één dag voor de ge-
meenteraad een besluit nam over
het centrum-gebied. De gemeente
wees het verzoek af, maar op de dag
dat het verzoek werd ingediend was
het oude bestemmingsplan nog van
kracht. De. Raad van State heeft het
bezwaar van Spar tegen de afwij-
zing daarom op formele gronden
gehonoreerd.

verslaggever
ÏUt* - ni Ivlari-1 ■ suPermarkt Spar aan
v4n stil ln Nuth mag van deRaad
*M zip? Ultbreiden. De gemeente
iv'Sen k

ader beraden over de ge-
h J.iervan- Het college van

,'oten u + namelijk in principe be-
efen k-- Wlr»kelgebied te concen-nb« de kerk.

Stitm .tbegin V3n dit Jaar heeft het
?tijf t" l voor Midden- en Kleinbe-

enVree varianten voor het win-
6lcono ontwikkeld: een win-
S-kt tratie biJ de kerk ofby de

SaUe ug-e toen de voorkeur aan de
iJNrdv de kerk- De gemeente-

i| katiks rferder laat weten dat on-
I e*ie i* een onderzoeksbureau■ft6^ altom te bekijken of er nog

natieven mogelijk zijn.
S 'J worden ook andere plaat-
<&n or een winkelcentrum beke-ne 'gemeente houdt er rekening

mee dat Spar met uitbreidenwacht
tot het definitieve centrumplan be-
kend is. „Spar is er wellicht niet
mee gediend om aan de markt te
blijven, als de gemeente derest van
het winkelcentrum verplaatst", al-
dus de zegsman.
W. Spauwen, de bedrijfsleider van
de Spar-supermarkt, is verheugd
met de uitspraak van de Raad van
State. „We gaan nu inderdaad uit-
breiden naar het pand hiernaast. Ik
ben niet bang dat we in een isole-
ment komen te liggen. Ik verwacht
zelfs dat de variant bij de kerk nu
niet door zal gaan", aldus Spauwen.
De bedrijfsleider van Jumbo, de su-
permarkt dïe tegenover Spar ligt, is

LANDGRAAF - B en W van Land-
graaf zijn het onderling niet eens
over de plaatsen die voor het ver-
dwenen van de PNL-subsidies
moeten opdraaien. Bij de behande-
ling van de Voorjaarsnota in de ge-
meenteraad maakten verschillende
fracties donderdag echter duidelijk
dat de PNL-bezuingingen niet al-
leen op het Landgraafse welzijns-
werk mogen worden verhaald.

# lemand van Openbare Wer-
ken sust de zaak: Jemand ge-
klaagd? Dat was zeker een
Duitse meneer uit Eygelshoven.
Kijk, de modulator was kapot.
Die hebben we inmiddels ver-
vangen. Als het goed is dan
heeft vrijdagmiddag (gisteren-
red.) iedereen in Kerkrade
weer de SWF." ledereen weer
blij, maar het is duidelijk dat
de ruim vierduizend Duitsers
in Kerkrade hun eigen wensen
hebben.

Gehandicapten boos
over subsidiestop

Dinsdagprotestmars naar stadhuis Heerlen

In de nota stelt het college dat de op
1 januari 1993 wegvallende rijksbij-
drage PNL moet worden verhaald
op die terreinen waarvoor dat geld

Raad: PNL-geld
niet alleen weg

bij welzijnswerk
is ingezet. „Een te boute bewering",
stelde Rob Silvertand (fractie Gul-
pers). „Omdat destyds het PNL-
geld vooral in de welzijnssfeer is in-
gezet, hoeft daarop nu niet zonder
meer bezuinigd te worden zonder te
kijken naar de waarde die de ge-

meenschap aan die taken toekent."
„Naast het welzijnswerk hebben
ook andere terreinen van de PNL-
subsidies geprofiteerd", vond ook
Hans Sepers (WD). In dezelfde
trant lieten ook PvdA, Landgraaf
'81 en het Vrouwenappèl zich uit.

„Financieel-technisch is niet te ach-
terhalen wat er precies met PNL-
geld is gebeurd", erkende wethou-
der Thei Gybels (financiën). „Het
gaat erom een juiste afweging te
maken waarop kan worden bezui-
nigd. Maar daarover verschillen ook
de meningen in het college."

Plein onder water

Radio" De SP-raadsleden John Janssen, Peter van Zutphen en Jan de Wit (v. I. n. r. ) verzetten zich ook tegen desluitingvan
het Sportfondsenbad. Foto: KLAUS TUMMERS

0 * driemansfractie van de SP
lepfix té veel beton, té weinig
cent heid- DuidelÜk is dat net
de "rumplan het moet ontgel-
Scl ' "^e hebben steeds gewaar-
fen h

d VOor het risico dat Heer"
trurnff^ genomen met het een-
cont Door je tien jaar lang
cc l^actueel vast te leggen voor

'» bedrag van maar liefst 125
tijd n gu*den kunnen tussen-
Proht teBenvallers voor grote

kernen zorgen."

Onvoldoende
Ook naar de vermindering van
het aantal ambtenaren is volgens
de SP onvoldoende onderzoek
verricht. „Er wordt gewoon ge-
zegd dat vijftien beleidsambte-
naren moeten verdwijnen. Dat
heeft er al toe geleid dat het ver-
trek van de belangrijkste ambte-
naar van het centrumplan is ge-
accepteerd, zonder dat zijn func-
tie opnieuw is ingevuld."

„Etentjes ter verbroedering van
de raadsleden, daar kan ik niet
zo goed tegen," gruwt De Wit:
„We zijn er niet om vrienden te
worden, maar om goede beslui-
ten te nemen voor de stad. En als
zon diner dan toch per se schijnt
te moeten, laat de raadsleden dat
dan betalen van hun raadsver-
goeding. Die krijgen ze niet voor
niets."

" Een Duitse inwoner uitKerk-
rade was even kwaad op het
gemeentebestuur. ..Plaatsen ze
in een huis-aan-huisblad een
compleet overzicht met nieuwe
radiofrequenties, en nu zijn al
een hele tijd de SWFI en 2 niet
te ontvangen. Hel ligt niet aan
mijn radio, die heb ik laten na-
kijken, 's Avonds moet ik veel
schrijven en dan luister ik
graag naar de SWF. Ik heb al
twee brieven naar de gemeente
gestuurd. Maar ze doen niets",
klaagt de Duitse Kerkrade-
naar.

En dat burgemeester en wethou-
ders omwille van 'status' bij na-
der inzien hun kamers in het
stadhuis niet willen afstaan, leidt
tot extra kosten waar de SP geen
goed woord voor over heeft. Ook
vinden de socialisten de belas-
tingvrije vaste onkostenvergoe-
ding voor de wethouders veel te
hoog.

Nee, populair zullen ze zich bij
de gevestigde politieke orde in
Heerlen wel nooit maken. En die
zal de voorstellen van de SP ko-
mende dinsdag, zoals altijd ove-
rigens, niet overnemen. Tenmin-
ste...

De SP maant de bestuurders tot
soberheid en wijst er zelfs op dat
een etentje van de commissie
Economische Zaken de gemeen-
te 614 gulden heeft gekost. Geen
groot bedrag, maar wel type-
rend, vinden de SP'ers.

En dan moet de overheid niet
overal zijn handen van terug-
trekken. „Trouwens: het CDA,
de Groepering Heerlen-Noord en
de PvdA hebben veel meer ban-
den met het verenigingsleven
dan wij."
Ook het dagelijks bestuur van de
stad is voor de SP een dankbaar
doelwit. Wat Van Zutphen c. s.
betreft, hoeft de burgemeester
niet in een dure Mercedes rond-
gereden te worden. Een gewone
Volkswagen zou volstaan.

klagen nu al dat ze het werk
bijna niet meer aankunnen."
Vervolgens komt de SP met een
aantal voorbeelden die naar po-
pulisme neigen. Zoals het verzet
tegen vermindering van de ver-
enigingssubsidies. Logisch: wie
verenigingen tegen zich in het
harnas jaagt, zet immers veel
stemmen op het spel?
De Wit en Van Zutphen bezwe-
ren dat voor de SP voorop staat
dat bij verenigingen veel zinvol
vrijwilligerswerk wordt verricht.

Minder
En Haf .
V-eijjiJ Precies wat nu, na nau-
gen;: , twee jaar, al gebeurt vol-
We .°-e SP. „Inmiddels hebben
die de rijksbezuinigingen,
Vegj *ou-wens door de provincie
eetl

te gemakkelijk zijn geslikt,
ligt ’elleel andere situatie. Het
"Verl om voor de hand om ineS te treden met de eon-

De driemansfractie van de SP
vindt dan ook dat een ambtenaar
alleen moet verdwijnen als aan-
getoond is dat daar de efficiency
mee is gediend, of als zijn taak
overbodig of niet-wezenlijk
wordt geacht. „De ambtenaren

Zaterdag 6 juni 1992 "23
f limburgs dagblad""]

ontmoeting op zaterdag

Socialistiese Partij wil op centrumplan korten

'Heerlen kiest te
veel voor beton'

De Socialistiese Partij in Heerlen staat
bekend om haar rechtlijnigheid. Voor
andere politieke partijen, die meestal
met compromissen werken, is dat soms
een gruwel.

Volgens SPer Peter van Zutphen moet
de overheid voor de lasten opdraaien,
terwijl het bedrijfsleven de winsten op-
strijkt. Maar dat je moeilijk met Shell

kunt praten over hoe dat bedrijf de
winst zou moeten besteden, dat is niet
erg realistisch, dat ziet zelfs een Mar-
xist als Van Zutphen in.

oostelijke mijnstreek
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ÖL^_
Voorjaaraarrangementen

in notels en pensions
4 dagen/3 nachten

vanaf/141,-per persoon
inclusief buotretovr.

In-smuirnaar hotelofpension an
t_Mg__-«i_i informatiepakket

Dtarrangementengelden van
3 april lot 10juli 1992

vraagnaar gratis kleurenfolder
Voor informatie en boekingen

beh u de
vw terschelling (vv]

V 05620-3000 HyA

Jfc^MATMMs-t+U

Katamaran zeilen
Op Texel, met vol Pension

vanaf ’ 525 p.w. Voor ml.
hotel deKievit 02220-11466.

Terschelling: direct gel. aan derand van bos en duin
""Hotel-Café-Rest. BORNHOLM. Alle kamers v.v. eigen

terras, dt. of b.d.t., ktv en tel. Inl. 05620-2266.
AMELANDEN TERSCHELLING te huur stacaravans,

1 a 2 slpk, gaskachel, str water, wc, voll. ingericht.
Vri) voor 11/7 en na 22/8. Inl. 05180-1206(niet op zondag).
TERSCHELLING, luxe appartement, 5 slpkamers, 6 a 7-
personen, vrij 21-6/18-7, 29-8/5-9. Te1.05620-3366/2358.

SCHIERMONNIKOOG
Te huur 2-tot5 pers. voll. ing. appartement voor w'kend,

midwk of langer. Vrij voor 10/7v.a. 21/8. 05195-31272.

TEXEL, BELEEF 'T NU
Een heerlijke vakantie of een weekend er tussen uit op

een schitterend eiland. Met introduktiekorting:
GLOEDNIEUWE COMPLEETLUXE APPARTEMENTEN.
Residentie Californië: info 02220-16626.

Kom nauw 's even !
Hotelarrangementen met actieve natuurcursus ver-
zorgd door EcoMare. Bel voor meer informatie VW
Taxel 02220-14741 of Texelse Hotelvereniging 02220-
-17348 en vraag naar de HotelNatuurVakantiefolder.

HotelNatuurVakantie op Texel !

BOEK NU !!! Kom naar Texel. / JBkÜ2r~* Sleervol restaurant f~__r^HG».ajB» SlTj-Js
" Sauna, solarium, zonnebank mn ' '' i flfll »
" Luxe appartementen met ligbad, tv/video.

balkon ot terras "■" Nabij strand, zee en subtropisch zwemparadijs

k M Bat voor gratis brochure 072-118785\n VA-BOG
<no. «am. VA-BQG Beh—r. Woordfkad» 2M, 1823CJ Alkmaar

Vakantiebestemming nog niet bekend ?
Kom eens naar het Zuidlaardermeer. Campeerterrein
da Rietzoom voor rust en ruimte. Zeilen, surfen, vissen
"n zwemmen in de nabijheid* AANBIEDING *: 1 week
camperen met het gezinvoor ’ 160,-. Inl 05980-22460

/" /#. /y' ZEILSCHOOLANWB / Vailif Tekait erkend
—iA-IJ/IfÊÈsVaYuK Vakanlies vo°' leugd en volwassenen Zeilen -~~£miTtJ*_*i/\J^*-*-- Surfen - Tennis Verhuur luxe nkinlil-r» ai **A. o «"IVïVïr«uTn waMUM. zeilboten en akkommodaiie/ *—181 TtkfM» 05135-Z146/05668-396vn het Sneekermeer (Fax 05135-1477)

Gaastmeer: te huur NIEUWE STENEN BUNGALOWS, B-
pers., vrijstaand met privé aanlegpiaats. Rustig gele-
gen, direct aan open vaarwater in uniek merengebied.

Ookverhuur platbodemschepen. Inl. (05154) 3366.

RIJS, HOTEL GAASTERLAND
Gelegen in het bos- en waterrijke Gaasterland. Onze ge-
heel verzorgde arrangementen zijn er weer. Kamers
mat d/t, telefoon, (tv). * GRATIS HUURFIETS* voor de ge-
hele periode, infopakket met vele extra's, b.v. weekend
arrangement voor slechts’ 225,-p.p. Tel. 05148-1741.

GESLAAGD OF OVER ?
Dan als beloning een fijne watersportvak. in

"Oer 'tHout"! Bij ons kun jeleren zeilen in 16. valk of la-
ser.8Daagse kursus voll. verz. / 525,- all in. Ook surf- en
watersportkampen. Bel voor een folder! 05662-1528.

ANWB Zeilschool "Oer 't Hout" te Grou (Frl). <Aangesloten bij CWO en NJHC.
Z.O-Frl. rust. comf. verb. -^ «, &*~. «,

ged. boerderij. Vrij 9/6-11/7 mH\Whr\'
en na 28/8. Te1.05168-1964. ifflê&èJfó&fa&

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl. folder: Heem-

raadachapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940.
T.h. nabij plan Goudplevier gel. Schitt. comf. 4 pers.

bung.' BUNGALOWPARK DE BREISTROEKEN *
Nieuw-Balinge Schepersweg 3,7938 RA, 05282-1461.

GEEN PRETPARK, luxe 5* bungalows met grotetuin, aan
boa. Ideaal wandel- fietsgebied voor liefhebbers van

rust, privacy en comfort. Tel: 05280-65803.
DWINGELOO groot appartement in woonboerderijrustig

gelegen in het Nationaal Park. 1n1.05219-8347.
Aan derand van het Nationaal Park Dwingelerveld

Sen 4* bung-. en camp.terrein in bosrijke omg. veel fiets-
en wandelpaden. Hele jaaropen 55 + korting in voor- en

naseizoen (alleen bung.). Vakantiepark deWiltzangh,
Witteveen 2,7963RB Ruinen. Voor infokunt u bellen:
oS__2l-*1227'. Nog bung. vrij in juni met 20 % korting.

Prachtige natuur!
T.H. luxe vak.woning aan
Nat.park Dwingeloo, veel
privacy. Te1.05930-22141.

Kom naar Langelo,
voor «en mooie rustige
lietsvakantie ineen schitte-
rende bosrijke omgeving.
Vanaf / 35,- p.p. p.d. Gratis
fietsen beschikbaar. Cafe-
/Pefit Restaurant/Pension
'Bralt*'. Hoofdweg 10,9333
PB, Langelo. 05928-12289.

VAKANTIE IN DRENTHE?
Juni, de ideale maand
voor een 3,5of 7 dgs.
hotel-arr. wandelen,
fietsen zonder zorgen.
Bel NU 05920-54888. ]
FIETSEN IN JUNI en dan
in Drenthe! Comf. hotel,
3,5 of 7-daags arr.
Bel NU 05920-54888,
VW Vak. centrale,
Pb. 10012,9400 CA Assen.
Schoonoord in de bossen
6p. st- bung's t.h. Voor 25/7
en na 15/8.05910-16743.

Juni, ideaal in Drenthe. VAKANTIE IN
Een compl. inger. 6-pers. OVERIJSSELS VECHTDAL
bung. tent staat voor u Hardenberg, Gramsberger
klaar op mooi plekje. en Slagharen. Prachtige,
BEL SNEL05920-54888, schone campings en
VVV vak. centr. Assen. bung.parken. In het bos of
j*. .__..___. n- -ra*— en f=>^. aan net water. Vraag

' )f/^)f^M^l> GRATIS de "^gebreide

" brochure. Bel 05232-62000.

Hotel-Restaurant „'t WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel.: 05419-91500. Spee. arr. De folder ligt voor u klaar.
"DeRoskamp" bung. en zomerh., rustige bosrijke omg.,
nabij Ponypark Slagharen met zwemb., visw., sp.weide.

Fam. Veurink, Gramsbergen. Te1.05246-1473/1664.

BAVELDS DENNEN, TEL. 05413-52625.
Ons bung.park is gel. in prachtig nederl./duits grensgeb.
Wij hebben nogruime comfortable bung. vrij tot 10 juli.

OMMEN. Inger. stacar.'s op vak.centr. Besthmenerberg
m. overd. en buitenzwemb. Reer.team. Juni v.a./ 225, ju-
li ’ 375, sept. f 120 p.w. Vrij voor 4/7 na 29/8. 05274-1267

Watersportcentr. ALMAREzeiI-surfcurs. in-extern,
groepsacc. H-app. verhuur. Omg. Giethoorn. 05217-1214.

HOLTEN METDE HOLTERBERG,
VAKANTIEOORD DE LINDENBERG

T.h. 33 in het bos vrijst. bung. in bos en hei metktv, verw.
zwemb., kantine, wasserette, midgetgolf, speelt., sport-
veld, moderne kantine, reer. team. Nog mogelijkheden
in de periode 3/10 juli of 21/28 aug. Vraag gratisfolder,

Borkeldsweg 57, 7451 TA Holten of bel 05483-61364.

*** Hotel Restaurant "DE LOCHEMSE BERG"
schitterend gelegen in het Gelderse land temidden van
natuurgebieden die zich lenen voor adembenemende

fiets- of wandeltochten. Een folder ligt voor u klaar!
Tel. 05730-51377.

ERMELO/VELUWE EN ZEELAND stacaravans en bung.
voor 18/7 en na 22/8. Tel. 03410-16357.

WINTERSWIJK voor een geslaagde vakantie, te huur
luxe stacaravans en Bungalows. Prijzen al v.a. ’250,--Bel nu 05430-65429/010-4167878.
'NIEUW* LUXE APPARTEMENTEN (ook w'kend/midwk)
op de Veluwe.'De Bosrand' Vaassen. Stacar. Kamp. pi.
Overd. verw. Zwemb., tennisb., reer. progr. 05788-1343.

Hotelvakantie Veluwe.
3-4-7-daagse arrangementen. Dus echt vakantie, half
pension, lift, tennissen, golf, zwemmen, fietsen, paard-

rijden. Info: Hotel Bosoord Loenen. 05765-1264.
NUNSPEET. De parel van de Veluwse natuur.

Uw 50 + Hotel Pension HET JAGERSHOFis rustig geleg.
op 50 mtr. v.h. centr., pr. tuin met terras, eigen parkeer-
pl., nieuwe huurfiets 20,- p.wk. voll. pens. v.a. 395,- p.p.p.
wk. gr. Folder kunt u aanvragen bij fam. C.J. van Olst.

Spoorlaan 12-14, 8071 BPNunspeet. Tel. 03412-52393.

ê+-\ . . _ y.
_ I 'T HENGEVELD. Al gebeld?

\JV6I O. I Comf. vak.won. Ideale fiets
omg. Tel. 08354-7406.

vakantiehuizen ém WTSSiW^^^in Nederland ff
EURO RELAIS BUNGALOWS dtokt aangratis gids strand en zee. 26 junit/m 10

r\AC\ -\*\r\-\C\-\ 'uli Gro,eKorting. Incl.U*-+U- I I U I U I . toegang Roompot________ _««_&-.<__sa__ Zwemparadijs.
ROOMPOTReC

o
rea,ie

ZEELANDS NIEUWSTE BUNGALOWPARK
DIREKT AAN HET GREVELINGENMEER ASmMJPKNieuw park. Nieuwe zéér luxe *****- A\V^MM|
vakantievilla's. Alles aanwezig voor VwHrrtSeen onvergetelijke (korte) vakantie.

<, \i v f (Weekend/midweek/week)
o* /prfifej/ri-i Aktieperiode: tot 1e week juli.

*" Beperkt aantal villa's beschikbaar- Dus bel snel:
1 <WL»mm 01119-18551

VRIJ 4-25 JULI
25 Vakantiewoningen in regio Vlissingen ’ 599/699,- p.
week. Zeeland Vacanties 01184-11048 (9-12 + za. 10-5).

Noordwijk a/zee HOTEL DE GOLF" gezelligfam.
hotel, 1 min. lopenv.h. strand, 1 wk. geheelverzorgd v.a.

’ 360,- p.p.p.wk. Bel: fam. v. Beelen, tel.: 01719-12535.
NOORDWIJK. Fam.hotel Duin en Dal. Voll. verz. v.a.

’ 275,- p.w. p.p., kind, korting. Vr. folder 01719-12712.
NOORDWIJK AAN ZEE... HOTEL DE BRANDING.

3 min lopen v. strand. 1 wk geheel verzorgd v.a. 280,-
-p.wkp.p. Bel nu voor folder fam. Scholten 01719-12425.

Het
LAND VAN OOIT

kun jenu ook horen! Bel DE RECREATIE TELEFOON I
06-9575 (50 emp) -code 705.

P—».-___.______.__. __...■■■..«■■.„.,

ißSbantlLand van Gezelligheid
| Om.t-n van de rust tndt natuurschoon; dtfantastische atfra_li-park-n;
| dt Brabants- gastvrijheid; dt gezellige sleden tn dorpen; dt vriendelijke

campings, bungalowparken enholels; wandelen, fietsen, watersporten:
voor 'n paar dagen lekker erop uit!

"" ti(l /«*, «uur ons vrijblijvend de volgende informatiebrochures: |_ JÉ O Valuntiereisgids Brabant 1992
É Q Campings, Bungalows en Croepsaccommodaties Brabant 1992 |f
Ij Q Hotels, Restaurants en Partyrestaurants Brabant 19. 2ff O WatersportBrabant 1992

f** O Fietst),ochure Brabant 1992
Q Wandelbrochure Brabant 1992

!*__■*, —r 4I **~ Ip Postcode: Woonplaats: |
j De« coupon opsturen in eenvoldoende gefrankeerde enveloppe t

naar: Provinciale VVV Brabant, Postbus 3259, 5003DC Tilburg §f

JSSfk SAMEN GEZELLIG NAARItMg LINNAEUSHOFïIyyF|jps^ EUROPA'S GROOTSTE SPEELTUIN
JjUgHJy^dJL. EEN DAGVULLENO ATTRAKTIEPARK
\*fr^^^fêïïr..QAJl\ Stegen in BENNEBROEK aan de\j3,^ ->I6i"'W'_r rv \ N2OB Haarlem-Lisse
Hf*<# tRW OjQ>J *.) ALL-IN lariel /9- pp
IBvisV all-s. jtWl (uitgezonderd motorskellers)
K_?jÖf ygA \JlTT*r*j/ OPEN tot 5 oklober 10 00-18 00 uu-

| V'/&3B At/a\ INFOLIJN 02502 47624

« ,__-__^__^_ 6 TE HUUR ZOMERHUISJE
vj , ' in spierdijk, west-

FRIESLAND. 02296-1324.

VALKPIBURG M) GEUL

Vakantie!
Atlanta Hotel****, 3-5-8 daagsearr. op basisvan HP.
v.a. ’153,- p.p. (spec.Thenmae 2000 arr.) 04406-12193.

HULSBERG Hotel/pens. van Someren. langs mergell.,
speelt., terras, park.pl. 2 km v. Valkenb. 04405-1646.

GEZINSCAMPING "De Ruige Hoek", verw. zwem- en
| speelbaden, speeltuin, tennisbaan, reer. team. Ook t.h.

5pers, chalets. Maasbree (bij Venlo) 04765-2360.
EYSDEN-Z.L. Landg. 'tßöske. Omg. bos, water, Eifel,

Ardennen. Bung. en app., cv + tv, zon-, speelw., speelt.
Nu boeken tot ’ 200,-kort. Vr. folder Tel. 04409-2034.

SCHIN OP GEUL (Z.L). Ideale gezinscamping met veel
activiteiten, kampeerplaatsen, stacaravans en trekkers-
hutten te huur. Camping Schoonbron,Valkenburgerweg

128 6305 EA Schin op Geul Tel. 04459-1209.
4-6-PERS. STA-CARAVANS TE HUUR

Camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEELvan 27 junitot 11 julien van 22 aug.

tot 5 sept. 2 wk. v.a. / 550.-. Nog pi. voor eigen tentof
caravan. Inl. 04492-2044.

8-DAAGSEREIZEN VALKENBURG v.a. / 495,-. Heen- en
terugreis per touringcar, HP, 3 bustochten. Kmrs. t. en d.
+ t., zonder busv.a. / 370,- p.p. Alléén 3 bust. v.a. ’ 445,-

Gr. folder: 3*"hotel/pension Spronck, Spoorlaan 39,
6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.

VALKENBURG Hotel
Te huur VAKANTIE-HUISJE a Campo, geheel gereno-
in omgeving Valkenburg, veerde kamers v.a. ’35,-

Te1.04492-1912. p.p. mcl. ontbijt
Tel. 04406-12455.

Dagje uit?
- Bel DE RECREATIE TELEFOON 06-9575 (50 cpm).

Elke week nieuwe tips van het
Nederlands Bureau voor Toerisme.

Kanotrektocht op Franse rivieren, voettocht Schotse
Hooglanden, duiken in Biaritz of rondreis IJsland per

OV? Bel voor de aktieve zomergids
FUTURE LINE TRAVEL, 020-622.28.59 SGR.

Action Adventuresorg. "^fe=a=S^^T;
aktiew'ends/doevakanties. _= |4tsk/V^

Bel v. kl.br. 073-570679. —____-^y<y _■__■

U kunt met ons alle kanten op. Komfortabele
hotelrelzen v.a. ’ 215.- in Nederland. Maar ook

o.a. Frankrijk, lerland, Duitsland, België,
Oost-Europa, IJsland, China, Brazilië, Cuba en

nog veel meer. Vraag de brochure!

of beter nog, kom langs voor informatie en reserveringen.

KINDER " DOEKAMP " DRENTHE
ca. 6-10 j.: 11-14 j.: 14-16 j.: aktievejeugdvak. natuuren

spel program., huifkartocht, eigen zwembad, prima
leiding,4**" ANWB al 22 jr.Weekperiodes v. 12 juli tot 29
aug./ 220,- p.w. voll. verz. Voor info/boekje. Tel. 05612-
-1368." De zorg vliedt " jeugdvak.,Wateren, gem. Diever.

Ë lIPPjW b 'RUITERKAMPEN*
V H kind. 5 t/m 16 jr.Bosr. omg.

Hoeve de Ruif, 05225-1876.

450 mmmvakantiehuizen
in deArdennen STA-CARAVANS in de

EURO RELAIS Ardennen en Ardèche v.a.gr"t"gids 185'^ 04406-42428.

040-110101. >^J 3
BELG.ARDENNEN: Nieuwe vakantiewoningen inger.

voor 4-8 pers. Panoramisch uitzicht. Folder beschikbaar.
ARD-INVEST NV Tel: 09-3284478025.

Vakantie in de ARDENNEN T.h. vak app. 4-5 pers. Nog
enk. app. vrij in hoogseiz. Folder en Inl. COUNTRY CLUB
BENELUX Lacalamine (B) Tel. 09- 3287659702 Ned. spr.

T.h. op ANWB-camp. 6-pers. stacaravans met kl.t.v.,
groot verwarmd zwembad en 2 bubbelbaden. Zeer fijne

gezinscamping!!! Vraag gratis kl.folder 03404-60446.
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen.al v.a. ’ 190,-
-p.w. all-in. Bezet van 11 juli t/m 22 aug Inl. 04459-1598.

APPARTEMENTEN & HUISJES AAN ZEE
in Normandië, Bretagne, Vendée, en de Middellandse

Zee. TopicTravel Autovak.-gids: 070-35.033.09 (lid SGR).
SEJOUR EN FRANCE. Vakantiewoningen, bungalows en
stacaravans. 4 Juli 1 of 2weken metGROTE KORTING.

Bel voor gratis gids: 085-257800 lid SGR.
PARIJS 3-dgse weekendtrips v.a. / 179,- inkl. vervoer/
** hotel Ibis, kamers d/t, logies/ontbijt. Ekskursies en

Eurodisney. Eksklusief entrees. N.I.T. 085-452424.
PARIJS/Eurodisney aantrekkelijk geprijsde

weekendtrips in groepsverband. N.I.T. 085-452424.
Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. strand.
Gratis folder BREAK AWAY. 033-618600 of 06528-76471.
ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES

aan MEER van Salagou en in Ardèche.
Luxe inger. car's en bung.tenten met gr. surfpl. en les.

EUROSPORVAC tel. 078 -414562.

I Belegging en ontspanning gaan in
I Villa-Park 'tHart van Drenthe

r^x-ioSoSSSfiSi-KifiC-RKtfcCCtii i.ü_xSdi_3_?i_s_3__x^^ I -s jr&aEk n^-^r^_r^__-^_^__r_r_r_-i _ri è̂r<F\F\W_r _r. ii j^__^______________^^_t__T_T_Tf^_?^_-^_i_ï^_L,,^,,'^_l__l

'%_PBaa_B'

Eerste klas Vakantie-villa's met: ’f QOOdQ o III ■ Prachtige ruime "living". ■ Fraai betegelde badkamer met douche. ff P ilI ■ Ruime inpandige berging. ■ 3 Slaapkamers op eerste etage. ■ Inbouw- II ./"f*-"^248-2211 III kasten op slaapkamers. ■ Moderne en complete "Studer" inbouwkeuken ff f'^ing vma iiI mcl. apparatuur. ■ Centrale verwarming dus werkelijk compleet uitgevoerd! -' il
I ■ Receptie (eigen beheerder). ■ Petit-restaurant. ■ Twee all-weathertennisbanen. J
I ■ Overdekt verwarmd zwembad (volledig vrij te gebruiken). ■ Direkt gesitueerd aan het Oranjekanaal.

_^^-■■■"«{"fcv Inprojekt kan er zorg voor dragen dat uw vakantie-villa
m.\ compleet en op "hoog niveau " wordt ingericht. Bezoek

WtSm mttÈlitM) modelwoningen op het villa-park 't Hart van Drenthe.

FRANCE WffM^IIWWWBS
VA<ANTIEBOEK 199? WÊÈmIw4ÊmW/Ê&

_r I

1.R.5.: vakantiehuizen v. particulieren Z.O. Frank^ÜArdèche, Gard, Vaucluse, Dróme, tel. Nl. 040-57061»!
Fr. 09-3375391652, fax: 75391049, Nederlands sprffl

JONGERENCAMPING Cóte d'Azur vertr. 26-6 1"^/ 295,-, 17 dgn. ’ 395,- mcl. bung.tent. Vertr. 3-7 "2

’ 305,-. Met eig. tent v.a. ’ 245,-. Info folder 020j6^
BETAALBAAR KAMPEREN '"SOLAIRE Int. Hol*

STACARAVANof TENT op div.campings! a

Ook standplaats op eigen camping in Zuid-BreW
INFO: Reisburo SCHNIEDERS ' 05910-1507^

ROAN COMFORT CAMP
(voor het echt luxe kamperen.)

Onze nieuwe bungalowtenten en nieuwe sta-carjLj
staan verspreid op 20 topbestemmingen in FRAN"

Onze prijzen zijn laag. Bovendien GRATIS j

KINDERCROSSFIETSJES. Gratis brochure: 05756;*
VOOR HET ECHTE LUXE KAMPEREN HEEFT V

SLECHTS 1 KEUS: ROAN COMFORT CAMgy
J?,NGaE?^ camP-va|«2Üe 3-Dgse busreis Parijsj
a/d Midd.Zee v.a. ’199,- D-snevva /159,-«
GoGo-Tours 010-4142599 vertrekopvrijdag-?
BRETAGNE/NORMANDIE REIZEN 038-54*^

(U bent er zo!) Nog mog. in Tr.,Tecrri.(lihoogseiz. Goed verz. won. I hN I bh M **'Gratis broch. INTERZON- De compleet in. cc,e
e
,

Vakanties. Tel. 080-241064. bungalowtent op u.njj
Stenen Vakantie Bungalow S'SÏTÏÏSPte huur/te koop in bosr. aa?„,Z° nf? larÜ^omg. in de DORDOGNE. Folder 071"1464 J
Vrijst.4 pers. 033-941386.

-^

Droomvakantie in 't berestadje net over de f\fHetbest geoutilleerde, luxe familiehotel inBad Bentheim mei *.%
velachüge, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, o*£J»telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Ko**^
Tevens fietsverhuur. jl
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- K
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. EveneeP*
trekkelijke weekend- en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentbeim, Duitsland. *Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-4959 22 828 (BRD) voor f*
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49

BOPPARD. Hotel GARNI. fAllekamers met do/wc/ktv/telefoon v.a. DM 30,- PKj
Tel. 09-49.6742.802920.Fax: 802802. Wij sprekenjy
"SAUERLAND en EIFEL vak. won.

BEL SNEL 01890-15511".
H pi.

BOPPARD. Gezellig Holl. fam. ANWB-hotel dir. a-J. jj
Alle kamers met do/wc/telef./ktv: H.P. v.a. DrY" „
p.p.p.d. v.a. 7 nachten. Bel (wij spreken Ned) <>[?.

ons even voor een folder: HOTEL L'EUROPE' $.Mainzerstr. 4, D-5407 Boppard, tel. 09-49 6742 80'
Fax: 802802. Fam. A. Potharst. __^S,
__*. __C» Gastvrij,

□—^__BB_________— sfeervol en-
HotelAmBerghang dichtbij *In Bad Bentheim net over de grens, schitterend op de zu'd!!figelegen familiehotel De royale kamers en suites, alle J%fdouche of ligbad, toilet, kabel-tv, mini-bar en telefoon, het b> j

bad (29°C) en het relaxcenter, de bar, lounge en het res»".(met meesterlijke kok!) garanderen u een zorgeloosve^Eigen fietsverhuur! Arrangementen 1992 "Voor elk wat wils ■Groot Midweekarr. (5 nachten) DM 330,- Qs.<
Incl. vorstelijk ontbijtbuffet en dagelijks variërende keuze"1
Nieuw: ons Happy-Weekend- of Luxe-Mini-Vakantie-arrange^

Uw gastvrouw en gastheer: Tina en Dieter Tottolo■ ,„,.
Hotel Am Berghang, Postbus 1412, D-4444 Bad Bentn*.;
Gratis brochure? Bel 0»49.5922.2047, fax 09-49,5922^ü>

Vak. woningen chalet, of halfp. van OOSTENR|J%;
FAMILIES. Voor een vriendenprijs.Tel. 059l0jr^
Millstatterseet.h. compl. STACARAVANS opca"]P

(event. met toilet) v.a. / 220 p.w. Inl. 05120- 152^/
KLEINWALSERTAL "S^^^T^VStéSCHITT. 4/5 PERS. APP. =\f4^S^\^rTJTEL. + FAX 08385-17266. 'JSSSScZ^^mmV^

"U ZOEKT WAT WIJ HEBBEN-
VAK. WONING VRIJ 2-8 PERS, 01890-15511-.

Jongerenreisnaar mooie camping in Salou, pi
busreis en staanplaats. Tentzelf mee te nemen-
in hoogseizoen, vertrek elke maandag en v'i^tnw.
slechts ’ 295,- p.p. Bel SOLMAR TOURS 040^><»cj,V

GRATIS GIDS. Buspendels 10/17 dgn ma. + *rZcA;
juni 8-12-15-19-22 app.*** v.a. / 289,- hotel" I

Malgrat app."** 12 + 19 juni/ 199,-
BOOSTEN REIZEN lid SGR Tel: 045-22777^/

UfP.
Div. JONGERENREIZEN busr. + tent, direct a. s"'!^/
Gratis folder BREAK AWAY. 033-618600 of 06jg°>«
JONGERENCAMPINGreizen vertr. 26-6 10 dg"-1$
17 dgn. / 395,- mcl. bung.tent. Vertr. 3-7 10dgrw^

Met eig. tent v.a. / 245,-. Info folder020-6202* X
Juni UITVERKOOP Spanje, 10-13-14-17 daag**!.

busreizen. B.v. vertrek 8 juni 10 dgn Htl Rosa Na |{
halfp. ’ 279,-. Vertrek 15 juni 10 dgn Htl Espana m'^ )

halfp. ’ 279,-. Htl Cala Font in Salou of Htl Jaif?'* f'
sterren hotels volp./347,-. 15/6/375,-. 29/6 Htl Ca v„l
/ 399,-. Hotel Flamingo, naast Htl Helios in Llore-^7;
met buffetmaaltijden, 3-sterren vertr. 8-15 juniJ
22/6 17 dgn slechts f 679,-, Htl Cala Font / 645.'

Royal Class ’40,-. (Lid Garantiefonds) fltf
Vraag onze gratis folder SOLMAR TOURSQ4O^^

SUPERSTUNT 10 en 17 daagse busreizen naa'Brava/Dorada mcl. prima appartementin Lloret,
Malgrat, Pineda, Calella, Sitges of Salou. wer'
Vertrek 8 + 12 juni 10 dgn/ 249,-, 17 dgn/399.- ■ ,
15 + 19 + 22 juni 10 dgn ’ 349,-, 17 dgn / 499,-- w
Toeslag Royal Class/ 50,-. Bel snel:
SNOEYINKREIZEN: 05413-53200 lid ANVR/SGR
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°Pd i?~ et Nederlands voetbalelftal heeft de voorbereiding
ten titelstrijd in Zweden zonder nederlaag afgeslo-
riji' u? e^rste serieuze test, gisteravond in Lens tegen Frank-
?fto« _eindiSde onbeslist: 1-1. Vooral Oranje mocht daarmee2*er tevreden zijn.

" Jean-Pierre Papin
(rechts) is Ronald
Koeman te snel

afen legt de
basis van het

openingsdoelpunt.
Foto: AP

Feyenoord
gewaarschuwd
ROTTERDAM - De Vereniging
van Oefenmeesters (VVOlßfeal
bij deKNVB protest aantellenals blijkt dat Wim van Hartê|em
bij Feyenoord als hoofdtfainer
gaat optreden. Secretaris Joop
Philippo heeft technisch-4_rec-
teur Wim Jansen van Feyenoord
een waarschuwend briefje ge-
stuurd en een kopie daarvan bij
de KNVB gedeponeerd. De
WON heeft zich tot Jansen"*per-
soonlijk gericht, omdat het con-
tract tussen Feyenoord en Van
Hanegem pas per 1 juli intver-
king treedt. Van Hanegem is zo
pas geslaagd voor het op een na
hoogste diploma, dat heifi het
recht geeft als assistent-trainer
in het betaalde voetbal op £§■ tre-den. „-"!

Taylor roept
reserves op
LONDEN - De Engelse bonds-
coach Graham Taylor heeft Jwee
reserves opgeroepen voor de^ge-
blesseerden JohnBarnes er. Ga-
ry Stevens. Het zijn Andy'Sfin
ton van Queen's Park Rdfrgérs
en Keith Curie van Manchester
City. De UEFA heeft de wijzigin-
gen in de Engelse voetbalselectie
na de sluiting van de inschrij-
vingstermijn geaccepteerd. En-
geland moest daartoe medische
verklaringen overleggen.

Tegen Frankrijk EK-voorbereiding ongeslagen afgerond

Oranje blij met gelijkspel

Geen finale:.
voor Nijsseir?

Van onze sportredactie

sjech morgen op de pijnbank bij Courier

Korda krijgt
Fransen stil

Frankrijk - Nederland 1-1 (1-1). 12. Pa-
pin 1-0, 18. Roy 1-1. Scheidsrechter:
Weber (Dvi). Toeschouwers: 35.000 (uit-
verkocht).
Frankrijk: Martini; Casoni, Blanc, Boli
'en Petit (46. Amoros); Angloma (61. Fer-
nandez), Sauzee (61. Durand), De-
schamps en Vahirua (64. Perez); Papin
(61. Divert) en Cantona.
Nederland: Van Breukelen; Van Aerle,
Koeman en Van Tiggelen; Winter, Wou-
ters (77. Blind), Bergkamp (74. Viscaal)
en Witschge; Van 't Schip, Van Basten
en Roy (85. Jonk).

Nederland had zeker een kwartier
nodig om wat meer in het eigen spel
te komen. Dat dit lukte dankte de
ploeg deels aan de aardig spelende
Roy op links, de slimme Van Bas-
ten in het centrum en de fanatieke
Van 't Schip ter rechterzijde. Als
team was Oranje echter geen mo-
ment het swingende geheel van eer-
der tegen Oostenrijk en Wales. Te-
gen de eerste tegenstander van for-
maat in de voorbereiding was dat
ook niet direct verwacht.
Tegen de veelal op de counter spe-
lende ploeg van Platini, voor het
eerst sinds 1982 weer tegenstander
van Oranje, kwamen ook wat pro-
bleempjes bij de titelverdediger na-
drukkelijker aan het licht. Het hart
van de defensie, de opbouwende
kwaliteiten van Van Tiggelen, bo-
venal de vorm van de onzichtbare
Bergkamp. De laatste werd zelfs als
eerste vervangen, door Viscaal. De
volgende verandering, Blind voor
Wouters, had met een blessure aan
de enkel van de Bayern-speler te
maken. Jonk kreeg slechts luttele
minuten de kans als stand-in voor
Roy.

I aar^Lj ze kwalificatie, maar de
Iteßenr? voorbereiding - verlies

lijk t'tnSeland en Zwitserland, ge-
i zij n h, BelSië - wilde Frankrijk

Vooral- test per se niet verliezen.
w as h niet voor eiSen Publiek. Dat| speelH dellJk te merken. De ploeg
conc„ e. van net begin scherp en ge-
centro jd- Scherper en gecon-
gevaj V dan Nederland in elk
Peliik oetbalde niet vriendschap-
hoort' °m te winnen- Zoals dat

k oo^ar^n meer verschillen. Michels
Zwerft * voor het vertrek naar
cfcnt Z* slechts voor honderd pro-
van "tte spelers. Op de plaatsenJ^int-sr ard en Gullit speelden

1 dere len Van 't Schip. Aan de an-
ToDs5ant nam Platini meer risico.
SeerH tter PaPin, hoewel gebles-
ten m aan de enkel, deed 61 minu-
De F e- Niet zonder succes.
met N 3 sPeelden aanvankelijk
tj e.rjpeclerland een tactisch spelle-
tr°kkp aas?vallers Papin en Vahirua
Aer)e n Oranjes mandekkers Van
centru!" Y?n Tiggelen weg uit het
la veli ' et gevolg was dat Canto-

I g te maken kreeg met
l in h

Cn kouters. Die versloeg
hacj v. e lucht en op snelheid. Dat
Bentr/_f2r hetzelfde geld tot twee te-
De j

s meer geleid.

c°achSp.ot van Leeds' door bonds-
<_e wi atini altijd beschermd, leid-
ir.. ji":al snel het openingsdoelpunt
Pass °Pte na twaalf minuten de
te WVan Sauzee door, Papin maak-
tona Werk af- Daarvoor al had Can-
ren *elf met het hoofd moeten sco-
hoge ?^at Van Breukelen onder een
Pen ir,

3' var> Vahirua was doorgelo-
nog p ak voor rust stuitte Cantona
hij ee]f ns op Van Breukelen, nadatstKoeman eruit had gelopen.

BRUSSEL - De Nigenaanse
voetballer John Etim, aanvaller
van Lierse SK, is door de recht-
bank van Antwerpen veroor-
deeld tot een gevangenissstfaf
van twee jaar en een boett
ongeveer drieduizend golden.
De rechter achtte bewezen dat
Etim twee minderjarigen v.anzestien jaar seksueel heefy
bruikt. De feiten zouden ïn-ökto
ber en november vorig jaar"heb-
ben plaatsgevonden bij de voet-
baller thuis. De praktijken' van
de voetballer werden bekend na-
dat een van de slachtoffers; had
geklaagd. De international; die
zich momenteel in het buiten-
land bevindt, zou komend' sei-
zoen aan een Portugese club
worden verkocht.

Gevangenisstraf
voor voetballer

Arold definitief
naar FC Luik

rioi^KRADE - Graham Ar-
ba]„ sPeelt in het nieuwevoet-Wik r- 6n definitief voor FC
Spu ' "e transfer van de Roda-
p6r

S ' die reeds geruime tijd
Ê e j °°nlijk rond was met de
Van l̂Scne eersteklasser, wordt
L üiPaag tussen Roda JC en FC
gang

afgerond. Met de over-
Vjiff ls een transferbedrag van

<" °n gemoeid.

In de tweede helft kwam de terug-
val bij Nederland. Van Aerle en Wit-
schge maakten fouten in de dek-
king, de beste kansen waren voor
de Fransen. Het gastland maakte,
ondanks veel wissels, bovendien
een fittere indruk. Cantona en Vahi-
rua kregen de mogelijkheden. Ne-
derland creëerde na de hervatting
vrijwel geen kansen meer.

Oranje was in Lens slechts voor de
rust niet direct de mindere. Na de
moeizame start kreeg de ploeg na
een kwartier het duel enigszins on-
der controle. Het leidde al snel tot
de gelijkmaker. Roy scoorde na
kap- en draaiwerk van Van Basten
met de rechtervoet. Het was alweer
het tweede interlanddoelpunt van
de Ajacied, die bij de eigen club zel-
den trefzeker is.

DEN HAAG - De KNVB verlangt
an de gemeente Den Haag dat ten

minste 1500 supporters van Go
Ahead Eagles maandag getuige
kunnen zijn van de wedstrijd in het
Zuiderpark tegen FC Den Haag.
Eerder liet de burgemeester weten
maximaal 400 Deventer supporters
toe te laten.
Als de gemeente niet aan deKNVB-
voorwaarde wil voldoen, zal de
bond de club verplichten het duel
zonder publiek te laten afwerken.
In het geval de gemeente ook die
mogelijkheid verbiedt, is de uiterste
consequentie dat de wedstrijd als
niet gespeeld wordt beschouwd en

KNVB kiest zijde
Eagles-supporters

FC Den Haag degradeert naar de
eerste divisie.

Go Ahead-trainer Versleijen liet we-
ten dat zijn club zich vanaf morgen
in een „geheim" trainingskamp
voorbereidt en op een „geheim"
moment arriveert bij het Zuider-

park. „Het zou Den Haag-suppor-
ters op gekke gedachten kunnen
brengen als ze weten waar we ver-
blijven en wanneer we arriveren",
aldus Versleijen.

Vervoer
OAD Reizen, de vaste vervoers-

maatschappij van Go Ahead Eagles,
weigert supporters van de club uit
Deventer naar het Zuiderpark te
brengen. De OAD is bang voor her-
haling van de rellen van woensdag-
avond toen FC Den Haag-suppor-
ters slaags raakten met depolitie en
er 26 gewonden vielen. Manager
Harry Lievendag van de OAD moti-
veerde de beslissing als volgt: „We
zijn trots en zuinig op ons materiaal
en willen niet graag dat wij na
Tweede Pinksterdag een bus min-
der hebben. Deze bus wilden we
graag inzetten bij het vervoer van
de Oranje-supporters naar het EK
in Zweden."

Hoekeyeli
’tal

krijgt gestalte

Geen KC-duels
Joegoslavië
BERN - De voetbalclubs--öit
Joegoslavië zijn voor kome__d
seizoen uitgesloten van -El*ro-
pees bekervoetbal. Dat besluit is
genomen door de UEFA, naar
aanleiding van de sanctieï-S^nde Verenigde Naties tegerrÜSer-
vië en Montenegro. De straf is in
samenspraak met de wereld-
bond FIFA afgesproken. Eerder
was de nationale ploeg van Joe-
goslaviëreeds verwijderd uit het
deelnemersveld voor de Europe-
se titelstrijd voor landenteacQfi.
die 10 juni begint in Zweden. Dit--
uitsluiting behelst, indien no«_Qj,
ook de kwalificatiewedstrijden
voor het WK in de Verenigde
Staten.

AMSTELVEEN - Het Nederlands
hockeyteam lijkt onder de bezielen-
de leiding van Hans Jorritsma op
tijd voor de Olympische Spelen de
noodzakelijke groeistuip te hebben
gekregen. Sneller dan mocht wor-
den verwacht is de wereldkam-
pioen van Lahore, die in vergelij-
king met de fysiek fitste concurren-
ten stil was blijven staan, bezig de
geruisloos opgelopen achterstand
goed te maken. Bij het vijflanden-
toernooi in Amstelveen werd van
die verandering al blijk gegeven te-
gen Groot-Brittannië (4-3), gisterag-
avond kwam het overtuigende ver-
volg tegen Spanje: 5-2.

De overwinning viel hoog uit, maar
was niettemin volkomen verdiend.

Criteriumwinst
Van der Poel

HENGELO - Adrie van der Poel
won gisteravond de Nacht van Hen-
gelo. Hij versloeg Jans Koerts en
Henri Manders in de sprint. De uit-
slag: 1. Adrie van der Poel 80 km in
1.58.12, 2. Koerts, 3. Manders, 4. Van
de Vin, 5. Verhoeven, 6. Vos, 7. Ca-
piot, 8. Harmeling, 9. Pieters 0.20
10. Van Bakel.

PARIJS - Voor Torn Nijssen en
Manon Bollegraf is er dit jaar geen
Grand Siam titel in het gemengd
dubbel weggelegd. De als zesdttge-
plaatste combinatie moest in de.hal-
ve finale zn meerdere erkennen in
Lori McNeill en Brian Shelton: 6-3
6-3.
„We hebben geen enkele kans j*e-
had. Shelton speelde ongelodftijk
goed. Hij knalde alle ballen kéfli-ird
en ook nog in. Op Manon sloeg hy
verschillende aces. Wij kongSjTei
niets tegenover stellen," luidde _t»et
commentaar van de Sittarderfaah
Het verlies betekent voor NiJsSen
vooruit kijken naar het vofgEode
toernooi. Voor hem is dat TheiCon-
tinental Grass Championships in
Rosmalen. Via een wild cardjta het
enkelspel weet hij zich tegenover de
Duitser Saceanu geplaatst. Nsf'ftos-
malen gaat Nijssen naar Engefend.
In de week voor het toernooi_van
Wimbledon zal hij daar wel aan de
kwalificatie voor het enkelspelgaan
meedoen. _

Coach Vanderliide
gooit handdoek

BERLIJN - Zwaargewicht Ar-
nold Vanderlijde heeft in de fi-
nale van het internationale
bokstoernooi in Berlijn van de
Duitser Bert Teuchert verlo-
ren. Twee seconden voor het
einde van de derde ronde
wierp coach Fritz Sdunek de
handdoek in dering.

Sdunek protesteerde daarmee

" rvtegen het optreden van de Cta
baanse referee die Teuchert
zou hebben bevoordeeld. "De'
Duitser, die de eerste twee rtw4
den sterker dan Vanderlijde*-
was en in punten leidde (G-44;.
kreeg in de derde ronde é«v
openbare waarschuwing. TaenV
Teuchert vervolgens Vandertip^
de bleef vasthouden, trad"«_ë«
Cubaan niet op. **mW

g
Siele rS de insiders wordt de fra-'veei J^kshander uit Praag niet
firicis t

eer dan een speelbal in de
b°neVt , De houthakker zal de
Mri ~aak ln 'no time' hebben ge-
*i(_n' u° ,luidt de verwachting. Ge-

"machtsvertoon van de
nse titelverdediger in de

11 twee weken, lijkt eene conclusie niet mogelijk.

" Achter derug van defeestende Petr Korda (rechts) druipt Henri Leconte af.
Foto: EPA

|een-S ~ Petï^rd^ïëên
Iki4n einde gemaakt aan de

corit tukJes van Henri Le-
fïsjepü Als beloning mag de
rtïor „ °sl°waakse outsider

r? in de ma^e van Ro~
de n . arros plaatsnemen op
Sr van Jim Courier.

,We*Jn ïeukere dingen in het
sPeln dan een tennispartijtje
fier tegen de beuker Cou-ge^"J^aar omdat Korda mor-
°ok 1J et eventuele pak slaag
§Uld nog een slordige 450.000
Hoeft n aan Prijzengeld krijgt,

L niemand medelijden, hem te hebben.

Alsof er weer niets was gebeurd,
ging de 21-jarige krachtpatser na
zijn partijtje nog even 'joggen' in
het Bois de Boulogne. Hij begint
steeds meer trekjes te vertonen
van de emotieloze 'werkezel' Ivan
Lendl.

De manier waarop 's werelds
nummer één de toch niet kinder-
achtige André Agassi afslachtte in
de halve finale tartte weer elke
beschrijving. Met 6-3, 6-2 en 6-2
maalde hij de verliezende finalist
van de afgelopen twee jaar fijn.

Daar is het tennis dan mooi klaar
mee. Want tot het jaar 2000 zal het
gezicht van het proftennis waar-
schijnlijk wel worden bepaald
door deze baseliner uit Dade City.
Het is natuurlijkrazend knap hoe
Courier vanaf de achterlijn iedere
tegenstander zijn wil oplegt met
messcherpe groundstrokes. Zijn
forehand en dubbelhandige back-
hand zijn beide even dodelijk en
met precisie geslagen. Maar voor
de fijnproevers hoeft het allemaal
niet zo.

Hoogtepunt
Korda hoeft voor morgen natuur-
lijk niet helemaal te wanhopen.
Al gedraagt Courier zich op de
baan als een robot, hij is natuur-
lijk ook maar een mens. Al toont
hij sportief gezien wel opvallend
weinig gebreken. De 24-jarige
Kprda kan in elk geval onbevan-
gen aantreden en heeft weinig teverliezen. Hij heeft met zijn fina-leplaats in het Grand Slam-toer-
nooi het hoogtepunt uit zijn nog
jonge loopbaan bereikt.

nooien van het profcircuit pres-
teerde de 'lefty' nog niet veel.
Voordat hij in Parijs arriveerde,
was een derde ronde op Wimble-
don zijn beste prestatie. Bij de
Open Franse maakt hij voor het
eerst naam.

Het is een stille jongen die qua
uiterlijk doet denken aan Fido Di-
do, het slungelachtige ventje met
de stekeltjes uit de Seven Up-
reclame. Zijn vriendin is Regina
Rajchtova. Die is ook tennisprof
en staat bij de vrouwen op plaats
80 van de wereldranglijst.

Maar over stil gesproken: Korda
kreeg gisteren het hele courteen-

tral van Stade Roland Garros
muisstil. Hij dompelde het Franse
publiek dat Henri Leconte naar
de finale wilde schreeuwen in
rouw. In drie sets was hij klaar
met de publiekslieveling en ver-
rassing van het toernooi, 6-2, 7-6
(7-4), 6-3.

Sprakeloos
Leconte zei na de wedstrijd dat
hij de vijfsetter van twee dagen
eerder nog in de benen had. „Dat
neemt niet weg dat ik weer twee
fantastische weken heb gehad.
Misschien presteer ik dit nog eens
in mijn loopbaan", zo gafLeconte

zijn landgenoten nog wat hoop
mee voor de toekomst.

Korda was een half uur na zijn
overwinning nog steeds sprake-
loos. En hij is al geen prater. Hijkwam amper uit zijn woorden en
verplaatste een kwartier lang al-
leen maar lucht.
De tengere speler wilde niet voor-
uitlopen op de finale van morgen.
„Ik leef nog in een roes. Dit is een
geweldige dag voor me, ik kon
het na afloop nog niet bevatten.
Pas een paar minuten voor de fi-
nale wil ik aan Courier denken",
zei hij.In de vier belangrijkste toer-
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CHARLES FEIJTS GROEP l J

De Charles Feijts Groep is een veelzijdige organisatie met meer dan 55 jaar
ervaring in transport- en vevoerstechnieken, bestaande uit een 4-tal DFA
TRUCK-vestigingen, een fabriek van WEGTRANSPORTMIDDELEN annex
ONDERDELENGROOTHANDEL en een vestiging met verkoop en
assemblage van MITSUBISHI TRUCKS.
Voortdurend bezig om de klantenservice te verhogen en om het
dienstenpakket uit te breiden, hebben wij plaatsingsmogelijkhedenvoor:

sittard ervaren 1e dieselmonteur
in het bezit van APK 1;

magazijnmedewerker
opleiding in en kennis van de autobranche is een vereiste.

Voor informatie over bovenstaande functies kunt u terecht bij de hr B
Hautvast, tel. 046-527000.

bom werktuigbouwkundig
tekenaar/constructeur
opleiding: MTS werktuigbouw,
ervaring metCAD-tekenen strekt tot aanbeveling.

Voor informatie over deze functie kunt u terecht bij de hr. H. Martens, tel
04498-51600.
U kunt uw schriftelijke sollicitatierichten aan:

directie Charles Feijts Groep,
postbus 5481, 6130 PL Sittard. D3X

,
P^"= m^*m

MITSUBISHI .
' MOTORS

Hotel-restaurant
PRINSES JULIANA

Valkenburg a/d Geul
H-R Prinses Juliana is een toonaangevend bedrijf gelegen in
het hart van Zuid-Limburg. Lid van de Alliance Gastrono-
mique Néerlandaise en Relais et Chateaux. Kwaliteit en gast-
heerschap staan hier, op een ongedwongen wijze, reeds 78
jaar hoog in het vaandel.
Wij zoeken ter versterking van onze restaurantbrigade een:

CHEF DE RANG M/V
- die op enthousiaste wijze Wij bieden ueen:

zijn/haar vak beoefent; , .
r j i ■_" * prima salaris;- een afgeronde opleiding r

heeft; * prettige werksfeer;
- binnen een jong team kan * jaarbetrekking;

werken, * tijdelijke woonruimte- voor uitdagingen open
staat; aanwezig;

- de leeftijd heeft tot 28jaar; * mogelijkheid tot verdere-- de gast centraal stelt. opleiding via de A.G.N.

Indien u aan bovenstaande omschrijving kunt voldoen en
u zich tot deze functie voelt aangetrokken, verzoeken wij
u uw schriftelijke reacties met curriculum vitae te sturen
t.a.v. de heer P.P.M. Stevens.

Hotel-restaurant Prinses Juliana
postbus 812 - 6300 AV
Valkenburg a/d Geul

(04406) 12244

■ Wir sind die regionale Wassersport-Fachzeit-
schrift im Rheinland und in Westfalen.
Für die Betreuung des hollandischen Marktes
suchen wir für sofort eine(n)

Anzeigenfachberater(in)

Imöglichst mit Außendiensterfahrung. Kontakt-
freudigkeit und Flexibilitat setzen wir voraus, urn
den vorhandenen Kundenstamm weiter auszu-
bauen.
Wenn Sic geme in einem kleinen, erfolgsorien-
tierten Team mitarbeiten mochten, senden Sic
bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla-
gen an

«Magazin für Wassersport im Westenir
5108 Monschau-lmgenbroich, Industriestr. 7

RANK XËRL¥I
Ter versterking van ons verkoopteam zoeken wij een

ENTHOUSIASTE VERTEGENWOORDIGER (M/V)
RANK XEROX U gaat Rank Xerox-produkten verkopen Als u deze eigenschappenbezit, dan moet
KANTOORCENTRUM LIMBURG aan een klantenkring die u zelfopbouwt en u niet nalaten zo snel mogelijk contact met
opereert als exlusief dealer van Rank onderhoudt. Daarbij bent u ons op te nemen. Stuur uw sollicitatie,
Xerox (Nederland) B.V. in Limburg. Wij omzetverantwoordelijk voor uw eigen voorzien van cv. en recente pasfoto, naar'

I zijn verantwoordelijk voor de verkoop en rayon. Rank Xerox Kantoorcentrum Limburg,
i service van de Rank Xerox-produkten, die Uw belangrijkste werkzaamheden bestaan postbus 469, 6200 AL MAASTRICHT,

bestaan uit: uit: Ofnog beter, bel ons direct op, dan. COP.ERS; * VERKOPEN VAN COPIERS EN FAXEN; &S^d^T^n^fE.
j * FAXEN; * LEGGEN VAN NIEUWE CONTACTEN; Naus-

j * LASERPRINTERS; * BEHEREN VAN BESTAANDE RELATIES. zoSenfda^biedln rijH^T' **
♦ COMPUTERS; Voor deze jobzoeken wij een interessante jobaan met voldoende

enthousiaste collega die: carrièremogelijkheden. Een uitstekende

* DIVERSE SOFTWARE; - een opleiding op MBO-commercieel of interne verkooptraining, waarin ude
gelijkwaardig niveau heeft genoten; produkten van Rank Xerox leert kennen.

«KANTOORBENODIGDHEDEN. . verantwoordelijkheidsgevoel bezit èn Verder bieden wij een goede honorering
zijn functie zelfstandig kan uitoefenen; en ""stekende secondaire

- beschikt over goede contactuele arbeidsvoorwaarden, zoals auto van de
eigenschappen en een klantgerichte zaak- onkostenvergoeding,
instelling heeft; pensioenregeling en goede studieregeling.

- al enigeverkoopervaring heeft, bij
voorkeur in de buitendienstverkoop; Rank Xerox Kantoorcentrum Limburg,

- creatief is, organisatietalent heeft en Boschstraat 75 A,
beschikt over een behoorlijke dosis 6211 AV Maastricht,
doorzettingsvermogen. tel. 043-253444.

,^——___-^—^— —^-—■— _-___-_--^^»»»----__-_____ _-_-_________—_■ —__— ■______— -_-_-—

m^^m N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg is verantwoordelijk voor de drinkwater-voorzieningva"
circa 1 miljoenLimburgers. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt,
vooral door deovername van een aantal gemeentelijke waterleidingbedrijven. De komende tijd zal
de energie er vooral op gericht zijn de veranderingen te consolideren, die deze groei met zich heeft
meegebracht. Tegelijkertijd zal de continueringvan een optimale drinkwatervoorzieningalle
aandacht blijven krijgen.

De Sector Ontwikkeling en Kwaliteitszorg ressorteert onder deTechnisch Adjunct-Directeur en
bestaat uit 4 afdelingen t.w. Onderzoek, Planning, Kwaliteits- & Milieuzorg en Inspectie.

DeAfdeling Onderzoek verricht kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de huidige en
toekomstige mogelijkhedenvan winningvan zowel grond- als oppervlaktewater. Bij deze afdeling
zijn momenteel 6 personen werkzaam. Door de ontwikkelingen op dit werkgebied wordt het aantal
formatieplaatsen binnen de afdeling Onderzoek uitgebreid.

Voor de ondersteuning van de onderzoekswerkzaamheden vragen wij een

De N.V. Waterleiding JL ■ ■ ■_
MaatschappijLimburg T^*|^ï| ï| ICM^ W%

(WML) heeftruim WWWI ■ 111VV 11

~3£S onderzoeksassistent ,
drink-watervoorziening

tnvrtjwe ege e e functie-inhoud: Arbeidsvoorwaarden:provincieLimburg.
Jaarlijks wordt - Meewerken aan onderzoeksprojecten 0.a.: Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de

85 miljoen m3water . verzamelen van de voor het onderzoek CAO van de waterleidingbedrijven in N.V.'
geleverd aan noodzakelijke gegevens, zowel via derden vorm. Wij bieden een goed salaris, een410.000 afnemers via als dooropname in het veld, welvaartsvast pensioen middels hetABP e"

een distributienetvan , A i _T . , . .
6900 k ' verwerken van deze gegevens tot een uitstekende ziektekosten-verzekering

Het bedrijfheefteen bruikbare eenheden, zowel op tekening van het 1.Z.A.-Limburg.
jaaromzetvan als *&*-l> °-a-ten behoeve van De standplaats yoor de b Maastricht.

135 miljoen guldenen rapporten,
een jaarlijkse ' het coördineren van werkzaamheden WiJ rekenen op reacties van zowel

investering van rond bronbemalingen; vrouwelijke als mannelijke kandidaten.
75 miljoen gulden.

■ Algemene inventarisatie en verwerking van »NLICHT,
gegevens met betrekking tot de
hydrologie, geologie en hydrochemie; Voor nadere informatie kunt u contact. . opnemen met het Hoofd van de Afdeling- Meewerken aan de interne en externe ~ . ,. . Onderzoek,
advisering ten aanzien van waterwinning „ . .. u. r . , .... , . °, . . . ° mevrouw ing. M.H.A.Juhasz-Holterman,bedreigende activiteiten; te, 045 . 2 i754i.

■ Uitvoeren van basisberekeningen ten
behoeve van onderzoek op zowel Sollicitaties:
hydrochemisch als (geo^ydrologisdt schriftelijke sollicitatiesonder vermelding
8 e ' van vacaturenr. 1.3-92.09 dient u binnen_ 14 dagen te richten aan:

FUNCTIE-EISEN: NT ~ w. ..... x . . .. T. . „N.V. waterleiding Maatschappij Limburg,
- MBO-opleiding, richting Cultuurtechniek t.a.v. de Sector Personeel & Organisatie,
of Milieukunde; postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

- Scheikundige kennis en wiskundig inzicht;
- Bekend zijn met gebruik van een PC;

- Enkele jarenervaring op bovengenoemd
vakgebied strekt tot aanbeveling;

- Rijbewijs B.

jKHOIj Nationale Collecte
V9f Gehandicapten
BHB 7 t/m 13 juni

WËH& Giro 625 000 - Amersfoort

HoensIndustrieel bestaat Kwaliteit is geentoeval, kwaliteit moet jeverdienen vindt Hoens.
meerdan 40 jaar. Is in KWALITEIT, SERVICE en GARANTIE zijn begrippen diebij Hoens Industrieel
Limburg een van de door alle medewerkers met hoofdletters worden geschreven.
grootste industriële Om dezezekerheden, diewij onze kliënten bieden, te kunnen waarborgen
handelshuizen en heeft moeten wij kunnen beschikken overkwalitatieve medewerkers.
onlangs een nieuw
hoofdkantoor betrokken
op het Handelsterrein Terversterking van ons succesvolle verkoopteam zoeken wij op korte termijn
'Krawinkel-Zuid' te ambitieuzekandidaten voor defunctie van
Geleen.

£££^£^25*0 BUITENDIENST - MEDEWERKER
artikelen waaronder LASTECHNIEK m/VMachines, Gereedschappen,
Veiligheidsprodukten,
Lasapparatuuren Functie-informatie:
-benodigdheden, een
omvangrijk pakket U bewerkt zelfstandig een deelvan de markt doorregelmatig bezoek van
Bouwbeslag en bestaande en potentiële relaties. U heeft naast een commerciële taak een
Bevestigingsartikelen. adviserende en ondersteunende functie waarbij U contacten onderhoudt met

de afnemers om hun behoeften te peilen en pasklare oplossingente bieden en
Hoens Industrieel adviezente verstrekken op lastechnisch gebied,
verkoopt alleen Uwvakkennis stelt U in staat om eventuele storingenaan apparatuur
kwalitatieve produkten zelfstandig op te lossen,
met een goedadvies. Het gevolgvan Uw functioneren is hetrealiseren van de
waarbij een prompte gebudgetteerde omzet.
aflevering, service en Tenslotte is het logischdat U het marktaandeel van Hoens Industrieel in de
concurrerende prijzen toekomst verder weet uit te bouwen,
centraal staan.

H
Functie-eisen

U heeft een afgeronde opleidingMTS-werktuigbouwkunde of -metaalkunde
aangevuld met een MLT-opleiding.

U heeft een aantoonbarecommerciële buitendienst-ervaring en bent flexibel en
kunt alertreageren op vragen uit de markt.

Uw leeftijd ligtrond de dertig en U bent in het bezit van rijbewijs B-E.-
Voor de functie geldteen arbeidsvoorwaardenpakket datovereenkomt met het
niveau. Daarnaast bestaan, door het bij Hoens Industrieel aanwezige gedegen

opleidingspakket, mogelijkhedentot verdere ontplooiing.

Indien U geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature schrijf dan binnen
14dagen een sollicitatiebriefmet curriculum vitae naar de direktievan

*" Hoens Industrieel«JrN^ ' Postbus 4, 6150 AA Geleen.

\ Betere
kwaliteiten een zekere
veiligheid

HOENS
INDUSTRIEEL

L ■ J

HERO Nederland B.V. is onder- »»-■ .
deel van het internationale Ten behoeve van de afdeling Technische Dienst van onze vestiging
Hero-concem, dat aktief is in Schiffers Food B.V. te Hoensbroek, waar met moderne apparatuur
meer dan 80 landen. De hoofd- de produktie plaatsvindt van koolzuurhoudende frisdranken, zijn wij
zetel is gevestigd in Zwitser- 0p zoek naar een Elektro-Onderhoudsmonteur dieressorteert onder
land. Onze Nederlandse pro- de Chef Elektra.
dukten worden onder de
bS»?21"_!ü d

u_.re-^f^<_ !.!!£. De afdeling Technische Dienst is verantwoordelijk voor onderhoudBetuwe en Herschi op de markt . , ._.. ... . ~.„. ~ . . . .... _
oebracht reparatie van de produktiemiddelen en utihties. Daar het bedrijf

een procestechnisch karakter kent, bekleedt deze afdeling een een-
Vanuit het hoofdkantoor in
Breda worden de
produktievestigin- I
gen in Breda, I I3IIHI .m .1 | lil .1 ■ I fvCHoensbroek en Tiel I
alsmede onder an- I ImTITTI d H I T^^__r^^_f_^H
dere de kommerciële I llJL*Jlll"4l I ■ I FA _flNeder- ] ____■___________________■■_■
land,België en Duits-
land geleid. .^i\^^i\^^_-__-_-______________^^i^^_-__l_____^_i^^--___m f

trale funktie teneinde de kontinuïteit van het produktie- en afvul-
HERO Nederland groeit snel in proces te waarborgen. De nieuwe medewerk(st)er verzorgt, tezamen ,
omzet, - resultaat en kwaliteit! met een aantal kollega's het elektrisch onderhoud aan een uitge-
Om deze ontwikkelingen te breid machinepark en moderne regelapparatuur. Hij/zij lokaliseert
kontinueren hanteert Hero een storingen aan de apparatuur en heft deze op. Daarnaast verricht
ambitieus en kreatief beleid. deze monteur montagewerkzaamheden aan bestaande en nieuwe
Zo is voor de komende jaren installaties.

I een zwaar investeringspro-
gramma opgesteld voor verde- De werkzaamheden worden in 3-ploegendienst verricht,
re modernisering van het be-
drijf eh de organisatie. Funktie-eisen

Gezien de aard van deze veelzijdige funktie gaan onze gedachten uitDeze groei betekent een uitda- naar kandidaten die voldoen aan de navolgende funktie-eisen:ging en opent uitstekende
perspektieyen voor mensen : . opleiding MTS-elektrotechniek,aangevuld met basiskennis-meet-diewillen bijdragen aan genoem- en regeltechniek en/of PLC-besturingstechniek, of gelijkwaardig;de pos.t.eve ontwikkelingen. ; . ervaring in een soortgelijke funktie;
« i _.if ___■__"_ I " affiniteit met een produktiebedrijf;ï " nfïi°?^S2 -i" staat om op flexibele wijze in teamverband te werken, alsmedewu^graag op het volgende een positieve instelling;- bereidheid tot het volgen van kursussen;
HERO NEDERLANDB.V. ' leefti'd 22"30iaar-
Afdeling P&O . . ,_,
Teteringsedijk 227 Arbeidsvoorwaarden
4817 ME BREDA Hero kent voor bovenstaande funktie een uitstekend pakket

arbeidsvoorwaarden, waarbij rekening gehouden wordt met de aard: van de funktie en dekapaciteit en ervaringvan de kandidaat.

f£ Procedure
Heeft u voor deze funktie belangstelling, stuur dan zo spoedig

~\ mogelijk uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar het hiernaast
vermelde adres, t.a.v. Dhr. W.J. Snollaerts, Sektor Personeelschef.

, Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen metliv Dhr. V. Erkelens, Chef Elektra, tel.: 045 - 238666.

U js________Mß

I ~■::„„,,.. . -.

ÜÜÜHnH__________i_______________H_______________________^^

fFeefanceJ
UITZENDBURO

hl
Vestiging Heerlen vraagt:

Chauffeur
toor een re/ot/e vor? om /n Landgraaf zijn W/ £

dringend op zoek naar een chauffeur. . f
Heb /'e een grootrijbewijs en ervaring als chau"el>'

kom dan direct langs!
Medewerkers Nazorg

Voor een relatie in Hoensbroekzijn wij op zoel<
naar mensen die hard willen aanpakken en

graag in ploegendienst willen werken.
Productiemedewerkers

Voor een relatie in Nuth zijn wij op zoek
naar mensen die in de productie willenwerker-

Eigen vervoer is vereist, je werkt in ploegendienSI

Constructiebankwerkers
Wij zijn dringend op zoek naar k

constructiebankwerkers.
Luchtkanalenmonteurs f* I

Wie wil opgeleid worden tot luchtkanalenmonteü " j,
Voor alle functies geldtM/V ___^.

fr^vivTiTiTri iii

El-Garagebedrijf „Het Centrum" BV is de dea-
ler van personenauto's en bedrijfwagens
van de merken Volkswagen en Audi voor
Maasbracht en omgeving. In totaal werken
hier 12 medewerkers in de verkoop en af- I
ter sales.
In verband met het vertrek van de huidige
functionaris is de vacature ontstaan van

MAGAZIJNBEHEERDER M/V
Hij/zij is verantwoordelijk voor:- een juist voorraadbeheer; g.- de balieverkoop van accessoires en onderdelen,

wel intern als extern;- het verwerken van de administratieve gegevens
een geautomatiseerd systeem.

Hiervoor denken wij aan een ervaren magazijnbeh^.^
der, die zelfstandig kan functioneren en die besC~\\-over commercieel inzicht, servicebereidheid en fl©",D

teit. Leeftijd vanaf 30 jaar.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact op
men met mevrouw M. Slangen, tel. 04746-2626.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen
het verschijnen van deze advertentie zenden aan: ff.Garagebedrijf „Het Centrum" BV ta.v. mevrouw
Slangen, Industrieweg 3, 6051 AE Maasbracht.

UT,.DE LIMBURGSE ,
"■^/PERSONEELSGIP*



" VOETBAL - John Metgod
speelt nog een jaar bij Feye-
noord. Gisteren tekende de libe-
ro voor een jaar bij.

" VOETBAL - AS Napoli heeft
voor 27 miljoen gulden plus twee
reservespelers de Uruguayaan
Daniel Fonseca overgenomen
van Cagliari. Napoli wil boven-
dien de Bulgaar Stoitskov van
Barcelona contracteren.

Swift in de bloemetjes

Geen Omloop van
St. Geertruid

MARGRATEN - Twan Cleven is
nog volop in derace om een fina-
leplaats tijdens het WK veldboog-
schieten in Margraten. Na de eer-
ste ronde, die gisteren werd
verspeeld, staat de Noordlimbur-
ger met 261 punten op de achtste
plaats op de ranglijst, vijf punten
achter de nummer drie.

Tafeltennissters
missen topvorm
FUJI - Bettine Vriesekoop en;
Mirjam Hooman-Kloppenburg
missen tijdens hun Aziatische'
trainingsreis de echte topvorm;
om tot sterke prestaties te kun-
nen komen. Bij het internationa-;
le toernooi in Fuji reikte het-
tweetal in het enkelspel tot'de!
derde ronde. Daarin waren te-;
genstandsters uit Zuid-Korea te-
sterk.

Katrin Krabbe
moet wachten
LONDEN - Eind juni pas doet
de arbitragecommissie van de
wereldatletiekunie uitspraak in
de zaak Katrin Krabbe. Volgens
het Duitse bestuurslid Kirsch
duidt alles erop dat het gebeurt
tussen 26 en 29 juni. De arbitra-
gecommissie zal bestaan uit drie
personen. Kandidaat zijn de Fin
Tarasti, de Amerikaan Alkaiay,
de Senegalees Dououff, de Aus-
traliër Ellicott en de Singapo-
riaan Kok Loh. De Duitser
Vedder valt af.

Olympisch vuur
ontstoken
OLYMPIA - In het Griekse
Olympia is gisteren het Olym-
pisch vuur ontstoken. Bij het ri-
tueel werden het Spaanse en
Griekse volkslied alsmede de
Olympische en Europese hymne
ten gehore gebracht. Een 13-jarig
meisje liet een witte duif, als
symbool van de vrede, los. De
fakkel wordt door 264 estafette-
lopers over 330 kilometer naar
Athene gebracht. Maandag
neemt burgemeester Maragall
van Barcelona in het stadion
waar in 1896 de eerste moderne
Spelen werden gehouden, de
toorts over en begint de reis naar
Spanje. De aankomst in Gerona
is voorzien voor 13 juni, waarna
een estafettetocht over 6000 me-
ter met 9500 lopers. Onder hen
ook lOC-voorzitter Samaranch.

Zwemliga schorst
Joegoslavië
HELSINKI - De Europese
zwemliga heeft Joegoslavië ge-
schorst. Het bestuur van de liga
nam de sportboycot van de Ver-
enigde Naties tegen Servië er
Montenegro over. De beslissing
van de Europese zwemliga heefl
geen werking voor de Olympi
sche Spelen. Daarover zullen dt
wereldzwembond (FINA) en hei
Internationaal Olympisch Comi
té zich moeten uitspreken.

VANDAAG
Voetbal:Roermond, terrein Maashaven,
10.00 uur: jeugdtoernooi Rermond; ooi-
zondag en maandag, aanvang 10.00uur.
Badminton:Roermond, Jo Gerrishal.
09.00 uur: Internationaal toernooi Boo-
nen/BCR. Ook zondag 09.00 uur.
Handbal.Heythuysen, terrein Sport-
laan, 10.30 uur: Internationaal toernooi
VIOS. Zondag aanvang 11.00 uur.
MORGEN
AUetie__:Weert, IJzeren Man. 10.00 uur,
volkslopen A.V.Weert, start lokaal Den-
nenoord.

MAANDAG
Schieten:Neer, Napoleonsweg, 13.00
uur, kleiduivenwedstrijd J.V. Neer.
Volleybal:Reuver, 10.00 uur, sportpark
Bsdael. Nationaal toernooiRevoc.
Korfbalßoermond, 09.30 uur, Sport-
park De Wijher: Internationaal toernooi
Ready '60.

Cleven volop
in de race

Fignon bevangen door de kou
CORVARA - Voor Laurent Fig-
non was de dertiende etappe van
de Ronde van Italië een lijdens-
weg. De winnaar van 1989 raakte
in de bergetappe naar Corvara
bevangen door de kou. De laat-
ste kilometer naar de finish in de
wintersportplaats werd hij ge-
duwd door ploeggenoot Dirk de
Wolf.

Zijn achterstand op winnaar Vo-
na bedroeg 44 minuten. Met een
ziekenauto werd de tweevoudige
nummer één in de Ronde van
Frankrijk naar zijn hotel ge-

' „Als De Wolf niet bij me
was gebleven, was ik 's nachts
pas aangekomen," verklaarde de
Fransman.

IvL ? tlende etappe, de bergrit
gon jftlna naar Terminillo, be-
ZieL lijdensweg voor Meijs.
nw en uitgeput eindigde hij

61 ruim twintig minuten ach-

zwollen en mocht ik op dokters-
advies niet meer vertrekken."
Volgens de rondearts was een
rustdag wellicht voldoende ge-
weest om te herstellen. „Ik voel-
de dat ik goed in m'n ritme zat,
sterker nog, het ging elke dag
beter. Nu kon mijn lichaam niet
tijdig herstellen van de gedane
inspanningen."
Na een paar dagen rust wil Ray-
mond Meijs volgende week zijn
rentree in Belgische kermiskoer-
sen maken. „Om weer wat wed-

terstand op winnaar Luis Herre-
ra. „Ik moest tijdens de etappe
telkens overgeven. Ook 's
avonds," aldus de eerstejaar-
sprof. „Na een nachtrust is het
misschien over, dacht ik. Maar
woensdag was het precies het-
zelfde. Tijdens de koers kon ik
het eten niet binnenhouden. Ik
hadpijn in mijn hoofd en nek. Ik
heb uitsluitend gefietst om voor
het sluiten van de tijdscontrole
binnen te zijn. Donderdagmor-
gen waren milt en nieren opge-

strijdritme op te doen," zegt hij.
Dinsdag 16 juni start hij voor
voor zijn sponsor in de Midi Li-
bre, een vierdaagse etappewed-
strijd in Frankrijk.
Over zijn toekomst als professio-
nal tast Meijs in het duister. Er is
nog steeds geen duidelijkheid
over het voortbestaan van de Tu-
lip-ploeg. Bovendien ontving de
Limburger geruime tijd een brief
van zijn sponsor, dat zijn con-
tract niet verlengd zou worden.
„Wij weten echt niets. Er worden
geen mededelingen gedaan, al-
thans niet aan de renners. De
ploegleiding wil op dit moment
alleen, dat wij ons bezighouden
met fietsen en goede uitslagen
neerzetten. Ik zal in de Midi Li-
bre en zeker in het Nederlands
kampioenschap proberen die re-
sultaten te bewerkstelligen."

valkenburg - Raymond
'j"leijs is weer thuis in Valken-d r̂|- Een mislukt avontuur in
"e Honde van Italië rijker. Don-
derdagmorgen verscheen de Tu-
vrre,nner niet meer aan de startvjn de 12e etappe en keerde te-ler,6 naar Limburg- Na zijn thuis-
komst schreef Meijs zijn opgave
te!i,aan een opgelopen zonnes-
va -i°mdat dat de diagnose was«ï de Giro-arts en dokter Mer-
*«* van de Tulip-ploeg.

Meijs herstelt thuis
Volgende week rentree in België

" VOETBAL - De Argentijnse
bondscoach Carlos Bilardo
wordt in het nieuwe voetbalsei-
zoen de trainer van de Spaanse
club Sevilla.

" WIELRENNEN - Koichi Na-
kano beëindigt maandag zijn
wielerloopbaan. De 36-jarige Ja-
panner veroverde tussen 1977 en
1986 tien keer de wereldtitel
sprint. In zijn 17-jarige loopbaan
won Nakano tien miljoen gulden
aan prijzengeld in keirin-wed-
strrjden. " ATLETIEK - Vijfhonderd at-

leten van 7 tot 70 jaar nemen
vandaag, morgen en maandagen
de twee pinksterdagen deel aan
de jaarlijkse Moonen-meerkam-
pen. Wie op kunststofbaan Leu-
ken/Weert een Nederlans of
Zuid-Nederlands record verbe-
tert, gaat met duizend gulden
naar huis. De wedstrijden begin-
nen elke dag om 10.00 uur.

" KICKBOKSEN - Fini Klee uit
Geleen, Nederlands ISKA-kam-
pioene, komt zaterdag 20 juniuit
tegen de Europese kickboks-
kampioene Brigitte Pastor uit
Frankrijk. Het gevecht vindt
plaats op Corsica.

" TENNIS - Rogier Wassen
heeft zijn eerste wedstrijd in een
A-tennistoernooi gewonnen. De
15-jarige Homenaar verloor in de
eerste ronde van het ABN/Amro
toernooi in Emmen Alwin Vis-
ker uit Groningen de eerste set,
maar won uiteindelijk met 4-6,
6-1, 6-4. Martijn John Voorbraak
verloor in de eerste ronde na
winst in de tiebreak van de eer-
ste set tegen de tweede geplaats-
te Christiaan Feenstra met 6-7,
6-3, 6-3.

" ATLETIEK - Tweede pink-
sterdag organiseert Unitas op de
kunststofbaan naast het stadion
van Fortuna Sittard een meeting.
Het programma voor senioren en
A/B-jeugd begint om 16.00 uur
en omvat: 100 m, 200 m, 400 m,
800 m, 3000 m, en kogel voor ide-
reen, discus voor mannen en
speer voor vrouwen. Aan de start
komen enkele Duitse kandida-
ten voor Barcelona.

Erik Breukink op grote achterstand in Asturiè

Italiaanse combine krijgt
Indurain niet klein

" Franco Vona (rechts) en Bruno Cornillet (links) gingen gisteren in de aanval op de Girowe-
gen. Het leverde Vona deritzege op. Foto; Reuter

ZURICH - De overgang van Vladi-
mir Jugovic, middenvelder van Ro-
de Ster Belgrado, naar Sampdoria
kan doorgaan. De transfersom
wordt „bevroren" zolang de VN-
boycot tegen Joegoslavië van
kracht is.

De eerste vier kwalificeren zich
voor de finale. De Fransman Ma-
rizana voert het klassement met
281 punten aan. Wereldkampioen
Mats Palmer staat met 263 punten
op de vijfde stek. Na een hele dag
handboogschieten klaagde Twan
Cleven over de grote honger. „Ik
heb nog nooit zon zwaar par-
cours meegemaakt. Vandaag pro-
beer ik een finaleplaats te be-
machtigen. Ik heb goede hoop."

In Frankrijk, waar de Dauphiné Li-
béré wordt verreden, moesten de
renners eveneens de bergen over.
Leider Luc Leblanc hield de con-
currentie goed in de gaten. Hij werd
vierde. Zijn voorsprong op Charly
Mottet bedraagt nog twaalf secon-
den. De ritzege was voor de Span-
jaard Cubino.

Ivanov op de top van de Alto de
Acebo (buitencategorie), nadat al
drie andere flinke bergen waren be-
klommen. Van de Nederlanders
bleef Jos van Aert als enige over-
eind in het klimmersgeweld. De
anderen liepen grote achterstand
op. Erik Breukink bijna zeventien
minuten.

taft .^A - Miguel Indurain
f*tst olo*l voorgenomen alsL* Spanjaard de sinds 1909
k^ n Ronde van Italië te
Jen \en- Indurain, sinds elf da-
"i\ii apr van de rosé leider-
ttaij' sloeg gisteren tal van
Éitirii I! Se aanvallen af en bc'
Pc if , de bergetappe doorNch. mieten als tweede.
Vona h één Italiaan' Franco
Forrnt e^ hem voor, maar hij
kiu l geen echte bedreiging

K* klassement.
Ta ee'^ zijn tweede rit won, hield
fPge2itmet de Fransman Cornillet
"von Sol° drie sec°nden van

fceer D SDrong over. In het slechteNrtpjerste Indurain er in winter-
T üitaats Corvara nog een sprin-
tüfic' Wat cm acht seconden
!*t> Q?tle opleverde ten opzichte
-hioCo. , Ppucci, Giovannetti en
[(Vg}°h- Dat drietal had in het

'e*et beurtelings de aanval in-
leWaillaar Indurain antwoordde
Protl op de combine. Zijn voor-
Hhetkop de Italiaan Conti, tweede
Ifee assement, liep opnaar bijna

rl e CnUten- "r van de onde van
J*klaagde slechts over „te-

*teis. eTeur" waardoor hij wordt
°ortdi f^' "Landgenoten willen me
j*nri r ,end feliciteren en op het

!«H > u ken dat ik vol moet hou-
"Va oellen zelfs 's nachts", aldus
k^ek-l' die heeft afgesproken dat

r Wo n niet meer naar de ka-
rden doorverbonden.

Lvanov
hu d ê werd de koninginnerit
pi ri Ronde van Asturië gewon-
t, Z*hT Ivan Ivanov uit het GOS.
ÊSe-r, r Alex Zülle-leider in het

Wjst de achterstand te
>v n- Hij arriveerde 1.46 na

Bedevaartsronde
in Schinveld

en LK irt Weiten

Zoon voor
'Magie' Johnson
LOS ANGELES - Earvin „Ma-
gie" Johnson is donderdagavond
vader geworden van een zoon.
De bay kreeg de naam Earvin
Johnson 111. Volgens de artsen
in het ziekenhuis van Los Ange-
les bestaat er een minimale kans
dat het kind met het aids-virus is
besmet. Magie Johnson stopte
vorig jaar abrupt met basketbal
toen bij een keuring bleek dat hjj
seropositief was. Bij een later*
test bleek Johnsons vrouw Ear£
letha niet besmet te zijn.

Coupe Coenegracht
voor Ned. Limburg

MEERSSEN - De jaarlijkse wed-
strijd tussen de vertegenwoordi-
gende teams van de beide Lim-
burgen om de Coupe Coene-
gracht, dit keer gehouden op het
terrein van de V.V. Meerssen, is
gewonnen door Nederlands Lim-
burg: 2-1. De winnende goals
werden gescoord door Fermont
en Lisai van Fortuna Sittard. De
Cup, ingesteld in 1911, was de
laatste drie jaar in het bezit van
Belgisch Limburg.

Vrouwenteam
ongeslagen

NIEUWEGEIN - Ook in de vierde
wedstrijd uit de oefensessie tegen
Italië heeft het Nederlandse vrou-
wenteam geen tegenstand van t
kenis ondervonden. Met de afgete-
kende cijfers 15-4, 15-6 en 15-6
klaarden de vrouwen van coach
Murphy het karwei in de recordtijd
van 54 minuten.

SINT GEETRUID - De voor
volgende zondag 21 juni ge-
plande Omloop van Sint Geer-
truid gaat niet door. Stichting
Bevordering Wielersport, orga-
nisator van deze wedstrijd,
heeft de 4e editie van de Om-
loop van de kalender ge-
schrapt omdat op dezelfde dag
de kleine Nederlandse kam-
pioenschappen in het naburige
Vaals verreden worden en er
daarom weinig publiek naar
Sint Geertruid dreigde te ko-
men.

A-amateurs (16.00 uur) aan de start.

Het programma van de Limburgse
titelstrijd begint maandag in Weiten
om 10.00 uur met een race voor
nieuwelingen. Twee minuten later
starten de junioren-dames. Om
11.20 worden de junioren van start
geschoten, twee minuten later ge-
volgd door de dames. De B-ama-
teurs beginnen om 13.13 en de vete-
ranen om 15.15 aan hun opdracht.
Het kampioenschap voor A-ama-
teurs begint om 15.00 uur. Afstand:
103,5 kilometer. Parcours: 3950 me-
ter met start en finish aan de Wel-
tertuynstraat. Zowel in de Bede-
vaartsronde als in de provinciale
titelstrijd verschijnen Limburgs
beste renners aan de start.

CH- N-In de Pirfksterweek-
b°'°P p 2rt" door de wielrenners
l-I. n|efietst op de Limburgse we-
f<litiQ gen staa* in Schinveld de
bf°grar!Je'e Bedevaartsronde op het

maandag in Weiten/
aP. * Limburgs kampioen-en k

Éf^eva rk van Schinveld wordt de
k % U_-I^Sronde morgenvroeg om
Ij^evje r geopend met een Eucha-

tSen>r'ng
' met aansluitend de

I. renrf geninS en koffietafel voor
iiropeers en officials. Om 12.00
_j?fc -i de B-amateurs en vete-
JS^90 km) het wedstrijdpro-
[h^fep Vervolgens verschijnen

l 5 u nv°lgens de nieuwelingen
k UrX junioren (14.20 uur), en

Bovendien mocht van de bond
alleen wedstrijden voor A- en
B-amateurs in St. Geertruid
georganiseerd worden. Om or-
ganisatorische redenen was
het bovendien onmogelijk de
Omloop van St. Geertruid dit
jaarop een andere datum te la-
ten verrijden.

" Swift Roermond hield gisteravond in de Oranjerie een druk bezochte receptie. Aanlei-
ding voor defestiviteiten waren de successen van het eerste damesteam van de handbal-
vereniging tijdens het afgelopen seizoen. Swift werd zowel landskampioen als bekerwin-
naar en gaat voor het eerst sinds tien jaarweer de grenzen over voor Europees handbal.
Trainer Gabrie Rietbroek en zijn team kwamen handen te kort om de vele felicitaties in
ontvangst te nemen. Ook burgemeester Herman Kaiser (links) gaf acte de presence.

Foto: JAN PAULKUIT(ADVERTENTIE)r—
* Rijkshogeschool Maastricht

FACULTEIT ECONOMISCHE DIENSTVERLENING
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' H-h

enigde Staten 2-4, Italië 2-3, Portugal
2-1, lerland 2-0.

DAMMEN
Surhuisterveen. NK mannen. Achtste
ronde: Clere-Van der Wal 1-1, Heus-.
dens-Wiersma 0-2, Van Aalten - Schol-,
ma 1-1, Van Leeuwen-Jansen 1-1, Mei*
jer-Van der Pal 1-1, Van der Kooü-Wes-
selink 1-1, Van Berkel-Van der Zee 1-1.
Stand: 1. Van Berkel en Wiersma bei-
den 11 punten, 3. Meijer 9, 4. Van
Leeuwen en Scholma 8 (uit 7 partijen),
6. Clerc, Jansen, Wesselink en Van der
Zee 8 (uit 8), 10. Van Aalten en Van der
Pal 7, 12. Heusdens en Van der Kooij 6,
14. Van der Wal 5.

HOCKEY
Amstelveen. Vijflandentoernooi, derde
dag. Vrouwen. Duitsland - Groot-Brit-
tannië 1-0 (1-0). Stand: 1. Duitsland 2-4
(2-0), 2. Nederland 2-2 (3-3), 3. Groot-
Brittannië 2-2 (2-2), 4. Zuid-Korea 2-2
(1-1). 5. Spanje 2-0 (3- 5). Mannen. Groot-
Brittannië - Pakistan 3-3 (3-0). Neder-
land - Spanje 5-2 (2-0). 31. Bovelander
1-0 (se), 32. Delissen 2-0, 48. Iglesias Bil-
bao 2-1 (sb). 56. Delissen 3-1 (sb), 60. Van
den Honert 4-1, 65. Bovelander 5-1 (se),
70. Usoz 5-2. Stand: 1. Nederland 2:4.
(9-5), 2. Pakistan 2-3 (6-5), 3. Groot-BriT*
tannië 2-1 (6-7), 4. Duitsland 2-1 (3-47, 5.
Spanie 2-1 (3-6).

TENNIS
Parijs. Open Franse kampioenschap-
pen. Mannen enkelspel, halve finale:
Korda-Leconte 6-2 7-6 6-3; Couner-
Agassi 6-3 6-2 6-2. Finale: Courier-Kor-
da. Vrouwen: Dubbelspel, halve finale;
Gigi Fernandez/Zvereva-Graf/Huber 6-0
6-1. Gemengd dubbelspel: Halve finale:
Adams/Oljovski-Albano/Motta 4-6 6-7
6-3. Vrouwen: Dubbelspel, kwartfinale:
Martinez/Sanchez-McNeil/Provis 6-3 6-4.
Gemengd dubbel, halve finales:
McNeil/Shelton - Bollegraf/Nijssen 6-3
6-3.

Willems 0.44, 47. Vaessen 2.16, 54. Van
Elburg 2.20, 59. Vergeer. Algemeen klas-
sement: 1. Henry 40.24.46, 2. Willems
0.19, 3. Hoban 0.35, 4. Andersen 0.45, 5.
Van de Meulenhof 0.46, 6. Smith 0.57, 7.
Soerkov 2.14, 8. Verbeken 2.15, 9. Huy-
gens 2.44, 10. Stephens 2.57, 32. Hermes
30.00, 50. Van Elburg 51.44, 68. Vaessen
1.20.30, 69. Vergeer 1.24.10, 76. Bogaard
1.33.28.

Ronde van Italië. Dertiende etappe,
Bassano del Grappa - Corvara: 1. Vona
204 km in 6.29.04, 2. Indurain op 0.03, 3.
Chiappucci 4. Giovannetti 5. Chioccioli
6. Cornillet 0.12, 7. Giupponi 8. Lelli
0.17, 9. Hampsten 0.37, 10. Sierra 0.52,
11. Conti 0.55, 12. Juan Tomas Martinez
1.02, 13. Herrera 1.17, 14. Settembrini
1.29, 15. Ledanois 1.39, 112. Lammerts
32.32. QL Algemeen klassement: 1. In-
durain 60.45.59, 2. Conti 1.59, 3. Chiap-
pucci 2.20, 4. Giovanetti 2.28, 5. Vona
2.52, 6. Hampsten 3.24, 7. Herrera 3.38,
8. Chioccioli 3.43, 9. Sierra 5.49, 10. Lelli
5.52, 11. Giupponi 6.15. 12. Cornillet
6.47, 13. Tonkov 9.09, 14. Ampler 9.31,
15. Gotti 12.17, 150. Lammerts 2.12.01.

WIELRENNEN

TAFELTENNIS
Fuji. Internationaal toernooi: Vrouwen,
tweede ronde: Hooman-Insook 21-13
21-16 26-24, Vriesekoop-Tsui-Hsiu-Li
17-21 21-10 21-19 21-19. Derde ronde:
Hong Soon Hwa-Hooman 21-16 21-13
21-15, Hjung-Jung Hwa-Vriesekoop 21-9
21-18 21-16.

Dauphiné Libéré. Vijfde etappe, Anne-
cy - Cluses: 1. Cubino 190,4 km in
5.10.24, 2. Mottet op 0.48, 3. Pensee 4.
Leblanc 5. Angel Camargo 6. Dufaux 7.
Alberto Camargo 8. Buenahora 9. Far-
fan 10. Bugno 1.14, 11. Le Mond 26.
Rooks 4.57.

Ronde van Asturië. Vierde etappe,
Oviedo - Alto del Acebo: 1. Ivanov 182
km in 4.49.27, 2. Unzaga op 0.43, 3. Del-
gado 0.52, 4. Mora 1.09, 5. Miranda 1.33,
6. Montoya 1.45, 7. Van Aert 8. Zulle 9.
Rominger 10. Morales 1.55,34. Den Bak-
ker 7.15, 40. Mare Siemons 11.11, 43.
Zuyderwijk 13.53, 48. Breukink 16.52,
65. Poels 33.34, 68. Maassen, 69. Mul-
ders, 83. Nijboer, 90. Hanegraaf, 96. Sol-
leveld, 97. Van der Pas, 103, Goense
34.59, 104. Nijdam 35.06. Algemeen klas-
sement: 1. Zulle, 2. Rominger 0.21, 3.
Montoya 0.42, 4. Delgado 0.47, 5. Mora
1.16, 6. Ivanov 1.21, 7. Unzaga 1.42, 8.
Van Aert 2.19, 9. Garmendia 2.21, 10.
Fabio Rodriguez 2.46, 23. Den Bakker
7.42, 34. Breukink 17.37, 48. Siemons
26.28, 51. Zuyderwijk 30.00, 74. Maassen
49.45, 83. Nijdam 51.28, 87. Van der Pas
52.32, 88. Hanegraaf 53.07, 89. Poels
53.32, 95. Solleveld 58.16, 101. Nijboer
1.03.23, 102. Goense 1.04.34.

Ronde van Oostenrijk, amateurs: Ne-
gende etappe, Althofen - Graz: 1. Jans-
sens 122 km in 3.05.17, 2. Haver 3.
Dekker 4. Pedersen 5. Maier 6. Tot-
sehnig 7. Oeveraas 8. Lanz 9. Hervé 10.
Vacek 12. Groenendaal, 39. De Poel op
12,39, 50. Van Dijk, 60. Reinerink 22,11.
Algemeen klassement: 1. Bonca
32.27,54, 2. Luttenberger op 0.20, 3.
Haver 0.33 4. Totschnig 0.51, 5. Lanz
2.04, 6. Vacek 2.40, 7. Piwowarski 2.46,
8. Dekker 3.03, 9. Hervé 3.29, 10. Premu-
zic 4.32, 18. Groenendaal 9.59, 56. Van
Dijk 51.49, 62. Reinerink 1.03.18, 70. De
Poel 1.19.10.

VOETBAL
Foxboro. Massachusets, US Cup: Italië-
lerland 2-0 (1-0). 17. Signori 1-0, 66. Cos-
tacurta 2-0. Scheidsrechter: D'Anguila
Toeschouwers: 34.977. Rode kaart: 64
Bonner (ler). Gele kaart: Galia en Costa
curta (beiden Italië), McGrath er
McCarthy (beiden lerland). Stand: Ver

Algemeen klassement: 1. Leblanc
24.00.04, 2. Mottet 0.12, 3. Farfan 0.15, 4.
Pensee 0,18, 5. Dufaux 0.21, 6. Angel
Camargo, 7. Alberto Camargo, 8. Buena-
hora 0.34, 9. Delion 0.48, 10. Bugno 0.49,
31. Rooks 4.53.

Aartrijke, profkoers: 1. De Vos 156 km
in 3.50, 2. Mattheus, 3. Seynaeve, 4. Dec-
lercq, 5. De Wael, 15. Cornelisse.

Milkrace. Elfde etappe, Vork - Lincoln:
1. Coopens 144 km in 3.02.08, 2. De
Clercq 0.11, 3. Luckwell 0.21, 4. Bogaard
5. Henry 0.38, 6. Andersen 0.39, 7. Van
de Meulenhof 8. Hermes 9. Smith 10.
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Van onze sportredactie

VEDBAEK - De eerste Deense international zegt:
„Je moet van ons niet te veel verwachten." De
tweede meent: „Als we één wedstrijd winnen is dat
al geweldig." De derde is bang dat bondscoach
Möller Nielsen te behoudend is. Maar die belooft
juist spektakel van zijn elftal.

Komende donderdag treden de
(voormalige?) vrijbuiters in Mal-
mö aan voor het eerste EK-duel
tegen Engeland. De spelers lijken
het niet zo te zien zitten, plomp-
verloren naar een EK te worden
gestuurd. Hendrik Andersen, de
back van FC Köln: „De voorberei-
ding is natuurlijk verre van ideaal
en dit team is ook niet zo goed als
dat van '84 en '86. Dit is gewoon
helemaal niet zon goed elftal. We
moeten maar proberen te vermij-
den dat we alle drie de wedstrij-
den verliezen, zoals in '88. Maar ik
ben wel een beetje bang voor een
afgang."

Optimist
Lars Elstrup is optimistischer, al
is het een beetje omdat hij vindt
dat het anders weinig zin heeft af
te reizen. „We moeten positief
denken en deze kans proberen te

Nederland en Denemarken, wel-
licht tegenstanders op het EK in
Zweden, speelden vanaf 1912
maar liefst 24 keer tegen elkaar.
Hieronder volgt een overzichtvan
de resultaten van die interlands.

02-07-1912 Nederland-Denemarken 1-4
17-05-1914Denemarken-Nederland 4-3
05-04-1920 Nederland-Denemarken 2-0
21-06-1921 Denemarken-Nederland 1-1
17-04-1922 Nederland-Denemarken 2-0
25-10-1925 Nederland-Denemarken 4-2
13-06-1926 Denemarken-Nederland 4-1
12-06-1927 Denemarken-Nederland 1-1
22-04-1928 Nederland-Denemarken 2-0
14-06-1931 Denemarken-Nederland 0-2
03-11-1935 Nederland-Denemarken 3-0
23-10-1938 Denemarken-Nederland 2-2
12-06-1949 Denemarken-Nederland 1-2
11-12-1949 Nederland-Denemarken 0-1
21-09-1952 Denemarken-Nederland 3-2
07-03-1953 Nederland-Denemarken 1-2
13-03-1955 Nederland-Denemarken 1-1
04-11-1956 Denemarken-Nederland 2-2
15-10-1958 Nederland-Denemarken 5-1
26-09-1962 Denemarken-Nederland 4-1
30-11-1966 Nederland-Denemarken 2-0
04-10-1967Denemarken-Nederland 3-2
14-03-1984Nederland-Denemarken 6-0
06-09-1989 Nederland-Denemarken 2-2

benutten." Maar de ooit bij Feye-
noord mislukte international weet
ook niet wat het wordt. „We zou-
den eigenlijkaanvallender moeten
spelen. Möller Nielsen laat ons
vanuit de verdediging spelen. En
dan die voorbereiding; daarom
moet je van ons niet te veel ver-
wachten."

Aanvallend moet Denemarken
echter wat kunnen laten zien. Bui-
ten Elstrup heeft Möller Nielsen
ook nog de klasbakken Flemming
Povlsen, Bent Christensen en
Brian Laudrup, alle drie spelend
in de Bundesliga. Maar Laudrup,
de spits van Bayern Munchen,
lijkt het zowat een straf te vinden
aan het EK mee te doen.

Superdag
„We hebben niks te verliezen, mis-
schien dat we zelfs wel een wed-
strijd kunnen winnen, als we een
superdag hebben. Dat zou voor
ons al geweldigzijn, één duel win-
nen. Maar we kunnen ze net zo
goed alle drie verliezen hoor,"
klinkt het bijna alsof hij moet
voorspellen of het morgen 20 of 30
graden wordt.

Dat schynbare gebrekaan ambitie
is overigens een misverstand. Lau-
drup kijkt zelfs uit naar het EK.
„Het is voor mij de eerste keer dat
ik een groot toernooi speel, dus..."
Dus kijkt Brian Laudrup wat an-
ders tegen de nationale ploeg aan
dan zyn oudere broer Michael van
Barcelona. Die heeft geen zin
meer in bondscoach Möller Niel-
sen en zijn veel te behoudende
speelwijze.

Ruzie
Brian Laudrup: „Ik respecteer het
standpuntvan m'n broer en ik heb
me er bij neergelegd dat ik nooit
meer met hem zal samen spelen.
Ik begrijp hem ook wel, ik ben
niet voor niets zelf ook zestien

Göteborg klaar vooi
Nederlandse invasie

Van onze sportredacxtie

GÖTEBORG - Het laatste nieuws
vanuit Zweden: het is er snikheet.
Overdag slaat de thermometer uit
tot ver boven de 30 graden, 's
Avonds om 20.15 uur, het tijdstip
waarop door Oranje zal worden af-
getrapt in Göteborg, reikt de wij-
zer nog altijd tot 28. Zo is het al
dagen en zo blijft het nog dagen,
aldus de voorspellingen. Voor de
rest gaat alles goed in Orarrje-stad
Göteborg.

Aan het veld van het Ullevi-sta-
dion zal het niet liggen, zo blijkt.
Nu is het nog „förbjudet att betra-
da grasplanen", maar als er vol-
gende week wel op gelopen, ge-
dribbeld en gecombineerd wordt,
kan dat zonder beperking.

Het Ullevi is trouwens een be-
zienswaardigheid op zich, onver-
gelijkbaar groot en modern.
Slechts de controle op de toegan-
gen laat nog even te wensen over.

Wie in de vooravond, als al het
werkvolk naar huis is, via de hoof-
dingang naar binnen wil, wordt
geen strobreed in de weg gelegd.
Voor wie geen kaartje heeft en
persé Oranje wil zien spelen, zou
het een Gouden Tip kunnen zijn:
zorg dat je bijtijds in Göteborg
bent, loop bij Ullevi naar binnen
en amuseer je een nacht in één
van de tientallen zaaltjes, kanto-
ren en kamers in het stadion; de
volgende dag ben je als eerste bin-
nen, gratis voor niks.

Veel andere mogelijkhede"
wedstrijden bij te wonen *\
niet. In de Göteborgs-Posten 5.
onder het kopje Diversen tf"!
teld vier annonces waarin kaavj
worden aangeboden. Volgen^
Ljunqvist, belast met de Poli,
le planning voor het EK, j

een zwarte markt ook geen sP
zijn.

i„De controle bij de verkoop,
de kaartjes is geweldig stre"^weest, slechts enkele slim"l^ken zijn erin geslaagd een gr°j)
serie kaarten te bemachtig^"' a
geeft wel een probleem. rle'j
dion is voor elke wedstrijd t
uitverkocht en we verwacj\
duizenden Nederlanders z°
kaartje in Göteborg. Voor d«|
ste twee wedstrijden worden
tot vijftienduizend Hollander-^wacht, voor de wedstrijd ■"
Duitsland tegen de twinuJ>ji
zend. Terwijl er niet meer ac"^negenduizend een kaartje he"
Er zullen er dus een heleboel
ten moeten blijven."

Bekeken wordt op dit moi"^er buiten het stadion een v,
scherm kan worden geplaag
dat er ook voor de'kaartloze".
te genieten valt. De Zweeds^tic is in elk geval van plan vfiLdoen om het de gasten gez^Ki
maken. Mochten fans en Po^mannen het onverhoopt niet »,
worden over een definitie va".
begrip gezellig, dan kunnen e^plaatse, bij het stadion zake"
den gedaan...

" Aanvaller Flemming Povlsen (foto) moet met Brian Laudrup voor de Deense doelpur
ten zorgen tijdens het EK. Foto: GP

maanden uit de selectie geweest
omdat ik ruzie had met Möller
Nielsen. Maar dat is inmiddels bij-
gelegd. Voor Michael ligt het ook
anders, die heeft alles al meege-
maakt. Ik niet."
Ineens lijkt hem iets te binnen te
schieten. „Vergeet niet dat het elf-

tal met Michael, Ivan Nielsen,
Morten Olsen, Arnesen en Lerby
wel een geweldig elftal was, maar
dat ze niks hebben gewonnen.
Niet in '84, niet in '86. Het huidige
elftal speelt niet zo attractief, maar
misschien dat wij wel iets berei-
ken, je weet maar nooit."

Richard Möller Nielsen fielpt het
lot inmiddels een handje door aan
te kondigen met aanvallende be-
doelingen naar Zweden te reizen.
„Tegen het GOS zullen we al het
offensief kiezen," zegt hij stoer.
Alsof zijn spelers eigenlijk het te-
genovergestelde willen.

JOHAN CRUYFF... Bij Barcelona ...

Prijskaartje Hollandse oefenmeesters speelt belangrijke rol
GUUS HIDDINK... bij Valencia....

LEO BEENHAKKER... bij Real Madrid ...

Zes Nederlandse trainers in Spanje
DOOR RUUD DE WIT

BARCELONA - Als Bert Jacobs
het contract ondertekent, dat hem
aan de Spaanse subtopper Spor-
ting de Gijon verbindt, komt Leo
Beenhakker's ideaal weer een
stapje dichter bij: een klaverjas-
competitie tussen acht Nederland-
se trainers in Spanje. Want zoals
het er nu naar uitziet, zijn het ko-
mende seizoen zeker zes Neder-
landers als trainer by een Spaanse
club werkzaam: Johan Cruijff en
Tonny Bruins Slot (Barcelona),
Beenhakker zelf (Real Madrid),
Guus Hiddink (Valencia), Theo
Vonk (Burgos) en Bert Jacobs. En
wie weet wie nog meer? Misschien
neemt Vonk zijn huidige assistent
by FC Twente, Ronald Spelbos,
wel mee, terwijl ook Hans Dorjee
in de Spaanse pers genoemd
wordt als mogelijke assistent van
Leo Beenhakker bij Real".

Dat er zo veel Nederlandse trai-
ners in Spanje aan het werk zijn,
is niet zo vreemd als op het eerste
gezicht lijkt. Beenhakker is in fei-
te een oude rot met zijn vier jaar
bij Zaragoza en - met een onder-
breking van twee jaarbij Ajax - in
totaal ook bijna vier seizoenen bij
Real Madrid. 'Don Leo' is in Span-
je ook een succescoach, want hij
won met Real drie landstitels en
heeft een goede kans op een vier-
de.
Ook Cruijffs aanwezigheid bij
Barcelona - en in diens voetsporen
die van Bruins Slot -kan geenver-
bazing wekken. 'El Salvador'
speelde jarenlang bij de Catalaan-
se club en beschouwt zich als een
halve Catalaan. Hoewel hij de re-
putatie heeft graag op de tenen te
gaan staan van bemoeizuchtige
clubbestuurders, openen zijn
enorme verdiensten als speler en
trainer voor hem alle stadionpoor-

ten, ook buiten Nederland en
Spanje.

Evenmin kunnen er vraagtekens
worden geplaatst bij het trainer-
schap van Guus Hiddink bij Va-
lencia. Hiddink heeft met PSV
een Europacup gewonnen, be-
schikt over een flinke dosis bui-
tenlandse ervaring en was kandi-
daat voor de opvolging van Been-
hakker bij Real, bijna drie jaar ge-
leden.

Maar het succes van dit drietal is
slechts ten dele een verklaring
voor de komst van Vonk en Ja-
cobs naar Spanje. Dit zijn in de
vaderlandse competitie weliswaar
gewaardeerde trainers, maar ze
hebben noch als speler, noch als
coach de internationaal aanspre-
kende successen behaald, waar-
mee hun illustere drie landgeno-
ten kunnen pochen.

Het was de voorzitter van Spor-
ting de Gijon, Placido Rodriguez,
die heel aardig formuleerde waar-
om hij - en eerder zijn Burgos-col-
lega Antonio Laredo - toch tot het
aantrekken van een Nederlandse
subtop-trainer had besloten. „Na-
tuurlijk heeft dat te maken met
het aanzien van het Nederlandse
voetbal. Daarnaast speelt een be-
langrijke rol, dat Nederlandse trai-
ners zich makkelijk aanpassen,
hun talen spreken en oog nebben
voor talentrijke jeugdspelers".

Maar misschien het belangrijkste
argument, dat voorzitter Rodri-
guez noemde, was hun prijskaart-
je. Spaanse, Duitse en Britse top-
trainers zijn duur, soms zeer duur,
terwijl de salarissen die subtop-
trainers in Nederland verdienen,
voor Spaanse begrippen een fooi
zijn. Cruijff bijvoorbeeld verdient
bij Barcelona rond de drie miljoen

gulden per jaar en Luis Aragones
(Atletico de Madrid), Beenhakker,
Toshack (Real Sociedad) en
Esparrago (Sevilla) zijn goed voor
de helft van dat bedrag en dat is
nog altijd meer dan 1,5 miljoen
gulden.

Daarmee vergeleken steken de
half miljoen van Vonk bij Burgos
en de vier ton, die Jacobs naar ver-
luid bij Sporting de Gijon gaat
verdienen, schril af. Maar Vonk en
Jacobs houden beslist heel wat
meer over dan ze nu nog bij Twen-
te en Vitesse vangen.

Wie over een langere periode de
Spaanse competitie bestudeert,
valt trouwens onmiddellijk op, dat
de clubs altijd graag met buiten-
landse trainers hebben gewerkt.
Aan het begin van het huidige sei-
zoen hadden acht van de twintig
clubs in de eerste Spaanse ligaeen

buitenlander als trainer en vol-
gend seizoen zijn dat er, zoals de
zaken er nu voorstaan, minstens
negen.

Maximum
Sinds 1975 heeft de hoogste voet-
balafdeling maar liefst 126 buiten-
landse trainers gekend, met als
absoluut maximum het seizoen
1988-1989, toen twaalf buitenlan-
ders een club leidden. Sommige
clubs lijken zelfs bij voorkeur met
een 'extranjero' te werken, zoals
Barcelona (Weismuller, Michels,
Muller, Herrera, Lattek, Menoti,
Venables en Cruijff) en Atletico de
Madrid (Szusza, Domingo, Nunez,
Menotti, Atkinson, Addison en
Ivic).

Toch moeten Jacobs en Vonk zich
niet al te veel illusies maken over

tra' .een succesvollecarrière als l ot'
in Spanje. Want als er iets P <ji
in het Spaanse voetbal is> ' jji'
wel de positie van de trainer-,

5,1
dink dreigde dit seizoen ree eij*
een paar weken naar een n'r gij
club te moeten uitkijken enf. p
heel wat Madrilenen, die n'^f tgrijpen waarom Beenhakk q0
nodig moest terugkeren. E^ zii
hoeft niemand echt verbaas .j|
als Cruijff voortijdig moet oP
pen, wanneer Barcelona op et)ct)
aanstaande naast de Eur°P
voor landskampioenen griJP 'Zover is het nog niet en wie-n i
krijgt Beenhakker alsnog " tf
en kan hy volgend seizoen js
daad een klaverjasdrive °r£:; e1ren. Lukt dat niet dan kan ?» u
alternatieve golf-competitie
schrijven, want dat is net,egeliefde tijdsverdrijf va" anJÉderlandse trainerselite in SP
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Bondscoach Möller Meisen belooft wel spektakel in Zweden

Denen bang
voor afgang

Voorzitter Deense voetbalbond:
'Toestand in Joegoslavië
niet op ons bord leggen'

BRONDBY - Poul Hyldgaard, voorzitter van de Deense voetbal-
bond, is het met Flemming Povlsen eens om bij het EK met cc"
rouwband te spelenvanwege de oorlog in Joegoslavië. „Maar da"
wel alle acht ploegen, niet alleen Denemarken".
De voorzitter vindt dat te veel ogen gericht zijn op Denemarke'1
„Men moet van het-Joegoslavische probleem geen Deens P 1?
bleem maken. Wij doen mee omdat we tweede zijn geworden i"
de groep. Het had ook Oostenrijk kunnen zijn".
Hyldgaard meent dat er best iets georganiseerd kan worden, m#|
dan in UEFA-verband. „De UEFA moet dat doen, zoals de FlFfi
in '85 iets heeft gedaan. Toen werd Mexico een jaarvoor het W*
getroffen door een aardbeving en besloot de FIFA een miljo^1
dollar in een fonds te storten. Dat geld ging van het geld af dat*24 deelnemende landen zouden krijgen. Dat vond ik een go^
idee".
De Deense bond verwerpt dus ook het plan van speler Vilfort ol*
de in Zweden te verdienen miljoenen aan het Rode Kruis f
schenken. Hyldegaard. „Wij zijn de redders van het Rode Kn^
niet, wij doen mee zoals nog zeven landen meedoen. Daarom W'
ik voor dat idee van Povlsen om met rouwbanden te spelen. Ma*
dan alle acht landen, niet Denemarken alleen".

sport
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Lou Reed bemiddelaar
tussen 'leven en dood'

In de herfst van zijn artistieke
loopbaan beleeft zanger, songwriter,

gitarist en dichter Lou Reed
hoogtepunt na hoogtepunt. Met het

uitbrengen van Magie And Loss heeft
hij zojuist een drieluik voltooid, dat
bestaat uit concept-albums. Zo was

New Vork een muzikaal portret van de
logge metropool en Songs For Drella

een requiem aan kunstpaus Andy
Warhol. Magie And Loss is opnieuw
hetresultaat van een rouwproces. De
uitgave van de plaat valt samen met

Reeds literaire debuut.

DOOR JOHN OOMKES

j^ethangt er maar van af welke van mijn beide
£ rs°onlijkheden op een bepaald moment de baas is." Lou
st^r grynst > aat zijn smoelwerk vervolgens een

01Ungsproces doormaken en roept dan: „Grapje."

goedevriendin, Rita. De ander,
Doe Pomus, genietbij liefhebbers
van teenage-lovesongs een onbe-
rispelijke reputatie. WaarRita een
mysterieuze rol speelde in Reeds
leven, zal dievan Pomus inLou's
bestaan alsnogvoor opzien baren.
Magie And Loss isReeds eigen
grafkrans voor Doe en Rita. De
plaat kenmerkt zich door eenre-
quiem-achtige opbouw, de muziek
door een subtieltoegepast instru-
mentarium en mooie, afgeronde
melodieën. Waar het requiem dat
Reed samen met JohnCale voor
Warhol maakte, bleef steken in het
verwerken van rouw, doetLou nu
een stapje verder. De dood neemt,
en schenkt iets terug. Noem het
loutering. Magie And Loss.

Mediamiek
Reed: „Het was in sommige op-
zichten zwaar omdat het werk
emotioneel veel van me vergde.
Aanvankelijk kon ik niet geloven
wat ik allemaal opschreef. Ooh, my
god! Hoe kan ik dit? Hoe kan ik
deze invallen ook nog opnemen?
In tweede instantiedacht ik: well,
dit gebeurtkennelijk met me. Het
deeder niet toewanneer ik werkte
of hoeik werkte, deze teksten bor-
relden in me op."
De dichter beschrijft een media-
mieke ervaring - het gevoel zich
open te móeten stellenvoor inspi-
ratie. „Ik hebvan mijn verleden
geleerd. Ik probeer niet te verhin-
deren wat er op zulke momenten
met me gebeurt. Ik tracht enkel zo
gunstig mogelijke situaties te
scheppenzodat alles zich zonder
enigebelemmering kan afspelen.
Ofze nou van fysieke of emotione-
le aard zijn. Het is eigenlijknet zo
helderals wanneer Havel zegt: I li-
ve here, ik hoor hier nu eenmaal
thuis. Ik bezat dat gevoel al vóór-
dat ik Havel ontmoette, maar hij
heeft me het gevoel van waarde-
ring voor die helderheid bijge-
bracht. Ik hou van simpele dingen:
I live here. En dit werd geschre-
ven, omdat het geschreven moest
worden."

Na het voltooienvan tien songs
droogde de inspiratiebron op.
Reed: „Voorafzei ik tegen mezelf:
als ik er tien schrijf, kan ik achter-
over leunen. Ik haalde er tien,
maar ik kon me niet ontspannen.
Ik dacht dat 't erop zat, maar het
was nog lang niet afgerond. We
waren pas op driekwartvan de af
te leggen weg. Op een ochtend,
rond vijfuur: boem! Klaarwakker.
Jesus! Ik rende naar mijn compu-
ter. Nummer elf. Ik belde mijn
muzikanten devolgende dag op: ik
dacht dat we er waren, maar ik heb
jiethet levenaan nummer elf ge-
schonken."

Na elfkwam twaalf. „En dertien,
en toen de laatste, Magie And
Loss. De titelsong. Die somde alles
op,vatte alles nogeven samen. Ik
wist niet wat me overkwam toen
dietevoorschijn kwam. Better be
careful, son ofa bitch, zei ik tegen
mezelf... Ik benerin geslaagd tek-
sten te schrijven die poëtisch zijn,
een verhaal vertellen en ook nog
op muziekzijn gezet."

„Ik meen 't echtoprecht als ik zeg
dat dit misschienwel een nieuwe
kunstvorm is. Deze bron droogt
niet meer op. Dit is het. Magie And
Loss is een grote stap voorwaarts
voor me, hetis de quantum leap.
Bovendien hebik zoiets als: ik
weet hoe ik ditkarretje moet be-
sturen."
Evenals bij Thought And Exfcres-
sion het geval is, vormt de titel
Magie And Loss een tweeeenheid

die in zichzelfeen tegenstelling is.
Reed: „Aanvankelijk wilde ik een
album schrijvenrond het thema
'magie' en rond 'magische ervarin-
gen. Maar toen ik eraan begon,
merkte ik dat ik over 'verlies'
schreef. Pas nadat ik me daaraan
had overgeleverd, keerde het oor-
spronkelijke thema terug en ble-
ken de twee begrippen met elkaar
verweven te zijn."

Doodstrijd
In verschillende songteksten op
Magie And Loss beschrijft Reed
hoe hij getuige was van het wegte-
ren van Rita en Doe. De laatste
uren op aarde zijn voor hem de
kostbaarste, omdat ze de sterven-
dennog eenmaal al hun glorie
gunnen. Het is - ook al ben jeniet
godsdienstig - alsof ze in hun laat-
ste restje tijdelijkheid joueen blik
op de eeuwigheid geven.Lou: „Ze
levenvia ons verder. Maar in dit
geval heb ik het over monumenta-
le mensen, dieje in their finest
hour leert kennen. Eigenlijk gun-
nen ze je in hun doodstrijd een
ongelooflijk geschenk."
„Dat neem jevoor jezelfvan die
ervaring mee. Voor mij verandert
daardoor op magische wijze de ne-
gatieve tragedie in iets wat positief
is. Laat 't me op een andere manier
zeggen: deze mensen zouden zeer
teleurgesteld zijn als ik in een
hoekje kroop en nu zou zeggen:
ah!, ik kan nietverder leven.Dit
verlies kan ik nietaccepteren. Dat
zou voor hen afschuwelijkzijn."

Doe Pomus, de songschrijver die
nog op zijn ziekbed en ongehin-
derd doorzijn formidabele invali-
de lichaam schreefover meisjeslip-
pen en lentegevoelens, zou Reed
bovendienhebben uitgelachen.
Reed: „Zeker weten! Waarschijn-
lijkzou hij me iets naar mijn kop
hebben gegooid."
Met stemverheffing volgt een rol-
lenspelletje: „Lou! Wat doe jenou?
Come on, ga dr tegenaan!"
Reed hadeen curieuzevriend-
schapsband met Doe Pomus. Lou:
„Hij woonde een paar blokkenver-
derop. Hij had polio in een verge-
vorderd stadium, bewoog zich
voort op krukken. Kennissen ver-
telden me: toen Doe jonger was,
moest jevoort maken om hem bij
tekunnen houden. Die krukken
hielden hem geen moment tegen,
remden 'm nietaf. Laterzat hij in
een rolstoel. Maar zo dacht jeniet
over hem. Hij schreef debeste tie-
nersongs."
Reed knipt een aanstekeropen om
het puntje van zijn sigaaraan te
steken. „Hij liet me nog een liedje
lezen - Haha! Ach, ik mis 'm zo."
Weer in het stemgeluidvan Po-
mus, gromtReed: "Hey Lou, lem-
me show you something."

„What is it, Doe?"

„Ik werk aan deze tekst."

Reed laat deact los. „Doe Pomus
werd hoe langer hoe beter. Ik ge-
loof en hoop dat als je ouder wordt,
je inderdaad beter wordt in datge-
ne watje doet. Dat moet ook. Ik
geloofdat volledig. Oefening baart
kunst. Al rijd je maar dehele tijd
rond in je auto, dankrijg jevanzelf
stuurmanskunst. Zo ook metDoe.
Dat liedje dat hij liet zien, heette
Life Is Killing Me! Buitenge-
woon!"

„De doodkomt altijdtoch nog on-
verwacht. Deze plaat gaat dan ook
over gevoelens dieniet zijn uitge-
praat en opgelost.You don'tex-
pect someone to die. Rita stierfin
april, Doe in mei. Beiden aan die
vreselijke ziekte.Bij Doe's begrafe-
nis was ik één van degenen die het
woord voerden. Van tevoren wist
ik niet of ik dat aan kon."
„Ik zei tegen mezelf: waar heb je't
over? Hoe durf jejete verschui-
len? Hoe zo: jeweet niet of je 't
kan? Hier staat Sharon, Doe's
dochtervoor je,en zij vraagt jou.
Natuurlijkkun je dat. En jezult
dat ook.What the fuck is wrong
with you? Trek jezelfomhoog!
Wees niet belachelijk! Natuurlijk,
zei ik tegen Sharon. Het doet me
hardstikke veel datje me vraagt.
Ik heb geleerd afstand te nemen
van mijn eerste reactie. Ik sprak de
rouwenden toe, van een papiertje,
want ik wil niet de dupe worden
van mijn emoties."

Lou Reed verwerkt op Magie and Loss hetoverlijden van twee van zijn dierbaarstevrienden. Lou
heeft zich neergelegd bij de dood, het resultaat van een intens louteringsproces. Foto: KIPPA

Legendarische zanger worstelt met
gevoelens die niet zijn verwerkt

Thb^ëht And Expression, denk-
en o n exPressie. Het is de titel
boe,y eeds literaire debuut. Het
honri °mvat een selectieuit de
Ijw erden teksten diehij tussen
tient!/11990schreef-In enkele
grot gevallen genieten ze een
u e bekendheid in songvorm:
jjWoin,Waiting For My Man, All
WiiV.°c!*row's Parties, Walk on the
Str lde' Sally Can'l Dance,
ft(J^Hassle. De bundel songs die
4n , *°rk portretteren, en de aan
fo. n arholopgedragen Songs
ry Urella.
tt-o eeld en expressie. 'Betweenme>U?^l andexpression lies a lifeti

die °eide uitersten ligt
So ' hf«l leven, dichtteReed (in de
het!. me Kinda Love)- HiJ had
Het arbiJ ook over zichzelf. „Ja.
tn 'sfnoeilijk om het evenwicht

bSen beide te vinden."

steenworp van de Place deI'Etoile
geeft Reed een week langbelet aan
een vijftiental Europese journalis-
ten. In tegenstelling tot andere
keren is er niemand dievóóraan-
vang van het gesprek afspraken
vastlegt over de onderwerpen die
'niet kunnen. Alles kan.
Al moetje ook niet zo brutaal wil-
len zijn als dieBritse journalistdie
bij Reed informeerde naar zijn ge-
loofwaardigheid als streetrocker,
gezien deluxueuzeomgeving waar
de musicus op dat moment ver-
bleef. En toen dat het gesprek niet
op gang wildebrengen, vroeg de
man waarom Reed zijn nieuwste
album nietDeath had genoemd.
Daar ging het per slot van reke-
ning over, toch? De dichterzelf liet
devraagonbeantwoord en wees
naar de deur met de woorden: „Als
ik nog 'ns een plaatje maak, bel ik
je op. Kun jeme een titel suggere-
ren."

Th
ly °uëht And Expression. Zelfana-
% e"fantasie. Controleen drift,

fed Sch'er> bevat het boekje om die
doy

n een kort verhaal, een anek-
Verm0*1 beleefde droom en twee
hacj gen van interviews dieReed

1161 e Amerikaanse schrijver
nee] ert Selby en deTsjechische to
Ha Schrijver en president Vaclav

Inspirator
Reed steekt een sigaar op ten te-
ken dathij zich prettig voelt.We
praten over de erkenning diehem
ten deelviel toen hij in oktober
1990 in Praag was en op uitnodi-
gingvan een Amerikaans tijd-
schriftVaclav Havel opzocht -
strikt genomeneen collega-dich-
ter. De Tsjechische president ver-
telde Reed niet alleendat hij zijn
collectieVelvet Underground-pla-
ten (Lou's eerste, legendarische
band uit de jarenzestig) koesterde,
maar dat zijn teksten een bron van
inspiratie hadden gevormd voor de
intellectuelenuit dePraagse dissi-
dentenbeweging.Reed als inspira-
tor van deFluwelen Revolutie.
Reed: „Zoveel tijd had hij niet
voor me. Wat wil je,een president.
Maar toch vond Havel dat ik dat
compliment moestkrijgen. Het
steeg boven alles uitwat ik me had
kunnen voorstellenover de in-
vloedvan mijn teksten. Ik had gro-
te moeiteom het ook te geloven.
Het was een jongensdroomdieuit-
kwam."
Het interview met deTsjechische
toneelschrijver toontReed van
een, althans in deze omvang onge-
kende, kwetsbaarheid. Als Havel
hem vraagt in kleine kring voor
diensPraagse vrienden op te tre-
den, vertelt derockster dathij zeer
hecht aan zijn privacy en dathij
elke situatie waarin hij vertoeft on-
der zijn controlewil brengen of
houden.Lou, achteraf: „Toch trad
ik daar in een club op - iets dat ik
normaal nóóit meer zal doen. Zelfs
als ikweet dat ik moet werken in
het stamholvan dissidenten."

Reed schrijft in zijn interview zelfs
dat hij meer moeite heeft met het
optreden voor een klein publiek
dan voor 70.000 mensen tijdens het
Wembley-concert in 1989 terere
van de 70-jarige verjaardag van
Nelson Mandela. Grappig is dat hij
daarmeetwee politieke situaties

het juistenastreven. Sure. Maar
het is wél de moeilijksteopgave in
het leven, 't Helpt alsjejekunt op-
trekken aan een voorbeeldfiguur."

zei ik nog. Waarom ontmoet ik niet
enkele van jevrienden op mijn ho-
telkamer of bij iemand thuis? Nee,
nee, zei Havel. Dat is erg elitair.
Nee, ik wil datje een paar speciale
vrienden in een clubontmoet.
Okay. Het viel mee. Het was niet
enkeleen club, maareen plek waar
de dissidenten destijds informatie
konden uitwisselen. Jeontmoet
daar mensen uitHavelskabinet
dieeigenlijkvers uit de gevangenis
komen."

Niet Havel - hoe zeerReed hem
ookrespecteert - dientLou als
role-model, maar twee goede vrien-
den die hem begin 1991 kort ach-
tereen ontvielen.De ene is een

Geenkeus
„Zodra jeHavel ontmoet - dit is
voor mij nog steeds even ongeloof-
lijk als toen ik het destijds hoorde- kun jemeteen zien waarom hij
zon verschrikkelijk gevaarlijkefi-
guur was voor een totalitaire maat-
schappij diezo onderdrukkend
was. Je mag 'm meteen. He's a
good guy, you know what I mean?
Hij behoort tot het type dat onmid-
dellijk het stralend middelpunt
vormt van elk gezelschap. Ik heb
dat helemaal niet, maar ik houvan
dat soort mensen. Zolang jebij hen
in de buurt vertoeft,voel je jebe-
ter. Ze zijn net de zon. Van Havel
weetje dat-ie deugt. En wat deden
de communisten met hem zodra
hij een krans op het grafvan zijn
vriend legde? Ze sloten 'mvoor
acht jaarop."

„Wat zeg jetegen Havel? Tegen
Mandela? Dat ze een keus hebben?
Dat ze zich niet hoeven op te offe-
ren? Nee, zegt zo iemand: nee, ik
heb geenkeuze... Die mensen kun
jeeenvoudig niet shockeren."

„Wat moest ik met Havel? Tijdens
ons gesprekzei hij dat hjj wilde dat
ik optrad in een club. In een club?,

(Zuid-Afrikanen Oostblok) aan el-
kaar koppelt.
Lou: „Het zijn analoge situaties.
Vandaar dat ik dat interview zo be-
gin: Mandelazat jarenvast op
Robbeneiland omdat hij aan zijn
principes vasthield. Na zijn vrijla-
ting bleek hij nog steeds nietvan
mening te zijn veranderd. Met Ha-
vel was het precies zo. Hij beland-
de in de cel omdat hij een vriend
weigerde af tevallen en werd na
een paar jaarvrijgelaten. Hij zocht
niet het VrijeWesten op. Ik wilde
uitvinden waarom hij dat niet had
gedaan. Hij had gemakkelijkrijk
kunnen leven in het Westen. Zijn
stukkenzijn overal gepubliceerd.
Lui in New Vork wildenhem over
laten komen en hem in Amerika
laten blijven. Waarom voelde hij
daar nietvoor?"

observaties
wReed, dichter. Het is evennen om deMetal Machine Gu-

de man diehet in 1975pres-
op -, orri pure, elektrische herrie
Üet dPlaat te zetten ~ zo te zien-
ge„ oor SylviaReed mooi vorm-debl0boekwerkje helpt mogelij-
van denkingen tegen de juistheid

e pretentie te over-een. Jeoog valt op:

iüa i. Zln9 Matüda whipped out her
t)ie 'et

"She f3^ boV smiled in dismay
sdg ~?°'c out four twenties cause
C^^^-roundfigures's/body's a queenfor a day.'

bh!:^ alt2ing Matilda, van het al-m Street Hassle)
Ê
hij weet waarop Reed" doelt als
Soi-m B*dat8*dat *hem grijze haren be-
dacht m z"n observaties en ge-
W t

n Vorm te geven. Zodra je
daeu?;Eksten leest, hoor je in ge-
achtp Zi^n sonore stem. In het
Vanzfofe van kop Dorrelt als
Op 0" de muzikaleverpakking
gen , <; n wonder dat Reed ten lan-

S z^n schroom heeft over-
Voorfn. dergelijke teksten droog
datk zen-In Nederland zal hij
heimknnenkort-onder strikte ge-
befilrinouding, ook doen. 'In the
*4d nug was the word "' schrijft
Thol

,lT} "et voorwoord vanu§nt And Expression.

Geloofwaardiffheid
Rlos J„Vs een stad die op dichtersen
eett.be nS gebouwd-Het is de-
In cc ren opmerkelijk zacht weer.en respectabel hotel op een

„Ik heb het hem expliciet ge-
vraagd. Want het is een staaltje
buitengewoon gedrag. Hij sprak
een paar woorden bij het grafvan
een bevriende dissidentop straffe
van het feit datïe 'm zouden op-
sluiten.Hij zei slechts dathij niet
anders kon. Waarom ga jedanhet
land niet uit, zeiden de communis
ten. Omdat ik hier leef en woon,
antwoordde hij.Natuurlijk. Het is
zo simpel dat het antwoord jever-
baast. Dat antwoord had effect op
mijn kijk op de wereld.Havel ver-
telt je: do theright thing, je moet
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Mister Studio Sport komt
in Landgraaf 'wat neuzelen

en podiumgosers vangen'

Dat Studio Sport-presentator Mart Smeets zich niet graagvoor één gat laat
vangen, werd onlangs duidelijk toen hij als nachtelijk disejockey aan de slag
gingvoor de VARA- radio. Maar Smeets wil meer. Maandag draaft hij met
camera en microfoon over deLandgraafse drafbaan in een poging namens
de NOS-televisie spraakmakende 'Pinkpopgosers' door te zagen. Een
gesprek met een 'ouwe lul' van Limburgse origine, met niettemin het nodige
verstand van debetere popmuziek.

Mart Smeets mag naar Pinkpop
met dank aan 'ouwe lul' Reed

Rocking
Kolonia...
Als appetijtelijkopwarmertJe
voor het échte Pinkpopfestijn
wordt zondagmiddag en -avofl
het festival Rocking Kolonia
gehouden. Plaats van handel)"
is het hoofdvoetbalveld, pal
naast de hippodroom in Land-
graaf. Het wordt een besloten
aangelegenheid, want decon-
certen zijn alleen toegankelijk
voor gastenvan dePinkpop-
camping die in het bezit zijn
van een geldigtoegangsbewijs
voor het hoofdfestival.

Over devier optredende bands
heeft Pinkpop-baas Jan Sm^j5
langetijd uiterst geheimzinnig
gedaan. Onder niet-aflatende
druk van de media heeft 'ie C
ten langen leste tweevrijgeg^
ven, namelijk dievan de lerse
band An Emotional Fish enf*
mily Stand uit de States; laats1'
genoemde band speelt trou-
wens de dag erna ook op het
'reguliere festival. Voorwaar
geen bands om jeals organisa'
tor voor te schamen.

Maar omdat Smeets als de do"0
zo bang is dat hele volksstam-
men 'verstekelingen' mee-rop'
ken tijdens Kolonia, heeft ni)
het hoofdmenu gekoesterd a*s
een staatsgeheim van dehooé'
ste categorie. Wat te denken
van deAmerikaanse band Ma*
napop en deNederlandse top-
perThe Urban DanceSquad-
Klappers nietwaar? Geen wof1'

der dat Smeets nog altijd zWU»
als 't graf...

Rocking Kolonia duurtvan | b
tot 21 uur en voltrekt zich fe"6"

lijk in de pauze van deNacht
van Pinkpop, het andereroc>y
spektakel datPinkpop voora»'
gaat.

" Het triumviraat Pinkpop-presentatoren: Mart Smeets (links) voor de praatjes met de 'gosers op het podium', Jan Smeets
(midden) voor de dienstmededelingen en JanDouwe Kroeske als 'aanzegger' van de artiesten. Foto: ANP

een hele tijd niets. En dankomt er
een hele hoop teringheme. Sound
garden, Pearl Jam, en zo."

DOOR LAURENS SCHELLEN

Relativeringsvermogen en gevoel
voor ironiezijn toch niet bepaald
zijn minst ontwikkeldekarakter-
trekken. Maar op de vraag wat een
ouwe lulannex verstokte basket-
balfanaat in godesnaam op een
rockfestival alsPinkpop te zoeken
heeft, reageert Mart Smeets hoogst
geprikkeld. De brommende toon
diehij plots aanslaat, verraadt in
elk geval aanmerkelijk minder en-
thousiame dan pakweg datEne
Moment waarop twee 'harkende
klasbakken' hand in hand de meet
van een langvervlogen Touretappe
passeerden. „Luistereens goed.
Lou Reed is er maandag ook. En
dat is ook een ouwe lul, nietwaar.
Popmuziek heeft volstrekt niets
met leeftijd te maken."

Ook niet in het gevalvan Smeets,
want de45-jarige anchorman van
Studio Sport blijkt door het leven
te gaan als gerespecteerd pop-hob-
byist. Sterker nog, intimi weten te
melden dat hij de beschikking
heeft over weinig minder daneen
compleet pakhuis vol platen, tapes
en documentatie. „Uh, dat klopt,
ja. Je denkttoch zeker niet dat ik
alleen verstand heb van zweet en
gemasseerde benen."

■^'"Smeets' heimelijke liefhebberij
kwam pas onlangs aan het licht,
toen hij door de VARA werd ge-
strikt als wekelijkspresentator van
een (midder)nachtelijk radiopro-
gramma. For TheRecord heet
Smeets' nieuwsteen inmiddels al
aardig populaire speeltje, waarin
hij in karakteristieke stijl uitslui-
tend de 'betere' popmuziek ser-
veert. Er zijn zelfs al kenners diein
Smeets de logische erfgenaam zien
van de bij deKRO weggesaneerde
deejay Hubert van Hoof. En zo te
horen heeft hij er grote 10l in. „Ab-
soluut. Vreselijk leukom te doen."
Heeft Smeets wellicht zijn roeping
gemist? „Zou best kunnen, ja.Mis-
schienwas ik ooit weleen goeie
disejockey geworden.Maar ik weet
eerlijk gezegd niet wat mijn roe-
ping is. Ik doe maar wat. Daar
komt het gewoonop neer. Ja, ik
leefvan dag tot dag."

Sesam Straat
Niet zo vreemd dus datSmeets 'bij
god niet weet' of hij volgend jaar
wederom inLandgraaf van de par-
tij is. „Wat ik na Pinkpop ga doen,
weet ik echt nog niet. Hetzal wel
een kerkdienst worden. Klopt ja,
heb ik ook nog nooit gedaan. En
van meneerKees (Jansma, chef
Studio Sport, red.) krijg ik een

hoofdrol in Sesam Straat. Dat zou
ik wel willen."
In dit licht laatzijn opmerkelijke
rol als NOS-verslaggever op Pink-
pop zich wat handzamer verklaren.
Maar nee, toch niet helemaal. „Of
ik zon klus dus eigenlijk gewoon
leukvind om te doen? Uh, ik bezie
het toch in deeerste plaats profes-
sioneel.Maar jehebt inzoverre ge-
lijk dat Pinkpop voor mij weer
heel iets nieuws is."
Enfin, de stelling dathij niet ge-
hinderd wordt doorenig verstand
van popmuziek, wordt door

Smeets zelfelke dinsdagnacht via
Radio 1 & 2 gelogenstraft. „Trou-
wens, sport en popmuziek zijn in
wezen toch eender. In het laatste
geval ontbreken hooguit de rug-
nummers."
Hoe dan ook, over het affiche van
de 23-ste Pinkpop heeft hij al aar-
dig nagedacht: „Natuurlijk heb ik
mevoorbereid. Wat dacht je dan.
Wat ik van het programma vind?
Lou Reed en HalloVenray zijn
voor mij met afstand favoriet.
Daarna komt er een hele tijd
niets."En dan? „Uh, en danwéér

begrijpen, kan voelen. En anders
niet." Op de vraag naar zijn per-
soonlijke muzikale voorkeur doet
Smeets danook niet moeilijk:
„Neil Young, Jackson Browne,
The Stones vind ik leuk, Bruce
Springsteen kan ik volgen. Om
maar eens wat te noemen. En niet
te vergeten JesseWinchester."
Raspaarden, dat zeker, maar wel
zonder uitzondering op leeftijd.
Maar geeft Smeets, nu hij zich de
rol van VARA- jockheeft aangeme-
ten, ook thuis als het om de actuele
ontwikkelingenin de popscene
gaat? „Uh, dievolg ik ook, ja."

En dus maakt hij zich naar eigen
zeggen weinig sores als hij maan-
dagpardoes tegen - pakweg - de
zware jongensvan Soundgarden
aanloopt, om henvervolgens voor
het oog van decamera een gevatte
gewetensvraagvoor te leggen.
Want dat is per slot van rekening
dereden van zijn komst. „Kijk, ik
hoef niks anders te doen danhet
programma wat aan elkaar te neu-
zelen en met die gosers te praten.
Wie weet wat daar allemaalvoor
moois uit komt. De eerste keer dat
ik iets aan een wielrenner moest
vragen, vond ik het ookvreemd.
Ach, ik laathet allemaalgraag op
me afkomen. Ik neem de trein
naarLandgraaf en zie wel. En dins-
dag begint weer hetE.K.-voetbal."
Aan zn achternaam te horen, kan
het moeilijk anders dan dat
Smeets' wortels op deeen of ande-
re manier in deLimburgse loss
verstrikt zijn. Feit is dathij, aan
het begin van het gesprek, geheel
ongevraagd zijnnaam weet uit te
spreken als ware hij autochtoon in-
woner van Eygelshoven-Zuid. „Er
zijn nu eenmaal weinig Smeetsen
uitLeeuwarden en Winschoten af-
komstig. Maar inderdaad, mijn
grootouders komen uitLimburg..En wij dragen dat juknog steeds."
Over dieSmeets-clan gesproken,
Pinkpop- boss Janheeft hij on-
langs tijdens een krap half uurtje
lerenkennen. „Wat ik van 'm vind?
Kijk, als mensen denken dat ik zijn
vader ben, dan denk ik dat hij de
oudere broer van Joe Cocker is."

Heeft Smeets' eigen definitievan
'goede popmuziek' soms iets te
makenmet het eerlijksheidsgehal-
te ervan? „Ik zeg niet dat bands als
Pearl Jamen Soundgarden niet
eerlijkzijn. Alleen, ze spelenzo
oorverdovend hard. Die takkeher-
rie hoeft voor mij niet.Al datkei-
harde geschreeuwen gerag op de
gitaar. Dan kun jeals groep toch

Takkeherrie

beter ergens op deVeluwe gaan
staan. Dan weetje tenminste zeker
dat jeer niemandmee plaagt. Ik
prefereer een harmonisch geluid,
ja. Neem nou Melissa Etheridge.
Wat die twee jaar geleden op Pink-
pop liet zien, dat was toch prach-
tig. Zonder oordoppen, ja.Dat kon
ik echt vóélen. Ach luister, ik bén
natuurlijk ook een ouwe lul. En ik
begrijp ook best dat sommige din-
gen heel hard moeten zijn. Maar
dat is aan mij nietbesteed."
Dan, samenvattend: „Voor mij is
muziek pas goed als ik haar kan

Pinkpop 'special act' in piste mediacircus
Extra treinen
naar Pinkpop
Pinkpop betekent ookvoor de
Nederlandse Spoorwegen P°°'
taan spelen. De dienstregelaar
hebben wat extra blikken tre'
stellen opengetrokken om de
popliefhebbers ter bestemder
tijd in Landgraaf tekrijgen, efl
na afloop weer thuis af te zet-
ten.

Het is wel zaak scherp op de ,
dienstregelingen te letten, #an
diewijken soms afvan hetre-
guliere spoorboekjewat betre
tijden en stations. En voor het
eerst in de historie van Pinkp v
heeft de NS besloten voor de
extra treinen die 's avondsrij-

den een toeslag te vragen bo- ,
venop de prijs van een norrna
treinkaartje. Dat extraatje - *betalen op het station in Land'
graaf - isnaar verluidt nodig
om de buitengewone kosten
van dePinkpop-express tekU
nen dekken. Voor debestem-
mingen Eindhoven, Venlo en ,
verder bedraagt die 'strafbon

’ 15, voor alleanderebestem-
mingen een tientje.

Alle informatie over de moge-
lijkheden om per trein naar
Pinkpop te komen, is opgenO'
men in een folder dieverkrijg'
baar is op de meeste stations,
alsmedeop de Pinkpop-cam-
pus bij de info-caravaan van 0
NS. Ook kan gebeldworden
met: 06-9292.

DOOR LAURENS SCHELLEN

Dat grootschalige rockspektakels alsPinkpop sinds jaaren dag
worden aangedreven door soepel geoliedepubliciteitsmachines, is
onderhand een vuistregel die zelfs de oude Meden en Perzen zon-
dertegenspraak tot wet zouden verheffen. De komende uitgave
van Europa's oudstepopfestival, dat zich inmiddels 'tweedaags'
mag noemen, vormt daarop geen uitzondering. Sterker nog, het
23ste geesteskind van Pinkpop- boss Jan Smeets slaat moeiteloos
alle vaderlandse media-records. Wat heet. Zelfs demeest fantasie-
rijke tv-kijker, radio-luisteraar ofkrantelezer lukte het de voorbije
weken niet om het ook maar één dag zonder Pinkpop-jingle, -spot
of -voorbeschouwing te stellen.
„Ach, ik mag inderdaad niet kla-
gen",wil Smeets best tekenen voor
het understatementvan het jaar.
Om even later gniffelend te beken-
nen dathet (inter)nationale media-
volkje hetLandgraafse festival dit
jaartot zijn favoriete speeltjeheeft
gepromoveerd.

De snellejongens& swingende
meiden van deGooise matras
spannenin dit opzicht onbetwist
de kroon. Wie morgen en overmor-
gen onverhoopt nietin degelegen-
heid is het legertjepopsterren in
levenden lijveop het Pinkpopplan-
kier te zien zweten, hoeft aller-
minst te wanhopen. Want voor het
eerst in devaderlandse media-
geschiedenisdoetnietalleen dera-
diomaar ook de tv uitgebreid
rechtstreeks verslag van een Ne-
derlands popfestival in de open-
lucht. En hoe. The day before is het
alraak.

Een topzwarereportageploeg van
de NOS-tv, onder aanvoeringvan
Mart 'Studio Sport' Smeets, is
morgenavond livein de ethervan-
af de tjokvolle Pinkpopcamping.

Onder het in medialand niet onge-
bruikelijke motto 'ach, we zijn er
toch al, duswaarom ookniet. En
omdat Studio Sport vanwege
Pinksteren naar de maandag ver-
huist, is er zendtijd zat te vullen.
En 'dus' gebeurt dataan de hand
van impressies, interviews, terug-
blikken envoorbeschouwingen.
Journalistiekespielereien dus rond
één en hetzelfde wachtwoord:
Pinkpop.

Op de hoogtijdagzelf isLimburgs
rockcircus zonderconcurrentie
event ofthe dayop deNederlandse
buis. Het draaiboekvan deNOS
voorziet Tweede Pinksterdag niet
in één, maar liefst tweelange live-
uitzendingenvanaf deLandgraaf-
se hippodroom, 's Middags tussen
drieen vijfén 's avonds laatkan de
popminnende tv-junkrekenen op
een weldadig gevulde melangevan
optredens (zowel rechtstreeks als
in samenvatting), interviews met
artiesten& andere VlP's plus de
nodige 'catchy' sfeershots vanaf de
festivalweide. Dit voor Nederland-
se begrippen 'historische' tv-menu
wordt geserveerd door het nieuw-

Ook een uit dekluiten gewassen
équipevan Omroep Limburg weet
het roemruchte paardencircuit op
Tweede Pinksterdag blindelings te
vinden. Op het 'exclusieve' menu
staan interviewsmet bijkans al wie
maandagbelangrijk is, impressies
en gedegen commentaren op de
muzikaleverrichtingen. Daarvoor
mag en moet zelfs worden 'inge-
broken' in de reguliere sportuit-
zending.

Voor het eerst in debijna kwart
eeuw Pinkpop-historie draait over-
morgen óók een mobielestudio
van een buitenlands radiostation
defestivalweide op. Studio Brus-
sel is de naam, een volledig hori-
zontaal geprogrammeerdepure
pop- en rockzender in Vlaanderen.
Die inmiddels trouwens, om de
zoeven genoemdereden, ook al ra-
zend populairis in Limburg en
Brabant.

Werkpaarden
Maar ook de doorgaans wat min-
der prominente collega's van het
'gesproken woord' gaan maandag
door het leven als heuse werkpaar-
den. Aan kop van het indrukwek-
kende radio-peloton sleuren, als
vanouds, de deejaysvan de VARA

been. Voor - hoekan het anders -
een oorspronkelijke sfeerimpressie
van derockende danwel loom on-
deruitgezakte meute. Ook depro-
testants-christelijke tv-zuil hecht
aan snelleuitzending: spijtig ge-
noeg niet live, maar in elk geval
diezelfde avond nog. Het spreekt
vanzelf datbij al dat publieke-
omroep-geweld de commerciële
aartsvijanden van RTL-4 niet ach-
ter kunnen blijven. En zo kan het
gebeuren dat Pinkpop ookvia een
Luxemburgse satelliet de lucht in-
gaat.

een eigen reportageploeg op de
lijk brengen wij niets anders dan
een totaalprogramma", draagt
Mart Smeets desgevraagd een pro
fessionele verklaring aan.

" De 23-ste editie van Pinkpop voltrekt zich maandag op
de piste van een mediacircus van ongekende omvang. Ook
Pinkpop-boss Jan Smeets lijkt inmiddels zijn roeping als
radioverslaggever te hebben gemist.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

AnchormanKroeske kan met de
live-opnamen van dePinkpop-acts
nog wekenlang vooruit in zijn ei-
gen, fameuze rockprogramma's op
Radio Drie. Ondertussen hebben
zijn naaste collega'svan tiener-
praatshow Dubbellisjes het vooral
gemunt op defestivalcamping.
Uitzending volgt the day after.
Uiteraard laten ook deRadio Drie-
omroepenvan dienst(KRO op zon-
dagen AVRO op maandag, inmid-
dels samen met deNCRV opge-
gaan in hetAKN-triumviraat) niet
verstek gaan. Zo stuurt KRO- dee-
jayMare Stakenburg zijn zondag-
avond-programmaLeidsekade
Live morgen rechtstreeks de lucht
in vanaf een nader te bepalen loka-
tie inLandgraaf.

Knopen
Blijft over devraag wie in Land-
graafal dieknopen in al diemicro
foonkabels mag ontwarren. Mis-
schien een aardige tip voor de
plaatselijke wethouder die stad-
spromotie in zijnportefeuille
heeft...

En om te bewijzen dat harde
zenderafspraken enkel nog op pa-
pierbestaan, brengt ook de NCRV

elkaar. Tot aan het afsluitende en
ongetwijfeld soepel in beeld ge-
brachtevuurwerk toe. „Ach, eigen

bakken festivalkoppel Mart
Smeets, diede nodige festivalsfeer
in zijn microfoon hoopt te vangen,
en JanDouwe Kroeske. Laatstge-
noemde VARA- jockpraat traditie-
getrouw deacts op het podium aar
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DOOR GEERTJAN CLAESSENS Delft naar Den Haag. Sindsdien
gaat HalloVenray door het leven
als een Haagse band.

Dat Hallo Venray tot in den treure
wordt vergeleken met NeilYoung
vindt Koorn allerminstvervelend.
„Natuurlijk is het leuker als je
apart wordt beschouwd, maar dat
zal wel een langetijd kosten. Ik wil
niet onder stoelenof banken ste-
ken datNeil Young een grote in-
vloed op mij heeft gehad." Hij ziet
ook graag overeenkomsten tussen
zichzelf en Lou Reed en Creedence
ClearwaterRevival. Koorn is dui-
delijk een 'sixties-fan'.

Koorn wil niet zeggen dat deband
met ieder liedje beter wordt. „Ik
zeg niet dat onze oude nummers
kut zijn. leder liedjeheeft iets ei-
gens, iets anders, iets charmants",
verklaart hij bijna lyrisch. Het zou
zó detekst van een reclamespot
kunnen zijn.

Het is wel prettig dat de derde cd
nu aanslaat. Sinds dieplaat is de
band opgepikt als een grote belofte
door ondermeer Muziekkrant Oor
en Frits Spits. „We verkeren in de
toevallige omstandigheid da,tveel
mensen het leuk vinden wat^wij
doen", zegt Koorn achteloos. Als
dat niet zo zou zijn, zou hij toch
geen andere muziek maken. „We
willen gewoon graag mooie mu-
ziek maken. Daarvoor is 10leen
eerste vereiste. Geld enroem zijn
geen vervelende bijkomstighe-
den", merkt Kroon onderkoeld op.
„Integendeel. Datzijn voora) pret-
tige bijkomstigheden",verbetert
dezangerzichzelf.
Hij vindt dat flinke verdiensten de
kans op mooiere muziek groter
maken. „Ze vergroten onze artis-
tieke vrijheid. Met meer geldkan
je meer gastmusici inhurenen lan-
gere tijd in een duurdere studio
gaanzitten. Niet dat 't een garantie
is dat deplaat ook beter wordt,
maar hetkan wel helpen."

deed. De traditionele begroetings-
uitroep voor degastplaats werd
door debandleden opgepikt en tot
bandnaamverheven, op een onge-
compliceerde manier dieprima
past bij de houdingvan deze
groep.

Die houding blijkt ook uit de ma-
nier waarop Hallo Venray zich
voorbereidt op het aanstaande
Pinkpop-optreden. De vier hebben
nog nooit voor zon groot publiek
gestaan. „Wel eens voor een man
oftienduizend. Die heb jeal gauw
bij een openluchtfestival." Toch
gaat het volgens Koorn om een
„gewoon optreden. We zullen wel
een week tevoren nog eens de oe-
fenbunker induiken, om te bepa-
len welkenummers we gaan spe-
len. Wordt het hard? Wordt het
rustig?" Het antwoord op die door
hemzelf opgeworpen vraag weet
de zanger nog niet.

Het enige verschil met een gewoon
optreden is voorKoorn datHallo
Venray nu maar een beperkte tijd
heeft. „We mogen geloofik een
halfuur of een uur. En dePink-
pop-organisatie is erg streng, heb
ik gehoord. We moeten daarom
nummers selecteren."

Het 'plaatje' laateen mengeling
van eenvoudige country en rock
horen, met afen toe een wat
'weird' uitstapje (Japanese Cars).
Er zijn gevoeligeballades en er
wordt stevig gerockt, maar hetpier
zier straalt er inderdaad vanaf.
„Ach, we doen maar wat", heeft
Koorn ooit gezegd, nadateen jour-
nalistzat doorte zagen over dezin
en betekenisvan zijn muziek.

Muziek is het belangrijkst, de
rest is bijzaak. Dat motto past
uitstekend bij zanger, gitarist
en artistiek leider HenkKoorn
van de snel aan bekendheid
winnende Haagse band Hallo
Venray. De overige bandleden
delen de uiterst laconiekehou-
ding waarmee Koorn de vrij
plotselinge vaderlandse roem
tegemoet treedt.
Ik tref de groepsleden voor platen-
zaak Satisfaction in Heerlen. De
groep speelt hiereen korte set van
driekwartiervoor een vijftigtal
mensen. Daarna stiften de 'jon-
gens'vrolijk de handtekeningvan
de groep opkleding of tassen van
hun fans.
Tussendoor is er wel even tijd voor
een praatje. Het hoort allemaalbij
de promotiecampagnevoor de al-
weer derde Venray-cd. „Ach ja,we
kunnen nou van onze muziek le-
ven. Dat willen we graag zo hou-
den", vindtKoorn. Hij maakt niet
de indruk de contractueel ver-
plichte promotie-activiteiten ver-
velend te vinden.
De nieuwe cd draagt als titel The
More I Laugh The Homier Due
Gets. Die prachtige zin sprak actri-
ce Sissy Spaeek uit in defilm Coal-
miners Daughter, zo verhaalt de
historie.
De zin bleef debandleden bij en
werd tot titel verheven nadat alle
andere suggesties waren verwor-
pen. De band houdtvan citaten.
De naam is een citaat van JanRiet-
man, die metzijn 'radiokaravaan'
ook de Noordlimburgse plaats aan-

Het lijkt allemaal niet veel uit te
maken, als de 'jongens' maar hun
muziek kunnen spelen. Als ikna
het gesprek debetonjunglerond
Heerlen weer uitrij en mijn radio
het mooiste NeilYoung nummer
aller tijden (The NeedieAnd The
Damage Done) laat horen, weet ik
twee dingenzeker: niets doeter
verder toe en toeval bestaat niet.

Belofte
Nummers heeft de groep genoeg
geschreven in haar jarenlangecar-
rière. De victorie begon in de om-
geving van Delft. „We hebben nog
geoefendbij Dim (Veldhuizen, gi-
taar & zang, red.), dieop een boer-
derij in Pijnacker woonde." Maar
omdat woonruimte in de overvolle
'kleinstad'Delft schaarswerd, ver-
huisden de muzikantenvier jaar
geleden van hetkraakpand in

Eerlijkheid
Op de laatste plaat trekt een keur
van gastmusici aan het oor voorbij.
Die doen, misschien iets beter, wat
de bandleden op eerdereplaten
zelfdeden. Op volgende platen wil
Koorn vaker van gastmusici ge-
bruik maken. Toch vindt hij de
basis van denummers hetbelang-
rijkst. „In beginsel zijn onze num-
mers altijdvrij simpel. Daar gaat
het om: debasis moet staan. Het
moet een bepaalde eerüjkheid uit-
stralen. Het zijn vrij pure liedjes.
We zijn steedsmeer een echte lied-

" Zanger Henk Koorn van Hallo Venray in opperste extase. Een gemoedstoestand die te-
is voor de concerten van de Haagse band met de Limburgse naam.

Foto: JOHN SMEETS

Buffalo Torn trendvolger af
BillJanovitz: 'Wij zijn op de eerste plaats een liedjesband’

DOOR PETER BRUYN

De tweeeerste albums werden ook

geproduceerd door Dinosaur-voor-
man J. Mascis. Maar dieheeft zich
met de nieuweling,Let Me Come
Over, niet meer bemoeid. En dat is
te horen.De plaat klinkt anders.
Helderder. Opener. „Deze plaat
steekt metkop en schouders bo-
ven de vorige uit", zegt Bill Jano-

saur Jren Hüsker Dü: pakkende
liedjes diezwommen in een poel
van overstuurd gitaargeluid.Lek-
ker, datwel. Maar een beetje veilig
achter de frontlinies aanlopend,
natuurlijk.

Bufn Sette met bet nieuwe
eord

al° Tom-album in dere-
'Pla ? gestoPt-envervolgens
rjuuf lrigedrukt. En een mi-
ttyg of drie later, toen het
de r nummer begon, kwam
Ofn6actie- "Hé! Wat? Bekend!
Tail/et? Aha!" Laat de song
heb ihts Fade nou biJna exact
bont intro hebben als
Niet Cry van Guns n' Roses-
dat J° natuurlijk, want
van lqS W^ de mo°iste smgle

" Aan interviews heeft ze een bloedhekel, de zingende annex gitaarspelende furie Polly
Harvey. Samen met de naar haar vernoemde band P.J. Harvey belooft ze niettemin één
van de revelaties van de 23-ste Pinkpop te worden. Foto: MARIA mochnacz

De wilde frisheid van
een krijsend mysterie

de dat nummer eerst niet
Bin t' Buffalo-zanger/gitarist
kabel tn°Vitz' "Ik hebthuis geen
iïi'n "v- Maar toen ik een keer bij
stonri °eder was enMTV aan"
cliD l' ik dieGuns n' Roses-
Zor voorbijkomen. Ik dacht oh no!
ons i °Vereenkomst tussen henen
het; „ me onvoorstelbaar. Maarls een goedliedje."

haaj. agt een petje over zijnrode
een 2tn alsWoody Allen werkelijk
r°ckh 0n heeft diein een gitaar-
die °and uit Boston speelt, dan zit
tje ; u tegenover mij aan het tafel-
denv restaurant- Vijfjaar gele-
de,.rpormde hij samen met drum-
Ch„ °m Maginnis en bassist
WLolb °urn het trioBuffalo

We] „°andwagon'-groep werden ze
ban|^n°emd. Trendvolgers. Een
keken

e derockformule had afge-ven hippe groepen als Dino-

De oerbrui van Soundgarden
Perfecte soundtrack voor rellen en ander onheil

DOOR JAN HENSELS

" Het heeft even geduurd, maar de leden van Buffalo Torn
durven steeds meer hun eigen gezicht te laten zien. Van
trendvolgers tot trendsetters? Foto: john GOODMAN

vitz. Maar een muzikant zegt zel-
den iets anders over zn nieuwste
album. Toch heeft hij in dit geval
gelijk.Op Let Me Come Over staan
twaalf melodieuze liedjes.Veel
akoestische gitarenen lekkerere-
freintjes. Muziek voor bij de afwas.
Walkman-snoepgoed.

Uitkering
„Ik hebBuffalo Torn altijd in de
eerste plaats als een liedjes-band
gezien",zegt Janovitz. „We zijn
een groep in de song-traditie. Je
ziet zo vaak bands die iets horenen
danroepen: Wow, great sound!
Dan willen ze bijvoorbeeld het ge-
luidvan Sonic Youth nabootsen,
ofvan Nirvana.Maar ze vergeten
dat Sonic Youth ook in deeerste
plaats goede liedjes schrijft. Het-
zelfde gold destijdsvoor Hüsker
Dü. Een geluid, een bepaalde
'sound', dat is zo tijdgebonden. Dat
is een kwestie van mode. Kijk
maar naar al dieBritse dance-
bands; die zijn alweerzon beetje
passé. Maar een goed liedje blijft."

Tot dusver moeten de drie Buffalo
Tommies er naast hun groep nog
een baan bij hebben.Ervan leven
lukt alleen als jeelf maanden per
jaarop tournee bent en met zn al-
len in één appartement woont. En
dannog is het erg schamel, legt
Bill uit. Uitkeringen zijn er in
Amerika slechts voor de allerarms-
ten. „En wij willenmet onze vrien-
dinneneen normaal levenkunnen
leiden. Maar als deze plaat het
goed gaat doen... We zitten nu bij
een grotere platenmaatschappij,
duswie weet."

DOOR LAURENS SCHELLEN

Wanneer de aarts-chauvinisti-
sche, in superlatieven grossie-
rende Britse rhuziekpers weer
eens de mond vol heeft van
'Engelands jongste gitaarrock-
sensatie', kunnen de nodige
vaatjes zout in deregel geen
kwaad. En dus had ondergete-
kende devoordeelbus al bin-
nen handbereik, bij hetverne-
men van al die wilde verhalen
rond ene gitaarspelende zange-
res namens Polly Harvey en de
naar haar vernoemde band P.J.
Harvey. Totdat hij het debuu-
talbum Dry in zijn hifi-toren
wurmde.
Want verdomd, was me dateven
slikken.Dry is voor de ware lief-
hebbereen dotvan een schijfje,
dat bijkans krom trekt van wilde
frisheid & vurige spontaniteit. Aan
het elftal high-energy-songskomt
geen schaaf, vijl of beitelaan te
pas. Muziekvan een ambachtelijke
eenvoud, die jeanno 1992 nauwe-
lijks meer tegenkomt.

maar sneller' te zijn, groepen als
Soundgarden of bijvoorbeeld
Prong doen daar niet aan mee.
Soundgarden beseft dat een lang-
zaam maar meedogenloos ge-
speeld akkoord meerzeggings-
kracht kan hebben daneen diarree
van noten.

De groep is moeilijk in een hokje
te plaatsen. De vergelijkingmet
Pearl Jam of Nirvana gaat nauwe-
lijks op omdat die veel melodieu-
zerzijn. En hoewel ze in het voor-
programma van hardrockgroep
Guns n' Roses stonden, hebben ze
weinig gemeenmet dieband.
Soundgarden maakt in ieder geval
de perfecte soundtrackvoor bij-
voorbeeld derellen in Los Angeles
die onlangs dewereld wakker
schudden. Muziekvan vier muzi-
kanten diehun agressie, frustratie
en gevoelens van vervreemding op
een therapeutische marfter te lijf
gaan.

voelt. Songtitels als New Damage
en Slaves & Bulldozers spreken
boekdelen.

slotvan rekening zet hetnog prille,
maar in eigen land nu al hooggeza-
deldeBritse trio overmorgen voor
heteerst voet op continentalebo-

Hoogste tijd zou jezo zeggen voor
een pittig tweegesprek met dit gif-
tige, eigengereidecreatuur. Per

microfoon bijtend als dooreen ko-
ninginnewesp gestoken, dan weer
charmant hunkerend naar warmte
en intimiteit.

Bloedhekel
De werkelijke achtergrond moge
duidelijkzijn. Polly heeft een
bloedhekelaan alles wat naar -
bovenal Angelsaksische - pers
riekt en ze laat daar, geheel over-
eenkomstighaar rechtlijnige ka-
rakter, geen greintje misverstand
over bestaan. Daarnaast beseft zij -als geen ander dateen stevigepor-
tie mysterie de cultstatusvan haar
band allesbehalvekwaad doet.
Geen interview dus, want Polly
verkiest in alletoonaarden te zwij-
gen zodra ze van hetpodium stapt

Polly Harvey
herstelt rauwe

punkrock in ere

en,wél zo prettig, bij grote voor-
keur recht op haar doel af. Wie
haar opDry - perfecte titel trou-
wens - bezig hoort, kan weinig
anders danconcluderen dat deeni-
gewettige erfgename van punkgo-
din-avant-la-lettrePatti Smith is
opgestaan. Nu eens agressiefin de

dem. En omdatook bij de 55.000
Pinkpopgangers onbekend nogal
eens onbemindmaakt, zou Polly -
zo wil de logicaalthans - best wat
gelegen mogen zijn aan zon gepas-
te Nederlandse introductie. „Tsja,
datvinden wij eigenlijk ook", wil
een woordvoerster van haar pla-
tenmaatschappij best kwijt. „Maar
het probleem is datze gewoon niet
wil. Waarom niet? Goeievraag. Of-
ficieel heet dereden ditkeer dat de
bandzopas een nieuwe geluidsin-
stallatieheeft aangeschaft. En die
moet uiteraard getestworden..."

Sou8!.r Chris Cornell van
eenh i rdenschreeuwtals
het flolbew°ner die zich voor
datferfaan vuur brandt. En
aWri een compliment be-
WiiH rauwe stem van de
Ha*, °Bende zanger komt heeluurhjk over. De drie overi-
muTfndleden bekken een
geen Van lawaai °P die hem
flinw an dere keuze laat dan

,K ac strot open te trekken.

Plaa^torfinger is een loeiharde
gitar-.iv ggeritmes en gierende
sten «

et aPocalyptische tek-
-onh.>ii['m walging en naderend
eerd« 1/ou ja teksten, het lijken
borrel ten dierechtstreeks op-
WelH uit de Seest vaneen ge-
bet A Perso°n. lemand diezich in

Amerika anno 1992niet thuis-

mens schuil te gaan. lemand die
zich voor het schrijvenvan een
liedtien dagenachtereen opsloot
in een kamer. lemand die graag de
afzondering zoekt en nadenkt.
Maar ook iemand die zichzelf op
de drie Soundgardenplaten vooral
van deagressieve kant liet zien.
Op de cd van de gelegenheidsfor-
matieTemple Of TheDog zingt
Cornell veel gevoeligeren ingeto-
gener. Het betreft hiereen eenma-
lige samenwerking tussen Sound-
gardenen Mother Love Bone. De
plaat werd gemaakt na het overlij-
denvan zanger Andrew Wood van
Mother Love Bone.
Zowel Temple of TheDog als
Soundgarden kun je onder denoe-
mer hardrock scharen. Niettemin
worden de groepen met zanger
Cornell ook door gitaarrock- of
punkliefhebbers gewaardeerd.
Lijkt het devies binnen de har-
drockvaak 'alsmaar harder, als-

Zedenpredikers
Een compromisloze groep diemet
devideoclip van het nummer Je-
sus Christ Pose de nodige mensen
shockeerde.De beeldenvan ge-
kruisigde vrouwen vielen niet
overal in goede aarde. De band wil-
de echter alleen maar het misbruik
van symbolen, zoals in dit geval
hetkruis, aan dekaak stellen. En
ook op devorige cd Louder Than
Love kregen ze het in hun thuis-
land aan de stok met zedenpredi-
kers. De obscene kreten op Big
Numb Sex zorgden daar voor op-
schudding.

Hoewel het imago ereen isvan
hard en compromisloos blijkt met
name achter zanger en componist
Cornell een verlegen en gevoelig

Naakt
P.J. Harvey bestaat bij de gratie
van naakte, rauwe, haast ouder-
wets aandoende punkrock, waarbij
krijsende Polly als een ongetemde
furie zonder enige gêne tekeer
gaat. Jehoeft maar te luisteren
naar een track als Oh MyLover en
jeweet meteen van de hoed en de
rand. Ook in haar lyriek trekt La
Harvey onverschrokken ten strijde

...
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Hallo Venray
laconiek over

onverwacht succes

'Roem en geld zijn vooral
prettige bijkomstigheden'

jes-band geworden", zo omschrijft
Koorn de muzikale ontwikkeling
van Hallo Venray.

vrijuitLimburgs dagblad



komt. Maar op het moment datje
een single te promoten hebt, li__.t
de situatie anders. Negatievereaj
ties, diewe na optredens in bepal
de programma's welverwacht j
hadden, bleven uit. En waarom I
ook niet. Wij maken immers yolk*
muziek. Muziek voor iedereen oM
overal gespeeld kan worden. Hejl
maffe is ook dat iedereen het IeUJvond. Alsze ons voor de volgend!
singleKroenenberg ook willen Jhebben, gaan we gewoon weeree
rondje studio's doen."

spelen op een festival met de Tm
kener Kecks en The Scène. Maar
we vonden dat we minimaaléén
keer in ieder programma moeste"
staan. Om er zelfeen mening oV*
te kunnen vormen. Achterafbie-1
ken al die mensen en programWi
trouwens reuze mee tevallen."
Wat Poels opviel, was dat negatie
ve reacties op het verschijnen in
dergelijke programma's uitbleve"-
„Een artiest speelt natuurlijk het:
liefste 'live' als hij op televisie

'De dag na
Pinkpop
staan we
gewoon

weer
bloemkolen

te verkopen'

Voor een Limburgse band moet optreden tijdens
Pinkpop toch een hoogtepunt zijn? „Het is een
geweldige bekroning", geeft zanger/tekstschrijver Jack
Poels van Rowwen Hèze toe. „Je staat vijftien jaar lang
aan de andere kant van het hek, en nu mag jezelf
spelen. De Limburgse bandjes die er vroeger speelden,
moesten altijd het festival openen, maar wij staan nu
gepland als vierde."
't Giet allemoal good vur zolang als 't deurd, mar dr
keumt enne daag dan is 't gebeurd' zingt Poels op
Boem. Wordt het succes gerelativeerd? „Eigenlijk zou je
Pinkpop ook als één van de concerten moeten
beschouwen. Zoals ik me ook bij het schrijven van
nummers niet zou moeten laten beïnvloeden door het
succes dat de band nu heeft. Maar het kietelt me wel.
Zoals het me ook stimuleert dat het publiek de
langzamere nummers tegenwoordig ook woordelijk
meezingt. Misschien komt er straks zelfs een tijd dat
iedereen onze groepsnaam foutloos schrijft."

Rowwen Hèze: het
leven na Hitbingo

DOOR MICHELVERMEER

Poels looft nadrukkelijk derol van
Frits Spits. „Hij had de moed om
deplaat vaak te draaien. Daarna is
het in Hilversum opgepakt door
anderen en voordat we het besef-
ten hadden we een hit en stonden
we in allerlei televisie-program-
ma's. Uit een onlangs gepubliceer-

Poels voorzien van een Limburgse
tekst. Pas op het laatste moment
werd het nummer toegevoegd op
de tweede cd Boem, waarvan er in-
middels zon 20.000 zijn verkocht.
„Oorspronkelijk was het niet eens
debedoeling van deplatenmaat-
schappij om het nummer opnieuw
uit te brengen. Maarwe hadden
zelf, en velen metons, het gevoel
datBestel Mar wel eens een door-
braak zou kunnen betekenen. Uit-
eindelijk is de platenmaatschappij
overstag gegaan. En we hebbener
achteraf gezien geen spijt van.

Want het nummer is niet alleen
commercieel heel interessant ge-
worden, het illustreert ookperfect
het overigerepertoire van deRow-
wen Hèze."

de playlist blijkt zelfs dat Bestel
Mar de afgelopen maanden het op
één na meest gedraaidenummer
op de radio is geweest."

Televisie-optredens. Ze waren tal-
rijk. Hitbingo, Nederland Muziek-
land, Bart 8.0.0.5., de Zaterdag-
avondshow, Nederland maakte
massaal kennis met 'die aardige
Limburgse jongens.„Ik denk dat
we ze allemaal gehad hebben",
lacht Poels. „In een tv-studio spe-
len na Albert West en vóór Gordon
is toch weer eens iets anders dan

" Pinkpop betekent voor de jongensvan Rowwen Hèze de kroon op het muzikale werk.
En als iedereen nu de naam van de band nog 'ns foutloos leert schrijven, kan hun geluk
niet meer op. Op de voorgrond zanger JackPoels. Foto: peter ROOZEN

Het gaatRowwen Hèze voor de M
wind. De populariteit in LimbU«
gaat zelfs zo ver dat kaarten voöj
concerten in dorpen eerst aandïl
eigen inwonersworden aangeb*!
den. En niet meer dantwee per
persoon. Wat overblijft mag in dj
losse verkoop. „We hebbennieUj
promotiefoto's laten maken. Ma*l
ik heb ze nog nooit in eenkrant 1
gezien, want voordat de eerste tm
vertentic of aankondiging ge-
plaatst is, zijn allekaarten al ver"l
kocht. We horen dater kaarten <m
dezwarte markt worden verkochl
Tijdens éénvan deconcerten 1
moesten zelfs alle dranghekkenil
de pauze worden vervangen."
De bandleden hebben onderling |
afgesproken dat er niet meer dan
drie concerten per week worden
gedaan. Hoeveel aanvragen er o$
liggen. „We hebben tenslotte 00*
nog allemaal een baan", zegt R°n'
gen. „Wij zijn danookwaarschijt
lijk de eerste band die op Pinkpo"
speelt en twee dagen later weer
bloemkolen verkoopt en muurtje
metselt."

Zwarte markt

Eenjaar geledenwas de popband
Rowwen Hèze enkel in Limburg
bekend. Maar tijden veranderen.
Want inmiddels schudt derest van
Nederland even hard mee op de
aanstekelijke klanken van het
Americaanse zestal. In een jaartijd
isRowwen Hèze uitgegroeid van
'regionale folklore' tot 'nationale
popmuziek. En dat met dezelfde
muziek als vroeger, een vrolijke
mix van Tex-Mex, polka's, ruwe
folk en gevoelige ballads, door-
spekt met een Limburgs dialect.
Wat het Zuiden al jarenlangin de
gaten had, beseft de rest van Ne-
derland pas sindskort: Limburg

heeft meer om trots op te zijn dan
alleenBrand Bier.
Met het succes van de single Be-
stel Mar kreegRowwen Hèze ein-
delijk de nationale bekendheid die
de groepverdient. Niet dat ze daar
met smart op zat te wachten trou-
wens. „Want wekunnen in Lim-
burg blijven spelen tot we een
baard hebben", zegt zanger/tekst-
schrijver JackPoels, daarmee de
populariteit in hetzuiden bena-
drukkend. Maar Rowwen Hèze
heeft nu ook het gebied boven de
rivieren veroverd. En geniet daar-
van. „Ik kan tegenwoordig in de
Privé lezen dat onze muziek door
de carnavalsvereniging van Tege-
len geboycot wordt. Die vond onze

muziek iets te wild. Tsja... het valt
niet mee om het iedereennaar de
zin te maken", lacht Poels.

Het is opmerkelijk dat de single
die de landelijke doorbraak for-
ceerde, nota bene vijfjaar geleden
voor de eerste keer werd opgeno-
men en destijds in eigen beheer
werd uitgegeven. En flopte. „We
merken nu de voordelen van een
grote platenmaatschappij. Mensen
gaan opeens op pad voor je, geven
ladingen geld uit om jouw single te
promoten. Dat is een ongekende
luxe, maar wel héél lekker." De
muziek van Bestel Mar werd ooit
geschreven door devader van Fla-
co Jimenez(Anselma), opgemerkt
op een cd van Los Lobos en door

'Ik heb de popmuziek
misschien te lang

verwaarloosd'

David Byrne (New Vork, 1946) behoort tot de invloedrijkste musici van
onze tijd. De Amerikaan leidde tussen 1973 en 1988 de vooruitstrevende
rock- en funkband Talking Heads, schreef muziek voor opera-regisseur
Bob Wilson en choreografe Twyla Tharp en bracht veel muziek uit de
Derde Wereld (hernieuwd) onder de aandacht van het Westen. En hij
schreef een compositie, The Forest, gebaseerd op het Gilgamesj-epos. En
ja,David Byrne, globetrotter pur sang, maakt ook nog popmuziek.
Bijvoorbeeld op Pinkpop.

David Byrne reist door
een wereld vol gidsen

DOOR JOHNOOMKES

DOOR JAN HENSELS

serie rituelen die je nog niet eerder is opgeval-
len; gewoon omdat jeer normaliter middenin
zit. Het is best grappigom een tijdje zo gedes-
oriënteerdrond te lopen, voordatje terugglijd1
in je gewone leventje en je de gebruikelijke da-
gelijkseroutine weer aanvaardt."

„Ik heb gelukkig de tijd gehad om echt in Bra-
zilië te kunnen wonen, of moet ik zeggen, het
echteBrazilië. Ik heb maanden in Salvador Ba-
hia (in het noord-westen, red.) gezeten en daar
de volkscultuur leren kennen. Ik kon dat com-
bineren met een opdrachtvan een tv-station °r
een documentaire te maken over de afro-amerl
kaanse oer-religie, de cultus. Om de andere
nacht bracht ik door in achterkamertjes en ge-
wijde ruimten om dierites vast te leggen. Over-
dag sprak ik uitgebreid met priesters en het
gewone volk, leerde ik hun muziek kennen. Jf
kunt zonder twijfel zeggen dat ik er kopje onde
ging."

Maar dan: „Mijn leven lijkt te zijn samengebal0
op een stuk of twintig zilveren schijfjes. Dat is
eenrare gedachte, niet? In septemberkomt er
een specialeverzameling uit dieeen beeld gee
van deTalking Heads-jaren. Er zitten wat extra
demo's bij, opnieuw ingezongen, maar nooit .
eerder uitgebracht materiaal. Je verpakt dan ei-
genlijk je eigenverleden. Vreemd."

zwarte baslijnen funk samenvoegen met luchti-
ge latin-blazers en mooie koortjes. „Ik was hele-
maal nietsvan plan, hoor. De muziek dieik
schrijfkomt er in deregel zo uit als ze op de
plaat verschijnt. In dit geval was het voor mijn
doen nogalpopachtig. Ik denk dat ik die kant
van mijn natuur dante lang heb verwaarloosd."

„De plaat Uh-Oh is eigenlijkhet indirecte resul-
taat van mijn terugkeer in de VS na twee, drie
jaarBrazilië. In sommigevan mijn nieuwe lied-
jeskijk ik daarom misschien wat scheefaan
tegen derare manier waarop deAmerikaanse
samenlevingzich ontwikkelt."
„Zoals zo vaak als jereist...als je terugkomt ziet
je eigen achtertuiner heelvreemd uit. Een tijd
lang tenminste. Dat heb jij toch ook? Je gaat op
vakantie in een verre uithoek en danzie je je
eigen omgeving en je eigen cultuurtje als een

Byrne kan schateren om zon beschrijvingvan
zijn meestrecente muziek, waarin gedegen

Family Stand tuk op 'live-gevoel'
DOOR THEO HAKKERT

DOOR JOOS PHILIPPENS

Pearl Jam maakt
bliksemcarrière

" Pearl Jam is als een komeet omhoog geschoten. Grote vraag is echter of de band zoveel
succes in zon korte tijd wel kan verwerken. Zanger Eddie Vedder is er in elk geval soms
sprakeloos van... Foto: SONY MUSIC

Byrne kan prachtige en luchtige songs schrij-
ven en ze toch een ondertoon van dreiging
meegeven, of ze bijkleuren met de melancholie
die Carmiggelt zo fantastisch beheerste.Voor je
het weet ben jeop zon bandje om de Haarlem-
mermeer heen gefietst.

Het is volop zomer in Holland en prachtig fiets-
weer. Tot defijnste geneugtenbehoort het rit-
misch trappen op een via de walkman afge-
speelde soundtrack, liefstvan de hand van
David Byrne. Uh-Oh bijvoorbeeld, een plaat vol
zonnige muziek, waarop slechts een enkelekeer
een overdrachtelijkwolkjevoor de koperen
ploert schuift.

rock van Pearl Jam. Misschien
smachtte het poppubliekwel naar
een zanger dieecht zingt, vanuit
het middenrif. Het succes van de
Red HotChili Peppers, Nirvana en
Metallica is mischien wel met dat-
zelfde argument te verklaren.
Pearl Jam isin ieder geval een
groep dieook tijdens concerten
goed uit deverf komt, getuige eer-
dere gigs afgelopen jaarin het
clubcircuit. Optredens die in een
vloek en een zucht waren uitver-
kocht.

Of de bandleden de weeldevan het
plotselinge succes kunnen dragen
is devraag. Hunkomst naar Pink-
pop staatwaarschijnlijk wel garant
voor een bezield en enerverend
rockconcert. Het is alleenafwach-
ten of boegbeeld Eddie Vedder
goed bij stem is. Zo wil het verhaal
dat hij niet of nauwelijks inter-
views geeft omdat hij zijn stem-
banden niet wil forceren. Enkele
optredens in den lande gingen
deels de mist in omdat hij zijn
stem kwijt was. Dat bood gitarist
Stone Gossard en bassist Jeff
Ament echter de gelegenheider
lekker op los te jammen. Volgens
een andere lezing staat hij de pers
liever niette woord omdat hij nog-
al verlegen is. Op de bühne in
Landgraaf zal van dievermeende
schuchterheid ongetwijfeld weinig
te merken zijn.

Misschien dat het ermee te ma-
ken heeft dat zangerEddie
Vedder van Seattle-sensatie
Pearl Jam een toegewijd alpi-
nist is. De weg naar de top
heeftPearl Jam in ieder geval
verbluffend snel bereikt. Vorig
jaarhad nog geen kip van de
groep gehoord, onlangs kreeg
het rockkwartet voor hun de-
buut-cd Ten heel verrassend
de Edison 1991 in decategorie
pop/rock buitenland uitge-
reikt.

Watje noemt een bliksemcar-
rière. Zelfs U2, Bruce Springs-
teen ofThe Police hebben heel
wat langer en harder om erken-
ning van het popminnend pu-
bliek moeten vechten. Green
River en vervolgens Mother
Love Bone waren de groepen
waaruit uiteindelijkPearl Jam
voortkwam. Vreemd genoeg
bleven de verrichtingen van de

spreekt ons nog altijdaan en is een
leidraadvoor ons. We proberen te
bouwen aan een betere wereld
naar zijn ideeën."

Waar de groep, het alternatieve
imago ten spijt, voor staat is niet
altijd even duidelijk.De snelle
doorbraak en depoppy melodieën
maken de band bij sommigen bin-
nen de alternatieve popscene
enigszins verdacht. De verdacht-
making als zou de band te weinig
'streetcredibility' hebben is in dit
verband al gevallen.
Het is moeilijk een verklaring te
geven voor het succes. Waarschijn-
lijk was detijd rijp voor de potige

Verdacht

twee voorlopers bij het grote
publiek vrijwel onopgemerkt.
Ondanks het stevige geluid
weet Pearl Jam een groot pu-
bliek te bereiken. De liedjes
hebben over het algemeen een
hoge meezingbaarheidsfactor.
De regel Fm still alive van de
hitsingle Alive kan een kind na
éénkeer horen zo meebrullen.
Het maken van een hitsingle
kun je de heren van Pearl Jam
gerust toevertrouwen.

The Cult: hard, maar positief

getblack, it's your resurrection.
Thewhite lies hold no protection',
zingt Sandra St. Victor. „Die song
gaat over de illusiesvan klasse en
stand", aldus Smith.
TheFamily Stand is een familie
met traditie en met geestverwan-
ten en kennissen in de helezwarte
Amerikaanse muziekindustrie.
Vernon Reid, de ster-gitarist van
Living Colour, deband waarmee
TheFamily Stand zich verbonden
weet via deBlack Rock Coalition,
is een jeugdvriendvan V.J. Smith
en speelt mee op Moon In Scorpio.
PeterLord schreef nummers voor
Paula Abdul, onder andere haar
laatste hit Rush, Rush. Smith zelf
speelde ooit vijfjaar saxofoon in
de band van Ben E.King en later
op alleplaten van Billy Ocean.
Sandra St. Victor kwam bij de
groep nadatWill Downing, Luther
Vandross enLisa Fisher Smith en
Lord op haar attent hadden ge-
maakt. „Al die mensen horen ook
bij onze familie."
Met de crossover-muziek van de
band zelf heeft de sterk in hokjes

__________________________________ Er ___________________________________

ingedeeldeAmerikaanse radio
nogal wat moeite, maar door de
menwerking met superster PaU,\,
Abdul heeft TheFamily Stand
nodige aandacht getrokken. ~"'

e
dacht dat wij op ons album met
Paula Abdul-achtige nummers
zoudenkomen, had het behoorW
mis. Al staan er wel een paar num
mers op diewe op verzoek van
Paula zelfvoor haar hadden ge-
schreven. Ze wilde iets totaal an-
ders. We waren benieuwd hoe to-
taal anders. We gaven haar Sha<J
Of blue en Sky Is falling, maar dj*
vond ze toch te anders. We hebbe
ze toen maar zelfgehouden."

„We hebben delenvan Moon In
$.Scorpio live opgenomen, want tü

sen de vorige plaat en deze zijn*bijna onafgebroken op tournee i
weest. We wilden ook dat hetpü'
bliek ons vooral als live-band za»J,
Met de technologievan tegen*0
dig maakt iedereen zijn platen le
terlijk thuis. Wij wilden juisthet
live-gevoelpakken."

geschreeuw. Ter oriëntatievoor de kenners: de songs
vallen meer in de categorie Love Removal Machine
dan in die van She Sells Sanctionary.

Smith vervolgt: „Je kunt niet om
politiek heen. Politiek zit in alles
watje doet. Zelfs slapen is politiek.
Bij depresidentsverkiezingen is
het belangrijk dat de Afro-Ameri-
kaanse bevolking een blokvormt.
We hebben meer macht dan we
denken.Het is belangrijk voor
zwarten om te gaan stemmen. Als
we macht willen krijgen, moeten
we elkaar steunen. Dat is een oude
boodschap, ja.En het gaat ook al-
lemaal te langzaam, maar er zit
ontwikkeling en wij, TheFamily
Stand, willen onze bijdrage leve-
ren."

De boodschap van TheFamily
Stand keert in vrijwel alle num-
mers terug, maar balt zich samen
in wat Smith het sleutelnummer
van Moon In Scorpio noemt: The
Education Of Jamie. 'Get black,

Slapen

„Wij moeten blijven vechten voor
verandering. Er is zoveelracisme
in Amerika. Een groep als The Fa-
mily Stand wordt zoveel onthou-
den. We hebben weinig ingangen.
We zullen het in ons leven wel niet
meer meemaken, maar we willen
aan het proces van verandering on-
ze bijdrage leveren. Zoals vóór ons
JimiHendrix, Sly Stone en Mo-
ther's Finest gedaan hebben. Wij
staan in hun traditie."

Met zijn lengte, waar menig bas-
ketbalspeler jaloers op zou zijn, en
zijn T-shirt met negerleider Mal-
colm X, is Vernon Jeffrey Smith
een opvallende verschijning. Zijn
groepTheFamily Stand kan welis-
waar nog wat bekendheid gebrui-
ken, maar opvallend is dat de band
telkens weer het publiekvoor zich
weet te winnen. Gezien het gemak
waarmeeThe Family Stand een
zaal bespeelt, lijkt de groep rijp
voor Pinkpop.

TheFamily Stand heeft daarvoor
debeschikking over een uitge-
kiend repertoire aan swingende
rock-, funk- en soulnummersen
ballads, allevan de hand van het
basistrio van de groep: V.J. Smith,
Peter Lord en zangeres Sandra St.
Victor, in wier stem en verschij-
ning zich de nieuwe Tina Turner
manifesteert. Achter de coulissen
een rustige meidvol humor; op het
podium een dwingende persoon-
lijkheid met een prachtige stem.
Het songmateriaalvan de groep,
bijvoorbeeld op hun nieuweplaat
Moon In Scorpio, kenmerkt zich
niet alleen door de grote mate van
dansbaarheid, maar zeker ook dooi
het zwarte engagement dat uit de
teksten spreekt. Vandaar ook het
Malcolm X-shirt.
Vernon JeffreySmith: „We groei-
denin de jaren zestig op met Mal-
colm X. Hij was en is een belang-
rijk manvoor ons. VeeWan de
dingen die hij toentertijd zei,

The Cult is niet de topper van Pinkpop, maar zal onge-'
twijfeld voor een opwindend slotakkoord zorgen.
Vooral de hardrockfans zullen aan hun trekken ko-
men. Maar niet alleen zij. De kans dat de helft van het
publiek het podium de rug toekeert, zoals twee jaar
geleden bij The Mission, is niet zo groot. Want ook de
fans van de Seattle-gitaargroepen Buffalo Torn, Pearl
Jam en Soundgarden zullen zich dit heftige toetje niet
van het Jan Smeets-bord laten eten.

Als festivaluitsmijter fungeert deAmerikaanse forma-
tie The Cult. Zon vijf jaar geleden zorgde de single
She Sells Sanctuary voor de doorbraak. De naar har-
drock neigende sound ontbeert echter het duivelse,
negatieve element van de meeste heavy metal-groe-
pen. Niet voor niets heet de meest bekende plaat van
de groep Love.
Op hun nieuwste langspeler Ceremony denderen de
mannen uit Los Angeles in hoog tempo over de luiste-
raar heen. Vol energie, maar zonder te vervallen in
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De vrouw heeft lang grijs haar,
samengebonden in een wrong, Ze

is gekleed in een sleetse,
lichtblauwe sari. Ze is een arme
vrouw, wonend in een lemen
huisje met rieten dak op het

platteland in het uiterste zuiden
van Nepal.

In deverzengende zon loopt ze
over het dorre land naar haar

huisje toe. Ze weet niet dat daar
haar dochterRita zit te wachten.

Bijna twaalf jaargeleden stond ze
het kind af ter adoptie. Nu is Rita
Booisma uit Enschede terug in

Nepal

Rita reist naar haar roots in Nepal

Veel tranen, maar
te weinig woorden

Rita (links) temidden van dorpsbewoners.
Foto's: ALBERTHOLTERMAN

na * - ~-~^

**Ua poseert samen met haar moeder

DOORALBERT HOLTERMAN

" De eerste omhelzing

haar dochterjeRekha en hun half-
broertjeRob naar het weeshuis Bal
Mandir. Rita weet nog hoeblij ze
was, dat zij daar niet naartoe hoef
de. Maar twee dagen later haalde
moeder haar zoontje terug en
bracht ze in zijn plaats Rita.

jongenen een meisje ging. Ze had-
dener om geloot wie de jongenen
wie hetmeisje zou krijgen.

tlaSdeMVr°UW het huisje is ge"

secnrw.' ls er wederzijds geen
docht aarzelinê: dit is mijn
val] dit is miJn m°eder. Ze
voor uelkaar na al die jaren
2ew t

eerst in dearmen en
Vjj. eten na die lange periode
e^-Sc"eiding met hun emoties6een raad.
-I&lptv,
Rita' a^op debonnefooi zijn we
ken

s goeder in Nepal gaanzoe-
dat n net mag een wonder heten
béng ral na vier daBen neD"
berJev °nden in dit moeilijk te
dor*- land met zijn ontelbare

hier Wlnhg Jaar is ze nu _is
Vra„orn antwoord te krijgen op
steed e baar de iaatstePaar Jaarmeer z^n gaan kwellen.
ter an001 stond mijn moedermij af
kind t

optie? Een moeder wil haar
der h niet kwijt? 0f deed moe"

"üin Voor miJn bestwil? Had
Vooh °eder het er moeiliJk mee?
Van 2

0pi8 kan er nog geen sprake
kütin n at deze vragen gesteld
Weer,en Worden- De schok van het
eUta

len is te groot en praten met
datrV s onmogeüjk, om-
Nepa, slechts enkele woorden
tyoo r?,s kent en moedergeen
0P d

a Engels spreekt.
toe^ dagvan onze speur-
Kathr« aar moeder waren we in

andu in het weeshuis Bal
bijn air' waar JuduDewiKarki
docu,tWaalf jaargeledenhaar
brac^pe Rita naartoe heeft ge'

hier is het'" heeftRita ge"
gebn' en detaxi het grote witte

n, ln Enielse stijlnaderde,
kijijj o§en naar binnen om een
'°*e B

nemen. In deeerste verve-
ten nBanS waar we doorlopen, zit-
rnet i»..en Peutertjes op eenrij,
V°°r l u een bordJe kleffe rÜ. st

er t **et *s zo aandoenüJk dat
Met o anen bij in de ogenkrijgen.
Wac j°.rote ogen kijken ze ons ver-
vari ,tlngsvol aan. Je zou zo een
nernP

eze nummeltjes mee willen
om ze ri

naar hetri JkeNederland
Zq w daareen toekomst te bieden.
Neden °°k het gevoel van al die
Jaren .i,^ndse echtparen diein de
Van d 'P en beginjaren '80 (de jaren
der£e adoptiegolf) een kind uit
aann! Wereld als het hunneI^'natnen.
t^W de schattige babytjes,

orTJes en kleutertjes van toen
nen iP,g.egr°eid tot jong-volwasse-

're 1 h*. datveel adoptiekinde-
ren moeiliJkkrijgen met hun
adODTen- Velen van de circa 20.000
B{*an "ekaderen in Nederland
"leeri fen steHen diehen niet
daan h

S aten: waar kom ik van-
stand kon miJnmoeder af-
'nitVe VanYan miJ doen, waarom ben ik
v eel a

*oren' voor adoptie en zo
Voordnderekinderen niet?
o,ï>dat geldt dat nog sterker,
tyerd Ze al negen jaarwas, toen ze
een l geadoPteerd. Zeheeft nog

Van haar moederals een
kan zi-^u1toen al griJs haar, zevvaar Ch net leven in het dorpje
leren Vandaankwam nog herin-

En tenslotte staat ernog dit: „Mo-
ther came never again." Moeder
kwam niet meer terug naar Bal
Mandir, nadatze dekinderen daar
had gebracht...
Volgens depapieren is defamilie
indertyd naar het zuidelijk district
Hetauda verhuisd en we besluiten
dus daar te gaanzoeken. We zitten
al uren in de auto als het ongeloof-
lijke gebeurt. We naderen een lan-
ge brug. Aan de andere kant van
derivier ligt een dorpje.
„Dit is het,"roept Rita plotseling,
„dit is het dorp waar ikvandaan
kom. Hier heb ik geleefd." We rij-
den de brug over. „Dit is het echt,
dit is het echt," roept Rita almaar
en ze wil wel zo uit derijdende
auto springen.

We stoppen en we hollen het talud
van deoprit van debrug af, het
dorpje in. Rita gaatvoorop en ze
zoekt zonder aarzelen deweg naar
het huisje waar ze is geboren en
opgegroeid. Het gaatprecies zoals
ze het heeft voorspeld: „Als ik
maar een ding zie, dan loop ik zo
naar het huisje toe."
Maar het houtenhuisje op palen is
er nietmeer. „Hier..., hier stond
het," zegt Rita heel beslist, wijzend
op een plek aan het eind van een
stoffig weggetje in het dorp.

Het zijn voor Rita moeilijke dagen.
De herinneringenworden heviger,
de vragen pijnlijker. Eens moet er
een dag zijn geweest dat moeder
het besluitnam dekinderen naar
het weeshuis te brengen. Van de
ene op de andere dag werdRita uit
een levenin een dorpjezoals dit
gerukt. Ze speelde er met andere
kinderen bij derivier, ze moest in
een mand op derug gras en takken
met bladeren halen voor dekoeien,
ze liet de buffels buiten het dorp
grazen ('de buffels uitlaten', noemt
ze het nu), met de anderekinderen
danste ze in deplassen tijdens de
regenbuien in de moessontijd. Ze
ziet de kinderen hier en in henziet
ze zichzelf alsklein meisje.

Stilletjes
Als we in de auto met moeder te-
rugrijden naar Kathmandu, wordt
Rita bestormd door tegenstrijdige
gevoelens. „Het isheel geknu ik
zo naast haar zit. Ik weet dat ze
mijn moeder is en toch denk ik: is
dit mijn moeder?" Moeder zit stil-
letjes in deauto. Ze is ziek en heeft
lastvan haar maag. Je vraagt je af
wat er nu in haar omgaat: twaalf
jaar geleden gingze met debus
ook deze weg om dekinderen naar
het weeshuis te brengen.

De dagen daarnakanRita wat met
moeder praten dank zij een Nepa-
lese oom die Engels spreekt. Moe-
der huilt veel envertelt dat ze arm
was en dat er ook niemand in de
familie was dievoor de kinderen
wilde zorgen. Ja, ze had geweten
van de adoptie, ze had daar van
andere mensen over gehoord en ze
had gedacht dat dat debeste oplos-
sing was.
Rita vertelt moeder datze veel ver-
driet heeft gehad in Bal Mandir.
„Jij keek nooit naar ons om tijdens
de maanden dat we daar waren. En
ookna de adoptie heb ik het heel
moeilijk gehad. Ik had te eten en te
drinken, maarik miste mijn moe-
der."

Zo kunnen debelangrijkste dingen
dieRita al jaren tegenhaar moeder
had willenzeggen, nu eindelijk
worden gezegd. Maarveel is het
niet, want dekloof tussen de cultu-
ren blijft onoverkomelijk groot.
Vijf dagenzou Rita's moeder in
Kathmandu blijven en danzou ze
metde bus naar haar dorpje terug-
gaan. Maar al na drie dagenver-
trekt ze 's morgens in allevroegte.
Ze gaat in dezelfde trant zoals ze
dagen tevoren bij haar huisje
kwam aangewandeld: plotseüng is
ze er, plotseling is ze weg.

Rita heeft sterk het besef dat de
ontmoeting met haar moeder erg
belangrijkvoor haar verdere leven
is. „Ikheb nu veel meer zekerheid.
Ik hebantwoord gekregen op de
vraag of mijn moedervan deadop-
tie geweten heeft. Ik weet nu dat ze
leeft en ik weet waar ze woont. Ik
weet nu waar ik vandaankom."
Haar geboorteland Nepal beziet ze
met gemengde gevoelens. Ze vindt
heteen mooi land met aardige,
vriendelijkemensen. Maar ze zou
er voor geen goud willenwonen,
omdat het zo armoedig is.

Toen we in het weeshuis waren,
kwam de oude vrouw aan wie de
zorg over devier baby's van Bal
Mandir was toevertrouwd, naar Ri-
ta toe. Ze had gehoord dat Rita
vanuit het weeshuis was geadop-
teerd en ze zei alleen maar dit:
„You are lucky."
„Yes, I know," antwoorddeRita.

gen we te horen, woont in een
dorpje hier ongeveer dertig kilo-
meter vandaan. Rita heeft nu nog
maaréén drang: daarnaartoe, en ze
guntzich geen tijd hier nogrond te
kijken.
In het volgende dorpjepikt onze
chauffeur een bewoner op dieons
de weg wel wil wijzen. Middenin
het dorre land staan een paar le-
men huisjes. Op aanwijzingvan de
dorpsbewoner stoppen we hier.
„Hier is het," zegt hij,wijzend op
een huisje met rieten dak en daar-
naast twee 'bijgebouwtjes. De
deur is op slot. Weroepen, maar
niemandkomt opendoen.We lo-
pen watvoor het huisje heen en
weer, eigenlijk niet goedwetend
wat we moeten doen.
En dan komt ze aangewandeld, je
zou haast zeggen: uit het niets. Die
vrouw met grijs haar, gekleed in
een sleetselichtblauwesari. Ze
heeft een blikkenbeker in haar
hand.

In een fractie van een seconde her-
kennen moeder en dochter elkaar.
Ze vallen elkaar in de armen, en
even staan ze te huilen.Moeder
spreidtvoor het huisjeeen rieten
mat uit met daar overheen een
doek, waarop we moeten gaanzit-
ten.Dan komt ze met thee en ver-
volgens geeft Rita de cadeautjes.
Ze zijn allemaal met een papiertje
en plakband ingepakt, en moeder
weet er geen raad mee. Ze heeft
waarschijnlijknog nooit een ca-
deautjeuitgepakt en van plakband
heeft ze nog nooit gehoord.Rita
moet de cadeautjesvoor haar uit-
pakken en vervolgens draagt moe-
der ze als een soort relikwieën haar
huisje in.
Als ze terugkomt volgen pijnlijke
en moeizame momenten: moeder
en dochter spreken eikaars taal
niet, in letterlijkezin niet en ook in
figuurlijke zin niet, want het cul-
tuurverschil tussen Nepal en Ne-
derland gaapt als een kloof tussen
hen.

Moeizaam begint Rita bij de dorps-
bewoners die geen woordEngels
spreken, te informeren naar haar
familieleden. Gelukkig spreekt on-
ze chauffeur wel wat Engels en
kan hij als tolk optreden.
Rita vraagt naar naar broerRadou
en naar haar zusters Santha enRe-
mou die nog in Nepal moeten
wonen. Naar haar moeder durft ze
niet te vragen, bang als ze is dat ze
te horen zal krijgen datmoeder is
overleden.
Zeker, een paar dorpsbewoners
kennen denamen Radou, Santha
en Remou Karki. Radou, zo krij-

Bang

Niets veranderd
Bebeii^V urllJden van haar vader
derrnlt het °P dag dat moe-
de^l V_.er van haar haarvÜfkin-
Ham n» i?n halfbroerRob debus
den dl Kathmandu. Ze logeer-
en oom eerst een Paar dagen bij
bracht en een tante-en toen

moeder haarzoonlje Radou,

MissesRawal heeft nu op haar bu-
reau het 'dossierRita Karki' lig- '
gen. Om te beginnenzit er een
verklaring in van hetdistrictKa-
vre, in het noordenvan Nepal gele-
gen. De familieKarki blijktvan
oorsprong uit dit districtafkomstig
te zijn en vandaar naar het zuiden
te zijn verhuisd. MoederKarki
heeft zich na de doodvan haar
man tot het bestuur van dit district
gewenden de gouverneurheeft
haar een verklaring gegeven waar-
mee ze naar het weeshuiskon. Er
staat in datmoedereen arme
vrouw is en daarom wordt de di-
rectrice vanBal Mandir verzocht
de vijfkinderen en dehalfbroer op
te nemen. 'Please admit to Bal
Mandir the following beggars' (laat
alstublieft devolgende bedelaars
toe), staat er, en dan volgen de na-
menvan de kinderen Santha, Ra-
dou,Rita, Rekha, Remou enRob.
Vervolgens leest Misses Rawal ons
deverklaring voor diedoor de
moeder van Rita met een onlees-
baarkrabbeltje is ondertekend.
Vertaaldin het Nederlands staat er
dit: „Ik, de moedervanRita en
Rob Karki, stem ermee in - aange-
zien hunvader is overleden, en ik
een arme vrouw ben en niet in
staat ben om voor hen te zorgen -dat ze worden geadopteerd over-
eenkomstig de Nepalese wet."
Nu hoortRita voor het eerst de vol-
ledige namen van haar vader en
haar moeder.Vader heette Jaya
KrishnaKarki en zou volgens de
papieren in 1976 gestorvenzijn
(maar dat moet in 1979 geweest
zijn, eenjaarvoor Rita's adoptie)
en moeder heet JuduDewi Karki.
Verbijsterend is hetvoor Rita als
de directrice uit depapieren voor-
leest datvolgens de moeder haar
vader nog drieanderevrouwen
had.

Dossier

Nu lopen we hier in BalMandir.
„Er is niks veranderd," zegt Rita
zacht. Daar is haar slaapzaal, een
soort alkoof waar zes stapelbeden
naast elkaar staan, daar is haar
schoollokaal, een donkerhol, en
daar is deeetzaal, een grauwe
ruimte waar dekinderen op hun
hurkenrijst zitten te eten.
De directricevan Bal Mandir, Mis-
ses Rawal, ontvangt ons in haar
'office. Hierkwamen bijna twaalf
jaargeleden ook de adoptie-ouders
van Rita. Hunkindje was overle-
den en ze wilden nu een kindje
adopteren. De gebruikelijkeweg
langs het ministerie van Justitie,
deRaad voor deKinderbescher-
ming en een van de adoptie-organi-
saties duurdehen te langen daar-
om haddenze gekozenvoor een
zogeheten 'privé-adoptie', buiten
de officiële instanties om.
Rita weet nog hoe op een gegeven
dag Misses Rawal haar vroeg ofzij
en haarhalfbroerRob met blanke
mensen mee wilden.Een paar da-
gen later moesten Rita enRob zich
wassen en mooiekleren aantrek-
ken. Rita kreeg vet in haar gitzwar-
te haar, zodat het mooi glom.
Hier in dekamer vanMisses Rawal
moet het 6november 1980 gebeurd
zijn. Er zaten twee echtparen uit
Nederland, de deur ging open, en
daar kwamen Rita enRob binnen.
De adoptie-ouders kregen niet de
babytjes waarop ze hadden ge-
hoopt, maar twee ouderekinderen.
Rita zou volgens hetweeshuis vijf
jaarzijn en Rob zes. Korte tijd later
zou in Nederland bij medisch on-
derzoekbijRita al blijken datze
vier jaarouder was, dus al negen.
De beide echtparen hadden, voor-
datze naar het weeshuis kwamen,
te horen gekregen dat het om een
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Broccoli
DOOR HENK DAM

Het was een discussie diewe
meer hebben gehad, maar deze
keer was ik er klaar voor. Er
stond broccoli op tafel, en mijn
achtjarige dochterMaria is
daar, zacht gezegd, geen lief-
hebster van.
Ze liep hetgebruikelijkerijtje
argumenten af. „Waarom moet
ik broccoli eten? Broccoli is
vies. Niemand eet broccoli. Pre-
sidentBush houdt niet eens
van broccoli."
Dat laatste is waar. Dom ge-
noeg heb ik haar dat ooit zelf
verteld. Bush houdtnietvan
broccoli, eet het daaromook
niet, en is daar zo trots op dat
hij hetvan tijd tot tijd rond ver-
telt.
Bij conservatieve vriendenkan
ik van diekennis goed gebruik
maken door bij politieke dis-
cussies dingen te roepen als:
„Kijk, dat is nu precies het pro-
bleem. Bush houdt nietvan
broccoli, en daarom eet hij het
niet."
Na diezin wacht ik altijd even.
Dan zeg ik: „Zo gaat hij ookom
met dearmoe in dit land, met
de noodzaak tot belastingverho-
ging, deverlopen binnenste-
den, het zieke onderwijs. Dat
vindt hij niet fijn, en dus laat hij
het links liggen. Net als de
broccoli."
Maar bij Maria werkt zoiets
niet. De president is de baas, en
als die geenbroccoli eet, waar-
om moet zij dan wel? En boven-
dien: broccoli is vies, en nie-
mand eet broccoli.
Het argument 'vies' kan ik aan.
Het antwoord is: „Maar brocco-
li is wel gezond, en als je jeneus
dichthoudt, proefje het niet."
Maarmet het argument 'nie-
mand eet broccoli' kon ik nooit
veel beginnen.
Tot nu. Wat wat staat er in het
onlangs verschenen Statistisch
Jaaroverzichtvan het Bureau of
the Census, deAmerikaanse te-
genhangervan ons Centraal
Bureau voor deStatistiek? Er
staat in dat de consumptie van
broccoli de afgelopen 20 jaar
sneller gestegen is dan van wel-
ke andere groente ook.
In 1970 at de gemiddelde Ame-
rikaan nog maar een half pond
broccoli per jaar.Dat is nu 4,5
pond. Toen ik diewetenschap
aan Maria voorlegde, was ze
stil. Zeprobeerde nog terug te
komen met: „Maar niemand die
ik ken eet broccoli," maar dat
vond het hele gezin een zwakke
riposte. En dus at ze haar broc-
coli. Mokkend, en met haar
neus dichtgeknepen.
Waarmee ik maar wil zeggen
dat het Statistisch Jaarover-
zicht een nuttig werkje is. Waar-
van acte, want stel nu eens dat
deredactie van me wil weten
hoeveelprofessionelerodeorij-
dersernog in Amerika zijn?
Het antwoord staat in het jaar-
overzicht: 3584, tegen 4038 in
1980.
Ook zou ik, zonder het boekje,
nooit geweten hebben dat in
1988 maar liefst 114.923 Ameri-
kanen zich heten behandelen
omdat ze zich haddenverwond
aan een drinkglas. Dat waren er
121.951 in 1985, en de conclusie
is dus, dat Amerikanen deafge-
lopen jarenvoorzichtiger zijn
gaan drinken. Gouden kennis
toch?
Voor wieerover denkt om in
Amerika op vakantie te gaan,
maar bang isvoor misdaad: ga
naar Noord Dakota. Het Statis-
tisch Jaaroverzichtmeldt, dat
daar in 1989maar 60 geweldda-
digemisdaden per 100.000in-
woners plaatsvonden. Dat is,
landelijk gezien, het laagste cij-
fer. Ook Montana en Vermont
zijn veilig. Daartegenover staat
datNew Vork de meest geweld
dadigestaat is, met 1131 ge-
weldsmisdrijvenper 100.000
inwoners. Nummer twee en
drie: Florida en Californië.
Tenslotte vindt u het wellicht
nog interessant om te verne-
men welk soort tijdschrift het
duurst en het goedkoopst is.
Het duurstzijn chemietijd-
schriften, die gemiddeld 368
dollar per jaarkosten. Het
goedkoopst zijn tijdschriften
over filosofie. Een jaarabonne-
mentkost gemiddeld slechts
28,62 dollar.
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katholiek gymnasium rolduc■ r te Kerkrade

vraagt m.i.v. 1-9-1992:

* technisch onderwijsassistente) } voor de vakken
(hele weektaak) } natuurkunde,

} scheikunde
* technisch onderwijsassistente) } en

(halve weektaak) } biologie

* secretaresse (halve weektaak)
m.i.v. 9-9-1992
ter vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof

Kandidaten die denken bovenstaande vacatures te kunnen vervul-
len, wordt verzocht te solliciteren vóór 26-6-1992.
Brieven met uitgebreid curriculum vitae te zenden aan:

Katholiek Gymnasium Rolduc,
t.a.v. rector drs. J.C.M. Ploum,
Graaf Saffenburgweg 15, 6464 DX Kerkrade, tel. 045-457211.
____^ D1305

HABEN SIE FREUDE AM VERKAUFEN?
Wir suchen Sic zum nachst möglichen Termin als

GESCHAFTSLEITERIN!
Wir sind ein marktorientiertes Unternehmen im Bereich der Mode und Asses-
soires. Für unsere Filiale in Aachen suchen wir eine motivierte Allround-Kraft
mit dem Willen zum Erfolg.
Vorkenntnisse waren von Vorteil, sind aber kein muß. Mit einer gründlichen Ei-
narbeitung werden wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Arbeitsbereich selbs-
tandig und eigenverantwortlich zu führen. Warenprasentation und Personalbe-

■ treuung, die u.a. zu Ihren Aufgaben zahlen, bedeuten für Sic eine abwechslungs-
reiche Tatigkeit die wir mit einem hohen Gehalt dotieren.
Wenn Sic an einer neven interessanten Arbeitswelt interessiert sind, richten Sic
bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sowieeinem Lichtbild an Chif-
fre HK 201 L.D., postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

((Oei rot*us College
\Égs/ Heerlen
Gevraagd per 1-9-1992

DOCENTEN m/v
voor het 1e- (a en b) resp. 2e-graads gebied (c, d, e) van
de vakken:
a) maatschappijleer 6 uur
b) cultuurgeschiedenis 5 uur

(v/h christendom, het humanisme e.a. geestelijke
stromingen)

c) Duits_ 15 è 18uur
d) geschiedenis 12è 15uur
e) wiskunde- ca. 30 uur
Opmerkingen:
1) het gaat om S-1 O-functies;
2) voor wiskundekan ook naar een deel van de uren

worden gesolliciteerd;
3) voor c) en d) geldt, dat - gezien de huidige

samenstelling van de sectie- vrouwen uitdrukkelijk
wordt verzocht om te reageren.

Sollicitaties, compleet met cv., vóór 16 juni 1992te
richten aan de rector, dhr. J.C.J. Ridderhof, Akerstraat
117, 6417 BM Heerlen, tel. 045-713952 (school). 0.7.

\ openbaar
onderwijs

Transcarbo \ÏZÏ\kunststof ramen b.v. m,, _
Door uitbreiding van onze bedrijfsaktiviteiten
vragen wij voor de afd. kunststof:

Produktie - medewerkers
Montage - medewerkers
Schoolverlaters LTS/MTS
om opgeleidte worden tot aankomend
produktie/ montage medewerker
Gelieve bij voorkeur schriftelijk te solliciteren.

TRANSCARBO KUNSTSTOF I
R*AMEN BV

Handelsstraat 20 6433 KB Heerlen I
Tel. 045-753700

Bemoeit U zich maai
V

;^_p-_-s_______________l

Synchronisatie van kwalitatieve bedrijfsvoering, produktie en service zijn dé j£g&>^fh+S^lrrffiTTffrMff^^^^kenmerken van een goede dienstverlener, dé kenmerken van de ADB-organisatie. __H______^_i___y?gTC^ll!awlr
ADB heeft een eigen visie op het begrip Dienstverlening en ontwikkelde in de loop der A I&È^== jrjftW^ i

Een onderscheidend concept, gericht op een betrouwbare en kwalitatief m Ee*^ jjjf /
hoogwaardige vorm van industriële en zakelijke Dienstverlening. Uiteraard steeds By" ■ ■ / I!
aangepast aan de behoeften van de individuele cliënt. Waardoor deze in staat wordt K-W . jgg^j / V
gesteld zich - letterlijk en figuurlijk - met dekern van de zaak te bemoeien. Want de ■ Wffiïi J^jy'^M I
essentie van goede bedrijfsvoering is het stellen van prioriteiten en bij gevolg de ■ IraffifflfMmJiuitbesteding van delen van het geheel. Tenslotte, kan alleen een appel met een gezondekern wj ’ .

ADB, opgericht in 1971, is een van de grootste organisaties op het gebiedvan w B a
zakelijke en industriële Dienstverlening in Nederland. Voor tal van bedrijven in binnen- en w mlbuitenland wordt de eigen visie op Dienstverlening succesvol in praktijk gebracht. «j H
Betrouwbare Dienstverlening met optimale nazorg en ingebouwde garanties dankzij ondermeer W B \__xi
dekwaliteitseisen die gesteld worden om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de W En 1

De ISO-9000-normen, deEuropese maatstaf voor topkwaliteit van-produkten en VW /M
diensten, zijn in alle opzichten bepalend en maatgevend voor onze manier van werken. Voor alle VW /j'
zekerheid en veiligheid. Die internationale norm is zeker met het oog op de toekomst een absolute n | ;.\
voorwaarde, alleen dankan immers daadwerkelijk inhoud worden gegeven aan de claim 'betrouwbare' \ 'j

Onze 500 medewerkers, zonder uitzondering vakspecialisten, staan U met raad en daad bij. £pi» 1
Metbijvoorbeeld kant en klare produkten, het uitvoeren van deeltaken, facilitaire assistentie of logistieke en J
■
ADB-Groep, Mauritslaan 111,Postbus 62,6160 AB Geleen, Tel. 046-787777, Fax 046-750196

——■— '

streekgewest westelijke mijnstreek

Binnen het Streekgewest Westelijke Mijnstreek funktioneert ten behoeve -, r-l f
van de taakopdracht volksgezondheid namens de 7 gemeenten in de
Westelijke Mijnstreek de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst met een
verzorgingsgebied van ruim 163.000 inwoners. e__D\___A__j uUu

Wegens uitbreiding van werkzaamheden zijn ten behoeve van de afdeling bedrijfsgezondheidszorg
onderstaande funkties vakant:

Arts bedrijfsgezondheidszorg <_,/.,
(vakaturenr. 9203) * ** *"*
Algemene informatie:
De afdeling bedrijfsgezondheidszorg heeft de zorg voor ± 5000 medewerkers van diverse
(semi)overheids- en onderwijsinstellingen. De afdeling heeft tot taak het verlenen van een volledig
pakket bedrijfsgezondheidszorg waarvan de verzuimbegeleiding een integraal onderdeel uitmaakt.
Funktie-inhoud:
Hij/zij zal binnen de afdeling BGZ belast worden met taken op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.
Deze taken zijn:
" het verrichten van aanstellingskeuringen;
" het houden van spreekuren, zowel in het kader van verzuimbegeleiding als in het kader van de

bedrijfsgeneeskundige zorg;
" meewerken aan de uitvoering van de ARBO-wetgeving;
" het verrichten van periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek;
" taken in het kader van de ABP-wet en de AAW;
" het voeren van overleg op diverse niveaus.

Funktie-eisen:
" De voorkeur gaat uit naar een arts, ingeschreven in het register sociaal geneeskundigen, tak arbeids-

en bedrijfsgeneeskunde; belangstellende artsen die voor dit vakgebied interesse hebben - en bereid
zijn de opleiding hiertoe te volgen - worden eveneens uitgenodigd te solliciteren.

" Zo mogelijk ervaring op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg.

Salaris:
Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal bruto f 8.192.- per maand (schaal 13).
Verdere uitloop op termijn behoort tot de mogelijkheden. Overigens zijn de in overheidsdienst
gebruikelijke rechtpositieregelingen van toepassing.

Doktersassistente <_w>
(vakaturenr. 9204)

Funktie-inhoud:
" assistentie met betrekking tot medisch onderzoek van (potentiële) medewerkers;
" assistentie ten behoeve van periodiek geneeskundig onderzoek;
" assistentie ten behoeve van bedrijfsgeneeskundig spreekuur;
" diverse administratieve werkzaamheden (o.a. planning, archivering, ziekteverzuimregistratie).

, Funktie-eisen:
" diploma MAVO/HAVO;
" diploma doktersassistente;
" kennis en ervaring met geautomatiseerde systemen strekt tot aanbeveling;
" ervaring als doktersassistente strekt eveneens tot aanbeveling.
Salariëring:
Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal f. 3.344,- (schaal 5). Overigens zijn de in de
overheidsdienst gebruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing.
Overige informatie:
Eventueel nadere inlichtingen -voor beide funkties- kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de
afdeling bedrijfsgezondheidszorg, de heer L.B.J.A. Schattenberg (tel. 046-787200) danwei bij de
personeelsfunktionaris, de heer J.F.L. Bruijnzeels (tel. 046-787333).
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een curriculum vitea dienen uiterlijk 20 juni 1992 te worden
ingezonden aan het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek, Postbus 99, 6160 AB
Geleen, onder vermelding van het vakaturenummer op brief en enveloppe.

DDDDDDD
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licht-Studio
EDDD

vraagt

VERKOOPSTER
Als grossier in verlichting zoeken wij een
jongedame van 17 ó 18 jaar ter aanvulling
van ons team.

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van recen-
te pasfoto en fotokopie van eventueel diplo-
ma, gelieve u te richten aan Licht Studio
2000 b.v., Spoorsingel la, 6412 AA Heerlen.

Filmpost is een snelgroeiende
keten met momenteel

28 foto/video speciaalzaken in
Nederland. Bij Filmpost staan

kwaliteit, service en een
klantgerichte opstelling centraal.

Het wordt steeds drukker in onze
winkel in Heerlen.

Wij zoeken daarom kontakt met
gegadigden voor de onderstaande

functies:

Voor deze jobszoeken wij jonge,
ambitieuze verkopers.

Verkoopervaring is een pré maar
niet absoluut noodzakelijk.

Belangrijker is de wil en inzet
om in een groeiende organisatie

mee te groeien.

Bij Filmpost wordt gewerkt in kleine
teams met een

grote mate van zelfstandigheid.

Spreekt één van deze functies jou
aan, stuur dan een sollicitatiebrief

met cv. en een recente pasfoto naar:
Filmpost, Perosistraat 91,

5049 LA Tilburg,
t.a.v. Dhr. R. Schillings.

De betere kijk.
Filmpost is een onderdeel van Filmpost HoldingBV.

X
LÜCKERHEIDEKLINIEK

De Lückerheidekliniek in Kerkrade is een psycho-geriatrisch verpleeghuis met 209 bewoners.
Voorzieningen als een binnen- en buifentuin, een dierenpark en een kinderboerderij geven de
Lückerheidekliniek een heeleigen sfeer.
De Lückerheidekliniek maakt deel uit van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade
(SVB).
De doelstelling van deze Stichting is het bieden van zorg op maat voor ouderen in Kerkrade en
omgeving.

De Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade heeft de uitvoeringvan een aantal dÉ
ondernemende en administratieve taken, in samenwerking met de Stichting St. Jozefziekenhuis en de
R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM.

9
In de Lückerheidekliniek is per 1 september 1992 de functie vacant voor een full-time

~ Hoofd verplegingsdienst "/v y
het hoofd verplegingsdienst rapporteert rechtstreeks aan de instellingsdirecteur. In deze functie geeft
men leidingaan drie coördinerende hoofden van verpleeqafdelinaen, medewerkers dagbehandeling,
de avond- en nachthoofden, de opleidingscoördinator en het hoofd ontspanning. Centraal in dezefunctie staan de navolgende taken: initiëren en vormgeven aan ontwikkelingen in de verpleging en
verzorging van psvcho-geriatrische patiënten, waarin het woon-/leefklimaat van bewoners centraal
staat; het begeleiden van de automatisering binnen de bewonerszorg; uitvoeringvan hetpersoneelsbeleid in de verplegingsdienst, die uit 150full-time formatieplaatsen bestaat; zorgdragen

(j|| voor een goede organisatie en beheer van de verplegingsdienst; zorgdragen voor een goea leerklimaat
jjÊk voor stagiaires en leerling-ziekenverzorgenden in de praktijk.

Selectie-eisen:
belangstellenden dienen aan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: diploma verpleegkundige; managementopleiding, minimaal op H.8.0.-niveau.
Ervaring: een langdurige ervaring als leidinggevende in een psycho-geriatrisch verpleeghuis of
ouderenzorg; belangstelling voor automatisering in de bewonerszorg;
Persoon: bewezen management capaciteiten; leeftijd: minimaal 30 jaar.

Salariëring:
salariëring geschiedtconform F.W.G.-inschaling in de salarisschalenvan functiegroep 65 en bedraagtminimaal ’ 4.648,- en maximaal ’ 7.024,- bruto per maand. De overige arbeidsvoorwaarden zijn
conform de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
inlichtingen over de functie kunt u inwinnenbij mevrouw J. Krane, Instellingsdirecteur Lückerheidekliniektelefoon 045-456944.

Solliciteren:
belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen hun schriftelijke sollicitatie onder vermelding van
referentienummer HC.92072 te richten aan: Stichting Z.V.8.M., t.a.v. de heer H. Cox,
personeelsconsulent van de dienst Personeel & Organisatie, Markt 52, 6461 ED Kerkrade.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

1^ fflHH__-_H___HF

Nou vooruit, nog één
spiekbriefje dan.

Dus jijwilt na jeexamen geen saaibaantje? En met de betaling moet het ook gelijk
goed zitten? Kom dan nu alvast langs bij Uitzendburo Free-Lance. Na 40 uur werken maak
\e kans op een lang weekend EURO-DISNEY met zakgeld. ~Neem deze bon mee, want die is een cadeautje waard. T3>\#\ Ln^oEn jekunt hem als spiekbriefje voor het adres gebruiken. f iwCIOH/j^sLaS-
or>ij. _."_<_<*-_ i_i / UITZENDBURODr. Poelsstraat 2 1-23, Heerlen —- - a^^&K
045-717131 **r ~~^k> I
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iet Uw eigen zaken...

Opdat ook U zich volledig kunt concentreren op dekern van de zaak.
Binnen deADB-groep kunt U ondermeer een beroep doen op verschillende

hooggekwalificeerde industriële disciplines als bedrijfsservice, brand- en veiligheidswacht,
isolatietechnieken, luchtkanalenfabricage,palletfabricage, staalstralen/conserveren, steigerbouw en

/ audiovisuele services.
/ De ADB-organisatie wordt bovendien gekenmerkt doorflexibiliteit
/ _ van mensen, middelen en mogelijkheden. De behoefte van de

- _, ./ /""—~~ ""N. opdrachtgever staat centraal bij de aan te bieden faciliteiten. Zo lossen
/ \ wij al ruim 20 jaarvoorkomendeproblemen op, door op het juiste

\ / 1 moment met de juiste mensen of middelen aanwezig te zijn.
\-^ _____^-^^^ jk We mogen gerust stellen dat de ADB-organisatie

Sm inmiddels een goedereputatie heeft opgebouwd. Onze kern van de
£B zaak is het hoog houden van diereputatie als zakelijke en industriële

dienstverlener.
Wij doen immers ook aan goede bedrijfsvoering door het stellen

. _^*^fl van prioriteiten...
■|^&g«^^tt| ons betreft zou Uw eersteprioriteit moeten zijn: Kontakt opnemen

met de ADB-organisatie in Geleen.
ant w jjDernoeien ons graa g met Uw zaken...

■*__"
Synergie van Mensen en Middelen

Voor haar nieuwe vestiging in Kerkrade. industrieterrein Dentgenbach,
wordt gezocht naar een tweetal

, MACHINE-OPERATORS
L\ H H Deze medewerkers zullen na een interne training, direct en nauw worden
j>" Wr -H _____ betrokken bij de installatie, het opstarten en tevens de produktie van
J| |£~ BBHB geplaatste en te plaatsen machines in de vestiging te Kerkrade.

M_____ H Dan zullen tot de normale werkzaamheden behoren de supervisie over en
■ wm het onderhoudvan deze machines. De medeverantwoordelijkheid voor het

■ ■_! produktieproces in de nieuwe vestiging is een onderdeel van de dagelijkse
gang van zaken voor deze medewerkers.

m********m***^ In devestiging te Kerkrade worden verpakkingsmaterialen voor de Europese
_fl^P^* Mk HF markt vervaardigd. In de naaste toekomst zal verdere aansluitingworden
-^*^^ gezocht bij hetruime Burrows Paper Corp.-assortiment.

RT IRROWQ vereisten:
I W w^J[ M m.%. __F VV ij 1) MTS-niveau, bij voorkeur grafische specialisatie;

mliui.iji a\ttvd\7 2) produktie-ervaring;
NhUHi__KLANDSB.V. 3) bereidheid in 3-ploegendienst te werken;

Burrows Netherlands is een volle dochteren de 4) beheersing van de Engelse taal, zowel passief als actief.
eerste Europese vestiging van Burrows Paper _~.... , . ... - /-^«_~> _..
Corporation, USA. Dele Amerikaanse Salanenng en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO voor het
moedermaatschappij produceert sinds 1919 speciaal kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf.
tissuepapier en verpakkingsmaterialen. Kandidaten wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie, onder bijsluitingvan

een curriculum vitae, binnen 14 dagen te zenden aan Burrows Netherlands
Burrows Paper Corp. is samengestelduit de b v Klarenanstelerweg 7, 6468 EP Kerkrade.
tissuepapierdivisie, de verpakkingsmaterialendivisie
en de hydra-elektrische divisieen omvat in de Desgewenst kunnen nadere inlichtingen telefonisch worden ingewonnen bij
Verenigde Staten momenteel 12 vestigingen. de heer C. Boogert, telefoon 045-458282. oesa

NOTARISKANTOOR
MR. THEO GELISSEN in Sittard, zoekt een

secretaresse (m/v)
" voor een volledige dagtaak;
" met ervaring in of op zn minst

belangstelling voor het notariaat;

" met een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal;

" met kennis van en ervaring in tekstverwerking;
" die niet alleen uitvoert, maar ook meedenkt;
" met gevoel voor dienstverlening.
Alleen schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen
aan: mr. Theo Gelissen, notaris,
Walramstraat 24, 6131 BM Sittard.

Alpheios heeft al meer dan 25 jaar de op de markt.voorrationeel schoon-
exclusieve vertegenwoordiging van maakonderhoudvan gebouwen,
het professionele Zwitserse Wetrok- Daarnaast ontwikkelt Alpheios ook

schoonmaaksysteem. Wij brengen een nieuwe onderhoudsmethoden die. totaalpakket volledig zijn afge-
Kvvalitatief hoog- X?*SX stemd op de speci-

machi- f/l^ll I fieke eisen vannes en produkten ||V_l II_.__-__, ___.I_.___L. ».!-».- ■_*.__■ onze klanten.
v__=i!ir=:Oipneios DV

er ondersteuning van haar commercieel direkteur zoekt Alpheios B.V. kontakt met
kandidaten voor de funktie van:

commercieel direktiesecretaresse (m/v)

Naast de gebruikelijke secretaresse- - een V.W.0.-opleiding hebben, aangevuld
werkzaamheden, zoals: met een gerichte secretaresse-opleiding;

- notuleren bij besprekingen; - naast goede kontaktuele eigenschappen,- verzorgen van de correspondentie; ook de beschikking hebben over een grote
- het bijhouden van dossiers; mate van zelfstandigheid en organisatie-

*al de geschikte kandidaat belast worden talent;
et: - het maken van afspraken met en het - zich, zowel in het Nederlands, Duits

~ ontvangen van klanten; alsook in het Engels voortreffelijk kunnen
n£t samenstellenvan verkoopstatistieken; uitdrukken, zowel in woord als geschrift;
" net organiseren van bijeenkomsten voor - flexibel zijn en in teamverband willen

klanten en verkoopmedewerkers; werken;
-de huishoudelijke werkzaamheden - een leeftijd hebben van rond de 25 jaar.

rondom beurzen._ Indien u deel wenst uit te maken van een
°m de funktie goed te kunnen verrichten enthousiast verkoopteam in een bedrijf dat

wordt gedacht aan kandidaten die: sterk in ontwikkeling is, richt dan uw
" gewend zijn om te gaan met moderne uitvoerige sollicitatieaan:
tekstverwerkingsapparatuur en affiniteit Alpheios 8.V., t.a.v. de heer M. Knevel,

hebben met automatisering; commercieel direkteur, Postbus 2558,
- commercieel inzicht hebben; 6401 DB Heerlen.

HERE N-EN JONGENSKLEDING

Wie zijn wij: Een toonaangevend filiaalbedrijf in ex-
clusieve heren- en jongenskleding met
drie vestigingen in Limburg, waar het
prettig is om te winkelen en werken.
Onze collectie, bestaande uit de grote
merken, vindt in toenemende mate
haar weg naar een consument die ei-
sen stelt aan kwaliteit, service en een
vakkundig en persoonlijk advies.

Wie bent u: Een man of vrouw diezich in een der-
gelijke omgeving thuisvoelt, represen-
tatief is, gevoelvoor mode heeft, reeds
verkoopervaring heeft opgedaan en
binnen een enthousiast team van colle-
ga's optimaalkan functioneren als:

VERKOPER n,.

PART-TIME
in onze vestigingen te Heerlen en Sit-
tard.
Wij bieden u een positie met uitsteken-
de primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden.
Is uw interesse gewekt, dan zien wij uw
sollicitatie, voorzien van recente pasfo-
to en curriculum vitae, met belangstel-
ling tegemoet.

Pieters-Dortu B.V.
Geleenstraat 34-36,
6411 HS Heerlen,
t.a.v. de heer J.M. Engels.

i—^___■___■__-_-_____-_----------__________„_____«
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JSS332 MEDISCH OF CHEMISCH ANALIST

sSssssl DIE IN EEN TEAM WIL MEEWERKEN
SSSSKr aan wetenschappelijk onderzoek
0d °mtèrwijs wordtveel nadruk gelegd _
yï' JJ^tijdigetrainingvan beroeps- m
Wt?heden-Het «»<te«oekvan de Het betreft een part-time functie * WAT WIJ VRAGEN EN lijke functies. Er zijn faciliteiten voor
Ul themaïïï^ïteT^mTCks-"" (50%)' b'J de vak9roeP Immunologie. BIEDEN U bent een medisch of kinderopvang, ouderschapsverlof en

wordt nauw samengewerkt t biochemisch analist(e) met bij voor- flexibele werktijden.
faculteit der Gezondheidsweten- # UW TAKEN In teamverband keur een opleiding HBO-B of tenmin- #

-611 o^^^6 W6rkt U mee Ban wetenschaPPelijk ste HBO-A. Laboratoriumervaring / UW REACTIE Nadere inlichtin-
jj» destudierkhtins fc«li«i^r.dheids- onderzoek. U richt zich vooral op het en/of de aantekening biotechniek is gen kunt u verkrijgen bij prof.dr.
nJ^- isoleren van cellen, het aantonen van een pre. Afhankelijk van uw oplei- P.J.C, van Breda Vriesman, telefoon
n*u*9e^^toind_rKte'it tóm_i

cellen en moleculen in weefsels, het ding en ervaring bieden we u graag 043-881433.
J^tte«aanmetdenieirwbouwvan"9 kweken van cellen en het isoleren nascholing, lokaal of landelijk. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u bin-

*A«demisch Ziekenhuis Maastricht. van celfragmenten. Uw salaris bedraagt maximaal nen 14 dagen richten aan de dienst
Het werken met radio-isotopen kan ’ 3.863,- bruto per maand, opbasis Personeel en Organisatie van de
ook tot uw werkzaamheden beho- van een full-time dienstverband. Rijksuniversiteit Limburg, postbus
ren. Afhankelijk van uw ervaring 616, 6200 MD Maastricht, onder

f/f 1 krijgt u duidelijke eigen verantwoor- De RL wil meer vrouwen in dienst vermelding van vacaturenummer
fff delijkheden. nemen, met name in wetenschappe- LD 92/198 op brief en envelop. .
/// li=r Rijksuniversiteit Limburg /

Internationaal en innovatief /

Het bestuur van het Gemeenschapshuis

S JEUGDHUIS TREEBEEK
Maanstraat 20 Treebeek-Brunssum

' * vraagt voor haar gebouw een
BEHEERDERSECHTPAAR

Gedacht wordt aan een echtpaar dat bereid
is die werkzaamheden te verrichten die
noodzakelijk zijn voor verhuur aan verenigin-
gen, vergaderingen enz., waarbij inbegre-
pen het schoonhouden van het gebouw en
onderhouden van het terrein.
De sollicitant dient te voldoen aan de eisen
van handelskennis en vakbekwaamheid
voor het horecabedrijf.
Zij die belangstelling hebben voor deze
functie, kunnen hun sollicitatie, voorzien van
informatie en referenties, sturen naar de se-
cretaris van het bestuur.

De heer R. Wobben
Horizonstraat 41
6446 SC Brunssum

Nadere informaties te verkrijgen
tel. 045-226263 na 18.00 uur.

*e___»i_^|j| Automobielcentrale „De Uiver" b.v.
Provincialeweg Noord 85-87,

range rover 6439 AB Doenrade (Lb.)
defender Telefoon 04492-1931 "/b.g.g. 1398,
discovery Telefax 04492-2705

Winnaar LAND ROVER After Sales AWARD

É

/V 's ~- - __________
■' ■' *~* ■

Wij, als gespecialiseerd team in TOP-KLASSE
automobielen, zoeken ter versterking:

* Een enthousiaste en gemotiveerde:

- 1e MONTEUR m/v ca. 22-32 jr.- 2e MONTEUR m/v ca. 22-32 jr.- (auto)poetser met rijbewijs BE ca. 19 jr.
voor zaterdags c.g. vakanties.

Heeft u interesse, bel dan 04492-1931 en vraag
naar Dhr. Driessen voor het maken van een af-
spraak.I

tempo-team
uitzendbureau
GEZONDHEIDSZORG
HBO-V'ers/A-Verpleegkundigen m/v
voor de wijk. Het gaat om avond- en weekenddiensten
tot september. U werkt gemiddeld 15uur per week.
Ook schoolverlaters van de HBO-V komen in
aanmerking.
Informatie: 046 - 52 20 80, Dymphy Beekman
Sittard, Rosmolenstraat 4

Hef Instituut voor Gezondheidsethiek (ICE) beoogt debestudering van problemen
omtrent gezondheid en gezondheidszorg vanuit de invalshoek van de ethiek. Het ICE
bestaat sinds 1984 en is een onafhankelijke stichting die wordt gefinancierd door
opdrachtgevers en subsidiënten. Bij het ICEwerken momenteel tien personen,
waarvan vijf als wetenschappelijk onderzoek(st)er.

Het IGE vraagt op korte termijn een

secretaresse m/v
(volledige dagtaak)

Functie-inhoud:
1. telefoonbeheer, agendabeheer directeur, ontvangst bezoekers;
2. postbehandeling en correspondentie, redigeren van brieven;
3. archivering en beheer van (project)dossiers;
4. notuleren van vergaderingen (bestuur, adviesraad, instituutsraad);
5. organiseren van cursussen en congressen (ca. 6 keer per jaar);
6. beheer abonnementenadministratie IGE-bulletin;
7. tekstverwerking (via WordPerfect 5.1) en tekstopmaak (ca. 25% van dewerktijd);
8. beheer vakantiekaarten, adressenbestanden externe relaties, kantoorartikelen en

diverse andere administratieve taken.

Functie-eisen:
1. HAVO-VWO of gelijkwaardig diploma;
2. werkervaring als secretaresse;
3. kennis van en ervaring met WordPerfect 5.1;
4. redelijke kennis van minstens twee moderne talen; .
5. organisatorische kwaliteiten en goede contactuele eigenschappen.

Salariëring
geschiedt volgens schaal 4 BBRA (maximaal ’ 3.175,- bruto per maand), maar
doorgroei naar schaal 5 BBRA (maximaal ’ 3.344,- bruto per maand) is niet uitgesloten.
Opname in pensioenfonds PGGM. Verdere arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk
overeenkomstig rechtspositieregeling Nederlandse Universiteiten.

Sollicitaties kunnen tot 15 juni 1992 worden gericht aan:
dr. M.A.M. de Wachter, directeur, Instituut voor Gezondheidsethiek, postbus 778,
6200 AT Maastricht.

IDe sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 19 junien vrijdag 26 juni 1992.
D3__
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gestageneergang van dewelvaarts-jl^
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het in feite nietveel meer daneen
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mate, deCD-club van Janmaat
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laatste is uitgerust met een bn'
woon irritante jengel in zijn sl

slechts dooreen heel kleine groep$&
wordt genomen, maar

_rBovendien, waar is het einde, als ° .
criminatievan homo's tenminste * ,j
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indianen, degekleurde bevolking*^
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voor ik het vergeet - vrouwen- <rechtvoor deze laatste groepstra^beperkt tot het aanrecht, mits aan*^

rief. De Nationale Sporttotalisator heeft eindelijk de
technische mogelijkhedenom een graantje mee te
pikken van de gigantische gokmarkt.Aangezien de
voetbaltoto 's zomers uitvalt (hèhè) kunnen wevan de
zomer meedoen aan Winnerstip. De organisatorvan
de toto probeert daarmee zowel het professionele ille-
gale circuit als de hobbyisten op het werk een spaak
in het wiel te steken.
Lex van der Veldenvan Sporttotalisatorzegt er geen
idee van te hebben hoeveel Nederlanders mee zullen
doen aan het nieuwe spelletje. „Het isal mooi als het
er een paar duizend zijn, maar we hopen natuurlijk op
meer. Het zal wel niet zon succes worden als de lotto,
want jemoet natuurlijk wel ietsvan sportweten. Maar
jehoeft geenklimgeit te zijn om mee tekunnen aan
een spelletjerond de Tour".

De volstrekte verdwazing voltrekt zich onafwendbaar:
Nederland zucht een zomer lang onder het jukvan
Roland Garros, het EK-voetbal, Wimbledon, deTour
de France en - als klap op devuurpijl - de Olympi-
sche Spelen. Het vergadercircuit valt dood, het be-
drijfsleven rekent op miljoenen schade, de Nationale
Sporttotalisator op een forse omzetstijging.

Voor veel Nederlanders zijn het ideale dagen: sport in
de krant, op tv enradio en ouwehoeren over sport op
het werk of met debuurman. Voor anderen naderen
droeve tijden. Wat moet je als jeer nietvan houdt? Als
de geur van zweet jetegenstaat? Laat staan desmaak
van Coca Cola en Mars, de enige toegestane doping
voor sporters. Als je gesteld bent op jerust? Of geze-
gend met enig relativeringsvermogen? Niets. Mee-
doen en meegenieten is het enige datrest. Want
Nederland, maakt u zich geen illusies: vluchtenkan
niet meer.

Wie daarvan niet is overtuigd, kijke naar de cijfers.
Alleen al voor het EK-voetbal (10 tot en met 26 juni)
zijn op Nederland, België, Duitsland en Eurosport
11.571 minuten zendtijd gereserveerd. 11.571 minuten,
en dan hebben we het nog nieteens over onverhoopte
verlengingen. 11.571 minuten, oftewel 192 uuren 51
minuten, oftewel meer danacht etmalen. In zeventien
dagen!

ookvoor 'grote ergernissen' en 'geweldige ruzies',
juist doordat vluchten niet meerkan. „Daar zorgen de
media wel voor".
Hoezeer doet dat verlangen naar de Olympische Spe-
lenvan 1948, toenFanny Blankers-Koen vier gouden
plakken won. In die dagen achtte deverzamelde va-
derlandse pers het nogwijs de 'FlyingDutch-mam' na
het behalenvan haar eerste medaille niet te storen. Er
stondenvoor deAmsterdamse huismoeder immers
nog meer races op derol! De eerste bewegende beel-
denvan dieoverwinningen zag sportminnend Neder-
land pas dagen, zo niet weken later, in hetPolygoon-
journaal, compleet met 'zwart-wit-stem' van Philip
Bloemendal.
DiezelfdeBloemendal herinnert zich nog uitstekend
het breekpunt tussen devroegere media-behandeling
en dievan nu. „In 1968had ik de leiding over defilm-
ploeg die deZomerspelen in Mexico verzorgde. Tij-
dens devoorbereiding loop ik de catacomben in van
het sportstadion en word ik aangehouden door
iemand van deAmerikaanse tv. Op devraag wat ik
kom doen, vertel ik dat ik leiderben van een interna-
tionale filmequipe. Waarop dieAmerikaan over zijn
schouder naar zijn collega'sroept: 'Kom eens kijken
jongens, hier is iemand van hetoude medium.Die
opmerking luidde het nieuwetijdperk in: datvan de
tv".

Sportwoede

C Pols van Horeca Nederland verzucht dat de sport-
zomer hoge eisen stelt aan het vakmanschap van de
horeca-ondernemers.Wat moetje alskroegbaas doen?
Een tv-toestel neerzetten, zodat de stamgasten aan de
bar kunnenkijken of juist debuis weghalen, opdat
het café een vluchtheuvel isvoor diegenen die de ter-
reur meer danbeu zijn?
„Onze mensen zijn heel vindingrijk en iedereenkomt
met zyn eigen oplossing",zegt de geborenoptimist.
Want duidelijk is wel dat het uitgaansleven een slech-
te zomer tegemoet gaat. Restaurants hebben niets te
doen, in bioscopenkun jeeen kanon afschieten,ver-
gaderingen worden afgezegd en de harmonie oefent
ook al niet. „Serieus onderzoeknaar de inkomstender-
ving is nooit gedaan. Dat kost alleenmaar geld. Hil-
versum zal heus niet stoppen met uitzenden als wij
hard kunnen maken dat al diesport ons miljoenen
kost. Dus spelen deondernemers erop in. Door bij
voorbeeld de sluitingstijd teverlaten of door super-
grote tv-schermen te plaatsen".

Kroegbaas

Wordt de hoeksteen van de samenleving vergruisd
door die sportverdwazing? „De sportwoedezal wel
degelijkveel vergen van improvisatie- en aanpassings-
vermogen. Maar gezinnen ontwricht? Nee, zon vaart
zal het niet lopen. Het gezin is immers al zo lang ge-
wend aan het medium tv", zegt drP. van denAkker,
gezinssocioloog bij het Instituut voor Sociaal Weten-
schappelijk Onderzoek in Tilburg.

Volgens de onderzoekerpast het gezinsleven zich op
zo veel fronten aan, dat wat extra etmalen sport (meer
dan vijftien, alleen via de NOS) daarook nog wel bij
kunnen. Die aanpassingwordt nog eens vergemakke-
lijkt door dekleine gezinnenvan vandaag de dag, die
meer vrijheid van handelen garanderen. En door de
toegenomen 'huishoudtechnologie' en het versoepel-
de consumptiegedrag. In normaal Nederlands: de
magnetron doetwonderen en als het helemaal moet,
maakt een warm maal plaats voor een bak chips.

35 uur voetbal, 80 uur Wimbledon, 50 uur wielrennen
en maar liefst 200 uur zendtijd voor deOlympische
Spelen. Dat is de tijd dieonze nationale omroep, de
NOS, heeft uitgetrokken voor het brengen van de
boodschap. Fred deVries, medewerkervan de NOS,
meldt dat de trouwe fans van Sesamstraat hun hart
kunnen ophalen. „Bij deWinterspelen kregen we een
fors aantalklachten over het verzetten van Sesam-
straat. Daarom hebben we nu besloten het vaste uit-
zendschema te handhaven." De sportliefhebberzal
vloeken maar kan uitwijken naar andere zenders.
„Schade für die Hollanderin Bollengraf, aber unsere
Steffï ist besser."
Is er wat anders op detv voor diegenen dienietvan
sport houden. Ja, NOSLaat gaat door. En het al eer-
der genoemde Sesamstraat. De Avro meldt datzij het
NOS-palet aanvult mettennissen op hetMelkhuisje,
het Concours Hippique Champion in Arnhem en de
Spa Holland Triathlon. Opmerkelijk: „Derubriek
Sportpanorama gaat deze zomer met vakantie", aldus
een Avro-persbericht.
Nog meer positief nieuwsvoor de sporthater: deKRO
herhaalt deavonturen van keizerin Sissi, deVara pre-
senteert oude afleveringen van Zeg 'ns Aaa en Flying
Doctors. De NCRVkomt met vier afleveringen van
het Youth for Christ Flevofestival en deKRO wijdt
vijf uitzendingenaan de 10e InternationaleFolkloristi-
scheParade vanuit Brunssum. Dat wordt dus genie-
ten geblazen.
Wie het sportgeweld wil ontvluchten door gezellig te
winkelen, kan het ookvergeten. In de supermarkt
struikel jeover de Olympische aanbiedingen, deEK-
worstjes en de wedstrijdformulieren.Etalages zijn
oranje getooid, draaiorgels jengelenHup Holland,
Hup en op de spijskaartvan de lunchroom prijkt lou-
ter 'paella Barcelona'.

Sesamstraat

Van denAkker signaleertdaarbij iets opmerkelijks: in
hun juistverworven individualiteitdoen mensen
graaghetzelfde als alleanderen enrennen zij bij voor-
keur achterdezelfde bal aan! „Dat is een nieuw soort
dwang, die 'dekerk' en 'de buren' vervangt."
Dat wij ons laten dwingen, hangt volgens Van den
Akker samen met de nog steeds bestaande behoefte
aan het 'wij-gevoel. „We weten allemaal dat sport ver-
loedert. Maar het verbroedert eveneens. Binnen een
gezinkunnen, onder invloedvan sport, bestaandeve-
tes worden opgeschort, omdat de leden van het gezin
een gezamenlijk doel hebben". Het doel van de tegen-
stander, dus. Niettemin waarschuwtVan denAkker

Wij-gevoel

Mooie bonus
Zon 400 tot 450 miljoen gulden steken Nederlandse

Voor elektronicafabrikantenen -winkeliersis een
sportzomer heel belangrijk. Zij hopen dat we massaal
overstappen op een breedbeeldtv voor in de huiska-
meren - 'voor het geval hij Oranje wil zien enzij niet'- nieuwe toestellen voor dekeuken, de garage, alle
kinderkamers, debadcel, camping en tuin. Plus na-
tuurlijk nagelnieuweafwas- en wasmachines, voor
ongestoord kijkgenot.
Voor diegenen diehetbeeldwel even willen loslaten,
biedt detransistor uitkomst.Het stiftballetje van
Bergkamp, de snoeiharde servicevan Kr_üicek, de on-
vermijdelijke slechte dagvan Breukink en dedoods-
klap van Vanderlijdekomen tot ons in een onstuitba-
re woordenstroom.
En met depower die de huidige gettoblasters hebben,
ben jeverzekerd van meegenieten met diepatser met
dat matje, honderd meterverderop op het strand.Een
hele geruststelling: zelfs in Scheveningenof op Texel
hoefje het orgasme van Jack van Gelder geen mo-
ment te missen.
Nee, wieverlangt naar een zomer zonder sport, doet
er goedaan Nederland te verlaten.Bij voorbeeld voor
een fietsvakantie in Toscane of een zeilreisrond de
wereld. Maar neem vooral geen radio mee, doe geen
enkele pleisterplaats aan en bid datje tussentijds geen
Hollanders tegenkomt die jedesnoods toeterend of
vlaggend de uitslagvan Nederland-Duitsland willen
meedelen. En anders: lijd, maar - alsjeblieft - in stilte.

Verlaten

Sport overdaggeeft echter ook problemen. Bij veel
bedrijven staat de tv 's middags al aan en zijn dera-
diootjesniet uit te branden. Een enkele onderneming
tolereert dat niet, omdat bij voorbeeld het produktie-
proces erdoorwordt verstoord. Hoogovens acht tv-
toestellen op het bedrijfsterrein uit denboze. Een
woordvoerder: „Behalve op de afdelingen van directie
en PR, want daar moeten nogaleens voorlichtings-
films worden gedraaid..."
En als mensen vakantiedagen gaanopnemen om wed-
strijden te kunnen zien? „Dat is eigenlijk geenverlies-
post, want dievrije dagen hadden ze toch. Als ze maar
niet allemaaltegelijk vrij nemen".
En dan diepools. Zelfs als sporthaterkun je nietaan
de socialepressie van jecollega's ontkomen enzül je
meedoenaan EK-gokken, hetTourspel of ander onge-

Pools

Gemeentegrot
Valkenburg, de enigeNederlandse plaats met een ge-
meentegrot, laatdeTour deFrance (de naam zegt het
al) een dagje langskomen en betaalt daarvoor
enthousiast 650.000 gulden. Gemeentewoordvoerder
F. Wauben, lyrisch: „Voor het wedstrijdverslag begint
mogen we een promotiefïlmvan drie minuten uitzen-
den. Erkijken een miljard mensen. Hetzelfde aantal
kijkers via deSTER bereiken, zou een veelvoudkos-
ten."
Leuk voor dieSpanjaarden dat ze eindeüjk te horen
krijgen wat hetLimburgse Valkenburg te bieden
heeft. Of was het Valkenburg in Zuid-Holland? Ofhet
Overijsselse Balkbrug. Maar jeziet hetvoor je.Manuel
tegen zijn Dolores: „Volgend jaar gaanwij op vakantie
in Balkenburg." „?Que." Manuel: „Naar Balkbrug."
Niet alleen devrije tijd heeft te lijden onder dever-
dwazing, ook het werk gaat eronder gebukt. Want in
de baas zn tijd praat iedereen over dewedstrijd van
gisteren, deetappe van vandaag en dekansen voor
morgen. Een woordvoerdervan het Verbond van Ne-
derlandse Ondernemingen heeft de cijfers zo niet pa-
raat, maar spreekt van een 'astronomische bedrag' dat
gemoeid is met het 'wij-gevoel. Maar dewerkgevers-
woordvoerder meldt ook een meevaller. „De Olympi-
sche Spelen zijn dit jaar gelukkig in Europa, zodat
niemand 's nachts hoeft tekijken. ledereenkomt ten-
minste uitgeslapen op het werk."

bedrijven dit jaar in sportsponsoring. Henk Koenders
van Sponsoring Adviesgroep in Amstelveen: „Zo ho-
pen bedrijven in te spelen op het positieve gevoel dat
sport bij velen opwekt". Maar, waarschuwthij: „Voor-
datje besluit te sponsoren, moetje eerst kijken wie je
wilt bereiken met welkeboodschap. Je dienter reke-
ning mee te houden datje project in het water valt,
zoals bij het Olympisch voetbalelftal. De 'buit' hoort
eigenlijkal binnen te zijn, voordat de wedstrijden echt
beginnen. Sportief succes is danvooral een mooie bo-
nus".
Heeft auto-importeur General Motors (onder meer
Opel) deboodschap begrepen? „We sponsoren het
voetbal, omdat we ons produkt willen neerzetten in
een sportieve omgeving", zegt H. van denAdel, ma-
nagerpublic affairs van GM. „Voetbal biedtons de
mogelijkheid de naamsbekendheid te vergroten". Mil-
joenenbetalen ten bate van de naamsbekendheidvan
Nederlands meest verkochte auto? „Tja", zegt Van
denAdel, „onzeEuropese organisatie heeft het spon-
sorcontract met deUEFA gesloten. Helaas is Opel niet
in heel Europa debekendsteauto".
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Presider
DOOR PETER STIEKEMA

De presidentsverkiezingen in de V«JdeStaten plegen altijdvrij eenvojj]
verlopen. Jehebt twee partijen, Bfn
keinen en Democraten. Elke partij
na een eindelooslijkend aantal v<H

kiezingen een kandidaat, die ge\
wordt geachtvoor het Amerikaan^sidentsschap. Diens gedrag dj^
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Die tweekandidaten treden tegen"
in het strijdperkonder het motf

the best man win. 'The best' rtë&
kader ook gelezen worden als de

slechte, want de afgelopen decenfl*
een groot aantal klungels presidef.
deVS geweest, van wie de RePu,J

nen Reagan en Nixon onbetwist^

Sportief Nederlandkomt
ogen en oren tekort de

komende maanden. Roland
Garros is nog niet eens

afgelopen ofhet
EK-voetbal barst los. Na

het laatste fluitsignaal kan
moeiteloos worden

overgeschakeld naar
Wimbledon dat dan al een

paar dagen oud is, maar dat
zijn toch maar de

voorronden. Een dagvoor
de tennisflnale start de
Tour de France, dat is

lastig. Gelukkig fietst de
Tourbijna de hele maand

juli door tot de tweede dag
van de Olympische Spelen,

die op hun beurt (pas of
al?) medio augustus

eindigen.
Kortom, tot en met zondag

9 augustus schetterende
goals, games, sprints en

records weer door de ether.
De liefhebber kan zn 10l

niet op, de hater ergert zich
groen en geel. Eén dingis

zeker: vluchten kan niet
meer.



in het ziekenhuis, maar ook gedu-
rende de weken dat hij thuis kon
zijn. „Dat verliep niet zonder pro-
blemen. Twee buisjes ineen was
teveel. Dan kwam het voedsel er zo
weer uit. Dus we moesten buisje
voor buisje sondevoedingtoedie-
nen. We waren elk uur aan het
voeden."

Inmiddels hadden deartsen ont-
dekt dat het kind hartproblemen
had. Hij kreeg weer nieuwe medi-
cijnen.Korte tijd laterkwam de
boodschap dat elke nieuwe infec-
tie de laatstekon zijn. In december
vorig jaaris het jochieoverleden.
Hij was toen ruim twee jaaroud.

Hoe denktHenk dat zijn zoon zijn
korte leven zelf heeft ervaren? „In
het ziekenhuis lag hij altijd in qua-
rantaine. Dat was voor ons lastig
en voor hemzelf, denk ik, ook niet
leuk," antwoordt hij. „Thuis heeft
hij het duidelijk naar zijn zin ge-
had. Hij kon altijd lachen, was niet
echt gespannen. Hij heeft ook
nooitpijn gehad. De kwaliteit van
zijn leven was tot het einde toe niet
zo slecht."

aan de hand was," zegt Henk. „Ik
was het opeens zat en besloot voor
medische hulp naar Nederland te
gaan. Een dagvoor we vertrokken
vertelden deartsen dat mijn zoon
HlV-positief was. Ze wisten het
waarschijnlijk al maanden, maar
we kregen de boodschap toen pas
te horen. Tja, water dan gebeurt...
Je gelooft het gewoon niet."

Vrijwillig
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" "**vermoedde dat er meer

geenexacte gegevens. Maar alom
wordt aangenomen dat het er en-
kele tientallen zullen zijn. Besmet-
tingvia bloed en bloedprodukten
of bloedtransfusie komt na 1985
niet meer voor in Nederland. Alle
donorbloedwordt sinds dietijd
onderzochtop het aidsvirus.

Bij heel jongebaby's is het niet
eenvoudig te achterhalen of ze aids
zullenkrijgen. Normaal gesproken
wijzen HIV-antistoffen in het
bloed erop dat ook het HIV-virus
zelf aanwezig is. Een uitzondering
hierop is de situatie bij de pasge-
borene.

Baby's kunnen de antistoffen van
hun moeder hebben gekregen zon-
der zelfmet het virus te zijn geïn-
fecteerd. Bij besmetting van moe-
der opkind is het deeerste acht-
tien maandennietvast te stellen of
deantistoffen in het bloed van de
baby van hetkind zelf zijn ofvan
de moeder.

Het is nog onbekend hoe deze be-
smettingvan moeder opkind
plaatsvindt. In de literatuur zijn
eeneiigetweelingen beschreven
van wie slechts één kind geïnfec-
teerd was. Het vermoeden bestaat
dat de meestekinderen vlak voor
oftijdens debevalling worden be-
smet.Een geboorte via dekeizer-
snede lijkt geen invloed te hebben
op de besmettingskans.
De kans op besmetting van moe-
der opkind werd in 1984 nog ge-
schat op vijftig tot zeventig pro-
cent. Heden ten dage denken
wetenschappers dat diekans rond
de twintig procent is. Dit betekent
dat de toename van het aantal
sero-positievekinderen en kinde-
ren met aids in dekomende jaren
vermoedelijk ookvrij geringzal
zijn.

aidsremmend medicijn AZT. Voor
Henk en zijn vrouw volgde een
hectische periode. Ze moesten
woonruimte regelen, informatie
over het verloop van de ziekte bij
kinderen inwinnen, overleg plegen
met artsen en bovenal: proberen te
accepteren dat hun kind aan aids
zou overlijden.

Henk: „Ik heb in die jaren dat ik in
het buitenland heb gewoondkin-
deren om me heen zien sterven.
Dat is niet abnormaal daar. En je
ziet dat de ouders door gaan. Ik
ging dus ook door. Voor mijn
vrouw was het eigenlijk erger. Ik
moest haar eerst vertellen wat het
betekent datons kind HIV-positief
was. Ik moest haarvertellen dat
het afgelopen was. In haar land is
aids een groot taboe. De overheid
informeert debevolking wel, maar
voornamelijk via kranten. Het aan-
tal mensen dat daar de krant leest,
is niet zo groot."

Omdat zijn verloftijd was afgelo-
pen, keerde Henk terug naar zijn
werk in het buitenland. Een paar
maanden laterkwamen vrouw en
kind ook over. „Toen ginghet
weer fout. Hij werd echtziek,
kreeg infecties. Daar kwam hijwel
overheen, maar ze verzwakten hem
te veel. We zijn weer teruggegaan
naar Nederland. Daar is hij weer
opgenomen."

delijk voor hem. Die situatie is la-
ter verbeterd."

Hulp kreeg Henk verder van de
HIV-vereniging Rotterdam, onder
meer toen bleek dat zijn verzeke-
ringsmaatschappij de sondevoe-
ding niet vergoedde. Voor dergelij-
ke voorzieningen zou Henk zich bij
deGemeenschappelijke Medische
Dienst moeten vervoegen. „Ik kon
zelfs geen informatiekrijgen over
welke voorzieningen de GMD kon
verstrekken. Ik moest eerst een
voorziening aanvragen, zeiden ze
over detelefoon."

Nadat een delegatievan deHlV-
vereniging zich met dezaak be-
moeide, is bij deGMD een contact-
persoon aangesteld. Prima, vindt
Henk, maar wie buiten de HIV-ver-
enigingom is daarvan op de hoog-
te? En wie zegt, als hij deGMD
belt, dat hij aids heeft?

Henk hoopt dat ouders die in de-
zelfde situatie terecht komen als
hij en zijnvrouw een adreskrijgen
waar ze heenkunnen. Voor men-
sen dieniet aan drugs verslaafd
zijn en die geen homo zijn, bestaat
geen opvang, zo heeft hij ervaren.

Het feit dat het Sophia, als dat no-
dig is, aidsconsulenten van het
academisch ziekenhuisDijkzigt
gaat 'lenen' vindt hij op zich een
goede zaak. „Maar er kan meer ge-
beuren. Er zijn centra in dewereld
speciaal voor de behandeling van
kinderen met aids. Daar moet
meer informatie over komen. In
andere landen, bij voorbeeld in
Amerika, is men verder met na-
denken over kinderen met aids.
Daar wordt naar oplossingen ge-
zocht voor kinderopvang en
school. We moeten daar in Neder-
land ooknaar toe."

Bij de samenstellingvan dit ver-
haal is gebruik gemaakt van de
notitie 'Kinderen, HIV-infectie en
aids' van deNationale Commissie
AidsBestrijding en van het jaar-
verslag over 1991 van het project
Kinderen & Aids.

In Nederland zijn bij de Genees-
kundige Hoofdinspectie van de
Volksgezondheid tot nu toe negen-
tien kinderen met aids jongerdan
dertien jaar oud geregistreerd. Een
deel van hen is inmiddels overle-
den. De anoniemeregistratie van
aids is vrijwillig,maar Marga Bec-
kers van de NationaleCommissie
Aids Bestrijding denkt dat het
werkelijke aantal niet veel hoger
is.
Van zeven van deze kinderen is
bekend datzij met het HIV-virus
zijn besmet via een bloedtransfu-
sie. Van driekinderen staat vast
dat hun moeder drugs spoot. De
moedersvan vierkinderen gaven
het virus door, nadat zij hoogst-
waarschijnlijk via heteroseksueel
contact waren geïnfecteerd. Van
derest is de oorzaak onbekend.

Kwalitatief
Volgens het jaarverslag 1991 van
het inmiddels opgeheven project
Kinderen & Aids vormen de pro-
blemenrond kinderen en aids niet
zozeer een kwantitatief maar een
kwalitatief probleem. Tussen theo-
rie en praktijk bestaan nogal wat
verschillen.

In depraktijk blijkt dat kinderen
op het aidsvirus getest worden
zonder medeweten, laat staan toe-
stemming, van dewettelijke verte-
genwoordigers. Wanneer de HlV-
status van het kind wel bekend is,
danblijkt in depraktijk van ge-
heimhoudingook weinigterecht te
komen. Dat levert uiterst ondoor-
zichtige en gecompliceerde situa-
ties op. Formeel weet niemand
iets. Maar intussen is wel iedereen
op de hoogte.

De aanwezigheid van een geïnfec-

teerd klein kind impliceert, met
uitzondering van een hemofïliepa-
tiënt, dat binnen een gezin ten
minste een ouder eveneens besmet
is. Op alle maatschappelijke terrei-
nen moet het gezin keer op keer
een gevecht aangaan tegen ang-
sten, vooroordelen en isolement.

In theorie dient de opvang en ver-
zorging zoveel mogelijkte geschie-
den binnen bestaande instellingen.

Dit om te voorkomen dat deze kin-
deren in ongewenste uitzonde-
ringsposities terechtkomen. Maar
in depraktijk blijven veel instellin-
gen en voorzieningen zich uiterst
terughoudend opstellen. Het ge-
volg kan zijn, zo staat in het jaar-
verslag, dat zon kind en het gezin
de nodige hulpwordt geweigerd.

Niet alleen de HIV-status speelt
daarbij een rol. Ook drugsgebruik
van ouders, onervarenheid van het
personeel en de angstvoor onrust
en paniek binnen de instelling spe-
len daarbij mee.

Omdat het aantal kinderen met
aids ook de komende jaren waar-
schijnlijk gering zal zijn, is het pro-
jectKinderen & Aids begin dit jaar
opgeheven. In het laatste jaarver-
slagpleit de organisatieervoor een
centraal informatiepunt op te zet-
ten. Vooral als het gaat om psycho-
sociale problemen hebbenmedici,
andere hulpverleners en ouders
grote moeite specifieke informatie
te verzamelen. Zij hebben het ge-
voel van hetkastje naar de muur
gestuurd te worden.

„Wij hebben wel ideeën over hoe
onze zoon is besmet," zegt Henk.
„Maar we weten het niet zeker. We
hoeven het ook niet te weten. Mijn
vrouw heeft zich ook niet laten tes-
ten. Waarom zou ze? Dan moeten
we dat weer opgeven aan verzeke-
ringsmaatschappijen en z0... En
stel dat als we ons beiden laten tes-
ten en datblijkt dat een van de
twee sero-positief is... Wat dan?
Dan loop je dekans dat de een de
ander verwijten gaat maken. Nee,
we gaaner maar vanuit dat we nu
beiden seropositiefzijn. Het heeft
verder geenzin. We moeten toch
accepteren wat er is gebeurd."

24 maanden
De HIV-infectie bij pasgeborenen
lijkt eerder dan bij volwassenen tot
aids te leiden. Volgens de Nationa-
le Commissie Aids Bestrijding
bedraagt de gemiddelde overle-
vingsduur bij kinderen 24 maan-
den. De uitingsvormen van de
ziekte bijkinderen verschillen ook
van die bij volwassenen. Bacteriële
infecties komen vaker voor. Het
Kaposisarcoom, dat gepaard gaat
met vlekken op en in het lichaam,
krijgen kinderenzelden.

Het zoontje van Henk kon op een
gegeven moment niet meereten.
Sondevoeding was noodzakelijk,

Tevreden
Henk is over de verzorging diezijn
zoon kreeg in het Sophia Kinder-
ziekenhuis tevreden. „Voor zover
ik kon bekijken, werd hij normaal
behandeld." De medische zorg was
in zijn ogen 'erg goed. „Waar ik me
wel enorm aan heb geërgerd, is dat
we niet met één persoon contact
konden hebben. Als ons kind poli-
klinisch werd behandeld, bleek
weer een andere arts verantwoor-

Hectische periode
In het SophiaKinderziekenzieken-
huis, waar de zoon van Henk direct
na aankomst in Nederland werd
opgenomen, kreeg hetkind het

HIV-positief
Over het aantal kinderen in Neder
land dat HlV-positief is, bestaan
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'Mijn vrouw en ik moesten accepteren dat ons zoontje zou overlijden'

Baby bleek besmet met HIV-virus
Aids heeft in
Nederland gelukkig
nog maar een klein
aantalkinderen
getroffen. Maar omdat
ze zo gering in aantal
zijn, is het voor de
ouders des te
moeilijker de
noodzakelijke hulp te
organiseren. Waar vind
je debeste medische
zorg? Welke instantie
vergoedt de
sondevoeding? En wie
luistert naar je
verhaal? Of is het beter
maar helemaal te
zwijgen over aids, in
het belangvan jezelf
én jekind? Onder ogen
moeten zien datje
zoon of dochter binnen
afzienbare tijd zal
sterven, is een bijna
ondoenlijke opgave.
Daarbij het gevoel
krijgen datje overal
alleen voor staat,
maakt dat proces van
acceptatie nog
zwaarder. Een vader
drukthet zo uit: „Voor
homo's of
drugsverslaafden met
aids is wel enige
ondersteuning. Voor
ouders vankinderen
met hemofilie die zijn
genfecteerd met het
HIV-virus bestaat een
lotgenotencontact.
Maar als je niet tot een
van die groepen
behoort, sta jeer alleen
voor. Je moet alles zelf
uitzoeken. Het is een
halve baan."

Tekening: THEO GOOTJES
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Veehouder treedt op in reclame met melkvee

Hoe Martha vol vuur
in de camera blikt
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" De'bruidegom-koe'van Eef Vernooy if'kind aan huis'bij de boer , Foto-jaap DE boer

gens naar 't Goy brachten. De crea-
tieven van het bureauLowe Kui-
per& Schouten waren getipt door
opdrachtgever Melkunie in Woer-
den, het zuivelbedrijf dat ook de
melk van de gebroedersVernooy
afneemt. Het bureau heeft onder
meer als taak de fusie van de twee
zuivelbedrijven Campina en Mel-
kunie meer bekendheid te geven.

En de Amsterdammers hadden
wel een creatief ideeover zuivelbe-
drijven en melk beesten.' zouden
tweekoeien als pasgetrouwd stel
een kerk uit kunnen lopen? Het
liefst netjes naast elkaar, zonder
halster en in romantische bruids-
kledij. Dat werd wekenoefenen op
het erf van Den Oord; voor niet
meer daneen onkostenvergoeding.
Zoalszijn koeien waren gepromo-
veerd tot heuse actrices, zo promo-
veerde Vernooy de deurenvan de

neem dat punkerig ogende koe-
beest, het eigenwijzekuifje recht
overeind op dekop en een elektri-
sche gitaar om de hals. Tekst: 'We
want more!'De actrice heeft zich
danig ingeleefd in haar rol: een van
een kistje en een plankje getim-
merde gitaarbungelde ter gewen-
ning dagenlangom haar nek.

Voor boer Vernooy is die erken-
ning toch ook een beetje het suc-
ces van een liefde. „Dieren zijn po-
sitiever dan mensen: verzorg jeze
goed dan doen ze het beter. Bij
mensen moetje dat nog maar af-
wachten. Al doe je nog zoveel voor
iemand: dankan het nog onvol-
doendezijn in hun ogen."

nie-campagnekrijgt Vernooy veel
aanvragen voor optredens van zijn
bevallige assistentes. Zo is hij
laatst in de weer geweestmet een
koe dievoor een EO-jongerenpro-
gramma een Baarnse villa binnen
moest lopen. „Even lokken met
voer en ze liep zo de gang door en
de huiskamerin. En het hele pro-
gramma lang heeft ze beschaafd
staan herkauwen.Daar heb ik m'n
'bruidegom-koe' voor gebruikt.
Die is wel wat gewend inmiddels.
Als ik hier de deur voor haar open
doe, loopt ze zo naar binnen."

Het vele werk dat dereclame-
optredens met zich meebrengt is
voor boer Vernooy meer dan een
liefhebberij. Hij laat graag het
mooie en goedaardigein een koe
zien. De Goyenaar heeft naast zijn
werk als boeraltijd functies in het
agrarische circuit bekleed, zoals bij

Goedaardig
Hij trekt er vaak met zijn dieren op
uit, naar tentoonstellingen en wed-
strijden. „Ik wil laten zien dat
koeien mooi kunnen zijn en goed-
aardig," is zijn eenvoudige verkla-
ring. Volle prijskasten in de opka-
mer en in de halvan de boerderij
vormen hetbewijs dat dit streven
niet zonderresultaat is gebleven.

De grootste supportervan het na-
tionale voetbalteam graast op het
land van de Goyse broers Vernooy.
Straks siertze in Zweden en Ne-
derland levensgrote billboards.
Brutaal petje pront op dekop. Het
zwartbont gedijt goed tussen rood-
wit-blauw en oranje. Zij is de spe-
ciale 'EK-koe' van Melkunie.
Buiten het dorp 't Goy, dichttegen
deLekdijk aan, ligt de statige
boerderij Den Oord. Schapen,
paarden maar vooral veel koeien
vullen de omliggende weilanden.
Daar bestieren EefVernooy en zijn
broer het bedrijfnu ruim twintig
jaar.Honderden jaren oud is de
boerderij in de gemeenteHouten,
en altijd al in defamilie geweest.

Vader Vernooyhad in de jaren vijf-
tig, zoals zoveel boeren in de
Krommerijnstreek, een gemengd
bedrijf. Wat akkerbouw, wat fruit-
teelt en veel dieren. „Kippen, var-
kens, paarden, ik kan me geen dier
bedenken dat we vroeger niet heb-
ben gehad," zegt Eef Vernooy (47).
De gebroeders zijn met Den Oord
een andere koers ingeslagen.
Tweehonderdzestig runderen -melkveeen voor defok - vormen
het hart van het bedrijf. Van hein-
deen verre komen kopers en colle-
ga's een kijkje nemen, blijkt uit
een dik gastenboek.Vakbladen
kloppen ookregelmatig aan bij de
Goyse firma. Het Italiaanse Olan-
da: molte vacche prijkt naast het al
jeven internationaleartikel over
;The Vernooy Dairy Farm. En dekenners zijn het met elkaareens:
hierzijn speciaüsten in prijsdieren
aan het werk.

Het was ook diebekendheid die
onlangsAmsterdamsereclamejon-

melkstal tot het voorportaal van
een kerk. Het bruidspaar - twee
dames, ook dat nog - werd geacht
beschaafd de stal uit te schrijden.
En dat bleek niet simpel. Eerst
stampte het bruidje ongeduldig
vooruit, danweer liepen de dames
niet gelijk op. Regelmatig trainen,
en brokjes voer als beloning gaven
tenslotte het gewensteresultaat.

Het is niet gebleven bij de beroem-
de televisie-spot van het bruids-
paar, ondersteund met pagina-gro-
te advertenties in kranten en tijd-
schriften. De Goyse Bertha's en
Martha's zijn inmiddels onderdeel
geworden van een langdurige me-
dia-campagnevan deMelkunie. Zo
wordt eenkoe met een mijter op
haar schranderekop ingezet tij-
dens dekomende cadeaumaand.
Begeleidende tekst: 'onzegulle ge-
vers geven het hele jaardoor. Of

Wie nooit zwak is, wordt nooit sterk

Trots
Maar de mooiste vindt Vernooy
toch de koe die dehoofdrol speelt
in de advertentie 'Als één' koe een
haas kan vangen, is 't wel een Mel-
kunie-koe. Daar staat ze dan met
een levende haas in debek. Welis-
waar gaathet om een foto-monta-
ge, maar een beetje actrice draait
daar haarhand nietvoor om. „Kijk
eens hoe Martha 95 in decamera
blikt, vol trots, volvuur."
Sinds hij meewerkt aan deMelku-

Sierlijk
Maar ja, het trieste feit ligt er-£steeds denkenveel stedeling
koe is eng, vies en stinkt. En 5
terwijl koeien zoiets sierlijks!
nen hebben, vindt Vernooy.,ü'
dat te bewijzen heb jeeigenWjL
geenreclame-mannen nodig
illustratiehaalt deveehouder*
een stapel foto-albums bij- «
Dit zijn zijn eigenreclame-fal^zonder petjes, bruidssluiers"',
pen. De foto's van Vernooy tOL
stevig melkvee, puur natuur-
gebruiktze bij deverkoop van
ren. Alle honderdenmelkkoe
die de afgelopen twintig jaar*)
Den Oord hebben gediend zij*
hun flankvastgelegd. De staar*
flink gewassen en mooi uitg^.
kamd. Beenwerk glinstert in jep
zon en zorgvuldig geschoren*tonen diepzacht rosé. {.Trots blikken de melkbeeste" ,
onbestemde verten, dekop »eJ
geheven. Maar een koe is niel „
keiijk in dieedele pose ftkrUfy
vertelt Vernooy. Vaak staat &eJ
tograaf al een tijd op scherpte i
het model nog slechts gras V"(
ogen heeft. Een geluidsband®
interessant geloei ofwat gepfjjf
deer met een klein kalfje doet
wonderen. ~,
Daar raken de dames helerna^in extase, weet Vernooy: >P i-t
ze voorstaan als een jachthon%|
kijkt wakker uit haar ogenen
er danmooieruit danze is- Je $moet tenslotte overdrijven o&
de reclame aan te spreken."

DOOR RENÉ DIEKSTRA Patrick eindigde zijn relaas met trillende stem als
volgt: „Er is één dingwaar ik op ditmoment tn**.-
dan iets anders bang voor ben. Dat is dat jullie#«
niet zullen geloven." Terwijl hij dat zei, kon jede
pijn en dekwetsbaarheid als het ware zo van zijn
gezicht afpakken. De eerstvolgende minuten bl^
het doodstil in dezaal.

Hij werd een uur metrust gelaten, waarna twee
trainers hem met een zacht lijntje naar voren lok-
ten. Met iedereen arm om hem heen geslagenvoor
de groep staande, kregen ze Patrick zover dathij
over zichzelf begon te praten. Hij noemde zich een
klootzak ('asshole'), een slecht schrijver dieregel-
matig dingenvan collega's gapte, die lichamelijk
onaantrekkelijk was, een zelfbevrediger, en
iemand dieandere mensen beslist nietzouden
moeten als ze hem werkelijkzouden lerenkennen.

Voor elk negatief ding dat hijover zichzelf zei, be-
gonnenwij (eigenlijk moesten we) te applaudisse-
ren.

Een voorbeeld. Op de donderdagavondvooraf-
gaandeaan het weekendwas er een informatie-
bijeenkomst in hetzelfde hotel. Ik meldde me bij
een uiterst vriendelijke jongeman,gezeten achter
een prachtige marmeren tafel met verguld onder-
stel, dieme maar één dingvroeg: 'What'syour first
name?'. Op mijn antwoord schreefhij mijn voor-
naam in goudkleurige koeieletters op een zwarte
vierkante stickervan zeker 10 bij 10 centimeter.
Vervolgensplakte hij de stickerop mijn overhemd
en zei al wijzend: 'U moet door die deur gaan.

„Hoe heet je?"
„Ik heet John,"

komt er heel
verlegen door de

microfoon.
„Vertel eens hoe

jeover jezelf
denkt, John."
„Ik ben..., nou
niks eigenlijk,

...niet veel
bijzonders,"

klinkt het nog
zachter dan

tevoren.

Zwakheden tonen
Toen kwamen geleidelijk aan dereacties op g3*^'
Eerst waren hetvooralreacties van sympathie en
begrip voor Patrick, maar geleidelijkaan begon-
nen steedsmeer deelnemers hun eigen gekwetsn.
denen trauma's voor hetvoetlicht te brengen. "*werd bijna eenrace om demicrofoon. Alsofieder'
een het gevoel had dat het nu opeens mocht en
kon, gewoonongestraft en zonderrisico jekwetS
baarheden en zwakheden aan anderen tonen, en
alsof niemand diezeldzame gelegenheidaan zie»*
voorbij wildelaten gaan. Op een gegeven mornen
werd het voor mijn gevoelbijna beschamend on»
er bij aanwezig te zijn.

Ik moet toegeven dat ik nog altijd nieterg van
EST-achtige happenings hou.Maar ik moet ook
toegeven dat voor veel mensen de mogelijkheid
om zich te midden van talvan andere mensen zo
derrisico gewoonzwak te mogentonen, iets wa3*inonze tijd eigenlijk geen 'plaats' voor is, een k** fpunt in hun levenkan betekenen. In elk geval vo
Patrick, diemede geïnspireerd doorzijn EST-ei^
ring een schitterend boek met daarinhet thema
seksueelmisbruik van een jongetje schreef,waa»
een al even schitterendefilm over is gemaakt.
Blijkbaarvormt zwakte een goedevoedingsbod*■,
voor sterkte, net zoals mest een goedevoeding-etvoor eenroos is. Als jetenminste diezwakheid n
verbergt uit (al dannietreële) angstvoor afwijzjjj
misbruik ofrepresailles. Jekunt het nog simpe»e
zeggen: wie nooit zwak is, wordt nooit sterk.

'Hello to René'
Ik kwam aan dezijkant een grote zaal binnen waar
al zon honderdmensen zaten. Op het moment dat
de deur achter mij dichtzwaaide, draaidede man
dievoor de groep stond zich naar mij toe en zei
(hoewel deafstand tussen ons minstens 15 meter
moet zrjn geweest) via de microfoon in zijn hand:
„Hello René, welcome." Meteen daarop richttehij
zich tot de groepen zei: „Say hello to René," waar-
op de helemeute mij met voornaam enal begroette
alsof ik al jaren de deurbij ze plat liep. Als jeje
eenzaam en alleenvoelt, wat voor nogal wat deel-
nemers gold, heeft zon persoonlijk onthaal een
sterk emotionerend effect. Sommige binnenko-
mers barstten zelfs acuut in tranen uit.

Het zo gekweekte groepsgevoel vormt in EST de
basis voor waar het allemaal omdraait, namelijk:
diedingen durvente voelen, te zeggen en met of
tegenover anderen te doen die-je-altijd-al-had-wil-
len-doen-maar-nooit-durfde. In mijn groep was Pa-
trickC, een schrijver, daar een sprekend voor-
beeldvan. Van alle deelnemers was hij duidelijk
het meest verlegenen hij drukte aanvankelijk bij
allerleigroepsoefeningenook overduidelijkzijn
snor. Op een gegeven moment nodigdeeen van de
trainers hem uitvoor de groep tekomen en over
zichzelf te praten, maar hij weigerde pertinent.

Er volgt een daverend applaus, wat op John het
effect van een shot dopingheeft. Binnen een paar
minuten breekt hij door de muurvan zijn sociale
angst heen en begint de meest intieme dingenover
zichzelf dezaal in te slingeren. Zijn beloning is een
almaar luiderapplaus.

Ik zitde scène met stijgendeverbazing te volgen.
Hetis zaterdagmiddagen ik ben al ruim zes uur
metzon 150andere mensen opgesloten in een lu-
xueus ingerichtezaal van hetPlaza Hotel in New
Vork. We zijn deelnemers aan een EST-weekend.Dat staat voor Erhard Seminar Training, het han-delsmerk van deCalifornische tweedehands auto-handelaarErhard, die op een gegeven moment ont-
dekte dater minstens zoveel commercie zat in
emotionelelabiliteit als in automobiliteit.
Hij begon het heleassortimentvan psychologische
technieken, dat hijzelf jarenlangin de behandelka-mers van psychologen en psychiaters had onder-
gaan, teverpakken in tweedaagse zeer intensieveseminarsen aan te biedenaan mensen met emotio-nele problemen. Vooral aan mensen dieofweinig
tijd, ofniet genoeg geduldof geld hebben voor een
langdurigebehandeling.EST bleek een doorslaand
succes.Binnen tien jaarwaagden meer dan 500.000
Amerikanen zich er aan.

Het was nieuwsgierigheidnaar het waarom van datsucces dat mij, net als veel collega's, een aantal ja-
ren geleden naar een EST-weekend lokte.Wat mij
opviel,waren twee dingen. Allereerst bleekEST,
organisatorisch gezien, uitermate professioneel inelkaarte zitten. Verderkomt het, op een welhaast
schaamtelozewijze, tegemoet aan een aantal fun-
damentele psychologischebehoeften, zoals de be-hoefte om ergens bij te behoren, wat psychologen
deaffiliatie-behoefte noemen.

Doodsbang
Op een gegeven moment gingenbij Patrick echt
alleremmen los en schreeuwdehij iets de zaal in
dat deatmosfeer volledig deedomslaan: „Ik ben
bang voor mannen, doodsbang." Onmiddellijk
greep een van detrainers in, legde dezaalhet zwij-
gen op en vroeg: „Waarom Patrick? Waarom?" Pa-
trick aarzelde.Toen, met hortenen stoten, kwam
het hele verhaal eruit. Hoe hij als jochievan vijf,
zes jaarherhaaldelijk seksueelmisbruiktwas door
een veel oudere broer, die hem met de meest ver-
schrikkelijkedingen dreigde als hijer tegenover
anderen maar iets over zou loslaten. Hoe hij op een
gegeven moment zichzelfde schuldwas gaan ge-
ven van het gebeurde. Hoe hij er zijn hele leven te-
gen niemand iets over had durven zeggen uit angst
dathij niet geloofd zou worden, dat hij te horen
zou krijgen dat seksueelmisbruikvan jongens he-
lemaal nietvoorkomt omdat hij er nooit wat over
lasofhoorde. Hoe hij er op een gegevenmoment
aan was gaantwijfelen of zijn herinneringen in fei-
te geenprodukt van zijn fantasie waren. Hoe hij
nog elke keer als hij noodgedwongenzijn broer er-
gens tegenkwam een tijdlangvolledigvan slag
was, zich echt lichamelijkmisselijkvoelde.
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Ruim honderd melkkoeien grazen in de weilanden
rondom de boerderij van de Goyse gebroeders Vernooy.
Maar vee van Vernooy doet meer voor Melkunie dan het

afgevenvan de nodige dagelijkse liters. Dames met
welluidende namen als Bertha en Martha prijken tot in

denkwijzer

Zweden op billboards,
schitteren in

televisie-programma's
ofacteren in

Ster-spots. Het waren
koeien uit zijn

zwartbonte stal die als
bruid en bruidegom de

fusie van twee
zuivelgiganten

symboliseerden. Eef
Vernooy laat graag
zien hoe mooi en

sierlijk koebeesten
kunnen zijn. „Kijk

eens hoe Martha 95 in
de camera blikt, vol
trots, vol vuur." Een
boer in de reclame.

DOOR BART VAN ELDERT

het NederlandsRundvee SK
caat en de Fokkerijraad van"^Noord-WestNederland. Het*'
ook eerder devoorzitter dan*]
boer die spreekt als hij verte"1
zijn kruistocht voor meerbe^
van de koe. „Natuurlijk kan**
beest wel eens watangstig **Jin de stress schieten. Dan ze^ten wat, mesten wat. Maar
training staan ze proper in &
clamestudio. Geen mest, ge^l
je. Mensen staan dan steeds**
verbaasd over de schoonheid'
zindelijkheid van eenkoe."
Eef Vernooy geeft daarmee*
drijfveeraan voor allemoeite
hij doetom zijn beesten 'onH1*
lijke' toeren te laten uithalen^de camera's. Hij toont zijnk°j
op beeldbuis en billboard. S^Jlingen hebben vaak een veroü,
beeld van de boerenstand, rrs
boeren steeds weer. En veel1*!
me houdt die gedachte \evew
akkerbouwer diezingend de 1j
hanteert tegen de achtergrond
de ondergaandezon. Het ke^;boertje dat wat aanmoddert"l^zijn paar stuks vee op het o Z°
mantische boerenland.
„Zo nemen sommigereelat.
makers vaak iemand dienetv?Jhet werk in de stalkomt. Ee""]
compleet met zwaar dialecte"
paar strontklompen. En dan""
nogmet een gehoorndekoe*f
een stuk touw. Dat is hetbee"1

de vorige eeuw." Eef Vernooy i
gruwt ervan. Het oude boere" 1!
ven iseen agro-industrie ge*t
en hoogstens is alleenhet har"
werken gebleven.

..

vrijuit



Techniek
blijft
nog steeds
'mannenzaak'
Het verschil in opleidingsni-
veau tussen jongensen meisjes
is geleidelijk afgenomen in Ne-
derland, maar dat heeft niet
geleid tot verandering van de
keuze voor bepaalde studies.
Dat geldt met name voor tech-
nische studies. Onder studen-
ten die op de middelbare
school al technische vakken in
het pakket hebben, kiezen
twee keer zoveel jongens als
meisjes voor een technische
studie aan een universiteit.

Uit een onderzoek aan de
Technische Universiteit Eind-
hoven blijkt datstudenten
technische beroepen als veelei-
send beschouwen. Vooral om
die reden zien meisjes af van
die beroepen, omdat zij zeggen
in detoekomst werk en gezin
te willen combineren.

Om dat te kunnen, kiezen de
meisjes bij voorkeur banen
met weinig druk en regelmati-
ge uren. Deze meisjes hechten
minderwaarde aan een loop-
baan in de zin van geld of sta-
tus dan demeisjes diewèl
kiezen voor een technisch-
wetenschappelijke studie.

Frustrerend
ja^°orsPelbaar, ondanks dat al 30»ang elk jaargemiddeld 100

1 den aan onderzoek naar
in j bevingen en vulkaanerupties
*" da an Worden uitgegeven. Dat
de ,3 exclusief de salarissenvanm Japanse wetenschap-
\.eru e,met hetregistreren, ver-
nietlf 11èn 'voorsPellenvan al dan
da„ ,.el?ule grondbewegingen hunj^el»Jkse brood verdienen.
rig^mer»sen moeten elk jaarkeu-
oVe^n japportaan de diverse
dèh eic»sorganen insturen en wor-
tot dVerv°lgens geachtover te gaan
i srjr: ordevan de dag. Voor velen
dj„ een frustrerende en ontmoe-«etide bezigheid.

*° at nogal statische gebeuren is,
W dtllet wetenschapsblad 'Na-
ge "de nodigekritiek geuit, aan-
d_ ü

ngeld door met name de aan
den lversiteit van Tokio verbon-

geofysicusRo-

Uyeda beschrijft het huidigeon-
derzoek als 'het vergaren van enor
me hoeveelheden meetgegevens,
in de al jaren ijdel gebleken hoop
daarin aanwijzingen te vinden die

Ontoereikend
In een communiqué werd aange-
drongen om het Japanse aardbe-
vingsprogramma op een nieuwe
leest te schoeienomdat de huidige

Bert Geiler en Seiya Uyeda, hoog-
leraar aardwetenschappen aan
onder meer de universiteitvan To
kai.
Geiler voerde in april in Kyoto,
waar de pas opgerichteRaad van
Adviesvoor de overheid bijeen
was, besprekingen met een aantal
medestanders over hoe de bestaan
de, bureaucratische situatiehet

beste doorbrokenkon worden.
Geiler en Uyeda zijn beiden lid van
de adviesraad.

criteria voor het enigermate be-
trouwbaar voorspellen van zware
aardbevingen 'absoluut ontoerei-
kend' zijn.

dreigingvan een zware aardbe-»g is iets waar de Japannerove-_sens nauwelijksvan wakker ligt.
al br le zeer zware bevinê vond
Tok"na '°Jaar geleden plaats toen
w *\° en Yokohama vrijwel geheelJgdenverwoest.
Wiit aS over»gens niet zozeer te
aan hn*aan de beving zelf-als wel
Toen a

tl-'dstiP waarop dieoptrad.
het n t

grond begon te beven was
ren h middaS gewordenen wa-
« ' nor»derdduizenden comfoor-
mid°ntst°ken voor de traditionele
ten n thee; binnen enkele minu-
den e bev»ng brandden de ste-
D e

°p Azenden plaatsen.
geen t° -me JaParmer heeft er ook
hjke h

dmeer voor aan een moSe-
igoo *lerhaling van deramp van
krijt? denken-Tijd is geld, geld
dert bard te werken en ver-
En t uft een etmaal maar24 uur.
als d° komt de'Grote KlaP'-net6'q Ca»*forn»ë langs debe-
SDeIK n Andreasbreuk, onvoor-
ri ade lar maar absoluut zeker

Japan is een van de landen die
meest bedreigd worden«oor verwoestende aardbevin-genof vulkaanerupties. Het

Jgtprecies op debreuk tussen«J-verse grote aardplaten en erwat geen dag voorbij ofergens
JP de eilandengroep is ofkomtac grond in beweging.

beving' van 6 op de Schaal van
Richter komt, bij dezelfde diepte,
overeen met een 'Tokai'-bev^ng
van 9 opRichters Schaal en de
laatste magnitude (sterkte) valt on
der de categorie 'uitzonderlijk ver-
woestend.

Dynamiek

bruikbaar zouden kunnen zijn bij
het voorspellen van aardschok-
ken'.
Daarvan is men met name in de
Verenigde Staten al bijna twintig
jaargeledenafgestapt toen bleek
dat niet de bevingsregistraties zelf,
maar juisthet mechanisme dat aan
bevingen ten grondslag ligt als uit-
gangspunt voor voorspellingen
gehanteerd moet worden.
Bovendien is er voor Tokio en om-
geving begin dit jaarnog een extra
complicerende èn bedreigende fac-
tor bijgekomen. Op 2 februari deed
zich een bevingvoor met een
kracht van 5,7 op de Schaal van
Richter, dat isbijna twee maal zo
zwaar als de aardschok bij Roer-
mond op 13 april. Er werd weinig
schadeaangericht, maaral spoedig
bleek dat de eigenlijke aardver-
schuivingzich pal onderTokio op
maar liefst 90 kilometer dieptehad
voorgedaan. Dat is veel dieper dan
ooit tevoren gemeten terwijl de
huidige meettechniekenniet zijn
berekend op dergelijke diepten.

Geluk

Men heeft er op het ogenblik nog
geen flauw idee van wanneer de
volgende in deze klasse is te ver-
wachten. Al het Japanseaardbe-
vingsonderzoekricht zich immers
op het napluizen van zoveel moge-
lijk metingen enregistraties en
juistniet op de dynamiekvan de
steenlagen.
De in Kyoto bijeen zijnde critici
van Japans huidige beleid op dit
gebiedvrezen overigens dater
voorlopig weinig zal veranderen in
datbeleid. Meest invloedrijk is een
slechts uit acht man bestaand
groepjevan doorgaans al aardig op
leeftijd zijnde aardbevingsdeskun-
digen, dat al 30 jaar geleden startte
met het Japanseaardbevingspro-
gramma.
Zij zijn gedurende het laatste half
jaareen aantal malen in het ge-
heim bij elkaar geweest om het
programma voor devolgende vijf
jaarte formuleren, alvorens dat
aan de overheidaan te bieden. Cri-
tici worden daarbij systematisch
genegeerd.
„Er is niet veel fantasie voor no-
dig," merkte Geiler in Kyoto op,
„om te bedenken waar dat pro-
gramma op zal lijken. Namelijk op
devorige zes vijfjarenplannen."

" Puinruimen
na de.
aardbeving
in
Roermond
van 13
april. In
Japan
vrezen
seismologen
een vele
malen
sterkere
beving,
maar het
onderzoek
dat moet
leiden naar
het
voorspellen
van zon
aardschok
bevindt zich
naar hun
mening op
dood spoor.

Foto:
JANPAUL
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Gedegradeerd
De nieuwe adviesraad wordt,
schamperde Uyeda, op diemanier
gedegradeerd tot een klasje school-
kinderen. Zijn niet-Japanse colle-
ga's,met minder eerbied voor de
oude garde, dringenaan op een to-
tale vernieuwing van het systeem:
„Alles vanaf de grond opnieuw op-
bouwen, te beginnen met het ver-
vangen van dieoude, oer-conserva-
tieve knarren die alleen maar op
eigenbelanguit zijn."
Terwijl men boven doorruziet, ver-
gadert en deene nota na de andere
het licht ziet, schuiven,kreunen,
steunen en schokken de steenmas-
sa's voort onder Japan, enorme
krachten opbouwend, geweldige
hoeveelhedenenergie samenbal-
lendvoor die ene alles-verwoesten-
de schok waar elk aardbevingsge-
bied vroeg of laat mee wordt
geconfronteerd. Hetkan volgende
eeuw zijn, of volgende week, mor-
gen of vannacht.

In het gebied komen drieaard-
schollensamen. De Filippijnse
schol duikteronder deAziatische
plaat terwijl dereusachtige aard-
schol van de Pacific op zijn beurt
weer onder deFilippijnse aard-
plaat schuift. In dat ingewikkelde
breukencomplex deed zich de
aardschok van 2 februari voor en
onderzoekers zijn van mening dat
men van geluk mag spreken dat
het zo diep gebeurde waardoor de
schade aan het aardoppervlak be-
perkt bleef.

Het blijkt dat dit soort bevingen
veel gevaarlijker is dan die onder
de Japanse baaienvan Suruga en
Sagami in de buurt van Tokio. Tot
de bevingvan 2 februari dacht
men dat dezone onder deze baaien
de grootste bedreigingvoor Tokio
en omgevingvormde. De daar hun
oorsprong vindende bevingen zijn
van het zogeheten 'Tokai'-type. De
zware aardbevingvan 1923 was er
zo een. De 'Tokai'-bevingenont-
staan door heftige aardverschui-
vingen op betrekkelijk geringe
diepten.
Men heeft echter uitgerekend dat_
als de genoemde 'diepte-beving'
zoals dievan 2 februari op dezelfde
dieptezou zijn opgetreden als een
'Tokai'-beving, ditaan het direct
erboven gelegenaardoppervlak tot
een wel duizend maal sterkere
aardbevingaanleiding kan geven.
Met andere woorden: een 'diepte-

Oude
sterren-

Wachten

DOOR RUUD LINTMEIJER Om zijn twijfels te staven refereert hij aan de in-
spanningen van de industrie om vervangers voor
cfk's te vinden. Fabrikanten zoeken niet naar we-
gen om cfk's af te breken, omdat ze weten dat de
kans dat zoiets mislukt veel te groot is. Zon onder-
zoek is dus veel tekostbaar. Bovendien wordt er
gewerkt aan een verbod op cfk's, dus waarom zou
je danzoeken naar methoden om cfk's af te bre-
ken?

MicrobioloogDerek Lovley van het Amerikaanse
onderzoeksinstituut US Geological Survey claimt
inrivierslib een bacterie te hebben gevonden, die
cfk's kan 'opeten. Lovley zegt dat hij bacteriën uit
zuurstofvrij rivierslijk heeft gekweekt in aanwezig-
heidvan cfk's. Daarbij zou een aantal cfk's zijn
afgebroken. Een opmerkelijke constatering, omdat
tot nu toe werd aangenomen dat geen enkele bac-
terie in staat was deze stoffen om te zetten. Wel
bekend was dat levendeorganismen aan cfk's ver-
wante verbindingenkunnen afbreken.

Cfk's worden verantwoordelijk gehoudenvoor de
afbraak van de ozonlaag dieons beschermt tegen
te veel ultra-violet zonlicht.
Als de betreffende bacterie inderdaad in staat is
cfk's af te breken zouden politici, milieu-organisa-
ties en fabrikanten hun discussies over een verbod
op de produktie en het gebruikvan cfk's kunnen
opgeven.

Zover is hetechter nog lang niet, als we deNeder-
landse deskundigen van hetRijks Instituut voor
Volksgezondheiden Milieuhygiëne (RIVM) in Bilt-
hoven moeten geloven. Daar heerst grote scepsis

RIVM gelooft er eigenlijk niets van

Bacteriën zouden
cfk’skunnen opeten Geloof

Onzinnig noemtRotmans het werk van Lovley nog
net niet, maar hij wijst wel op het bijna onvoor-
waardelijke geloof in technologisch-wetenschap-
pelijke oplossingen, dat de Amerikaanse cultuur
zou kenmerken. In Europa ligt daarentegen het ac-
cent op het besefdat de mensheid af en toe tever
gaat.

„Wij zijn meer op zoek naar mogelijkheden om ge-
bruik van bepaalde stoffen te voorkomen of om de
duurzaamheidervan verder te ontwikkelen, terwijl
ze in deVS vaak denken alles technologisch aan te
kunnen. Dat geldt overigens ookvoor Japan,waar
ook ideeën levenom kooldioxide, dat ook een flin-
ke bijdrage levert aan het broeikaseffect, af te van-
genen in de oceaan te dumpen. In Japan is dat een
zeer omvangrijk project," aldusRotmans.

Rotmans noemt als voorbeeld hetverhaal dat het
mogelijkzou zijn om cfk's in de stratosfeer (de
hoogste luchtlaagrond de aarde) te vermengen
met gassen die cfk's zouden neutraliseren.Letter-
lijktegengas geven dus, maar zonder te weten wat

ten aanzien van het onderzoek, dat bij hen vol-
strektonbekend is.
Woordvoerder J. Rotmans 'gelooft er zelfs eigenlijk
nietsvan. „Eens in de paar wekenkrijgen we wel
zon soort bericht, maarna verloopvan tijd wordt
het dan ingetrokken, omdat hettoch nietblijkt te
werken."
Tegengas

daarvan op termijn deeffecten zijn. Ook het plan
cfk's met laserstralen te beschietenom ze onscha-
delijk te maken is een voorbeeldvan dergelijke
futuristische gedachtenspinsels.'Starwars-verha-
len', noemtRotmans ze, en hij is geneigd datvan
Lovley ook daaronder terangschikken.
Rotmans twijfelt niet alleen aan de juistheidvan
deAmerikaanse ontdekking, maar als dietoch
waar zou zijnvooral ook aan de mogelijkheid die
tegen eenredelijke prijs praktisch en op grote
schaal toepasbaar te maken. De vraag isvoor hem
of het mogelijk is datbacteriën diein een zuurstof-
vrij milieu (moeten) leven ook op vijftigkilometer
hoogtein de atmosfeer hun werkkunnen doen.

De architectuur van
sterrenwachten uit het

(verre) verleden, ook
kalendergebouwen

vertoont over
de hele wereld grote
overeenkomsten. De

Duitse astronoom
Peter Muller heeft
onlangs een studie

Afgerond die teruggaat
tot de stenencirkel van
het Britse Stonehenge,

gebouwdrond 2200
voor Christus. Volgens

Muller is Stonehenge
echtermeer kalender

dan sterrewacht.
Ue laatstefunctie werd

u>eï vervuld door het
Mexicaanse

observatoriumvan
Chichen Itza, de

Caracol (links). Het
iverd gebouwd door de
ft Maya's.
hechts een van de twee
grote ronde gebouwen

. van deRam Yantras
ln Delhi, stammend uit

de achttiende eeuw.
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Japanse seismologen proberen al tientallen
jaren om zware aardbevingen te voorspellen via

het vergaren van zo veel mogelijk meetgegevens.
Een ouderwetse methode, vinden vele critici in

binnen- en buitenland, maar voorlopig lijkt er in
het land van derijzende zon, waar aardbevingen

aan de orde van de dag zijn, geen animo te
bestaan voor nieuwe ideeën.

De bureaucratie wint het nog steeds van de
vrees voor een catastrofe.

DOOR BEN APELDOORN

Wetenschappers pleiten voor diepgaander onderzoek

Japan in afwachting van
catastrofale aardbeving

Varken als
orgaandonor

Alshet aantal dragers van een
donor-codicilniet snel stijgt,
moeten over tien tot vijftien
jaarorganen vanvarkens ge-
bruiktworden voor transplan-
taties. De directeur van Euro-
transplant heeft daar afgelo-
pen weekvoor gewaarschuwd.
Het aantal codicildragers is
nogsteedsveel te laag, stelde
hij.Twintig procent van de
Nederlandersheeft een codicil,
maar slechtsdehelft vanhen
draagthet ook dagelijksbij
zich. Al enigetijd wordener
experimenten gedaan met bet
implanterenvan een varkens-
orgaan in een menselijk li-
chaam.
„De bloedgroepvan varkens
lijktveel op dievan demens.
Eigenlijk is demens een soort
verticaal varken," aldus de di-
recteur. Hartkleppen of stuk-
jeshuid worden al regelmatig
als donormateriaalgebruikt.
In principe zouden alle orga-
nen gebruikt kunnen worden,
ook net hart of de lever.

Limburgs dagblad wetenschap
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"^B^^ Akrosil, onderdeel van InternationalPaper_ Company, is wereldleider op het gebiedvan
T mL ____. _^ * gesiliconiseerde papieren en plastic foliën, die

sasagHH^ "■ In^lß^l worden gebruikt in zelfklevende produkten,
■ __^^_^_^^_L| I flfl zoa/s dubbelzijdige tapes, labels, fiber
flj 1^ "■ composites en medisch/hygiënische

■_■ toepassingen. Akrosil Europe is deEuropese
bal U^^^^^^flfc vestiging van dit van oorsprong Amerikaanse
_h-_Affll I \__W^^^? concern. Technologische voorsprong en een

■~ direkteen zeerklantgerichte marktbenadering
staan aan debasis van een zeer snellegroei.

Voor de verdere uitbouw van onze produktie op de Beitel in Heerlen zoeken wij:

PRODUKTIE-jRSSISTENTEN m/v
(volcontinu)

Taak: Assisteren bij het opzetten en bedienen van coating-, druk- en snijmachines.
Bedienen van vorkheftruck en het inpakken van gereed produkt.

Gevraagd: LTS-C, Mavo mogelijk met aanvullende VAPRO-opleiding. Ervaring in
(semi-)procesindustrie gewenst.
Leeftijd 18-35 jaar.

Hetwerken in een groeiende onderneming vereist een flexibele inzet.
Voor alle functies wordt daaromvooral gevraagd om een actieve instelling en de bereidheid, zich
overal waar nodig in te zetten. Daarmee verbonden zijn uiteraardookalle
ontwikkelingsmogelijkheden.
Geïnteresseerden wordt verzocht vóór 15 juni 1992 te schrijven (of te bellen) naar: Rob Vos
AKROSIL EUROPE B.V. Imstenraderweg 15, 6422 PM Heerlen, tel. 045-437833 , __no

>|tiw»- bodemsaneringsprojecten en een globale kennis van
0 de civiele techniek. Het is ook van belang dat u gevoel

# heeft voor bestuurlijke en maatschappelijke verhóu-

" dingen en dat u over goede contactuele eigenschap-
pen en redactionele vaardigheden beschikt. Tenslotte

In de Hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en heeft u het vermogen om zowel zelfstandig als in
Milieu is de afdeling Bodem belast met de voorberei- projectverband te functioneren.
ding. ontwikkeling en de uitvoering van het provinciaal
beleid inzake de bodembescherming en -sanering en Salaris: afhankelijk van opleiding, leeftijd en
afvalstoffen. ervaring wordt een salaris gebodenvan maximaal

f 5.627,- per maand.
Bij het bureau Bodemsaneringvan genoemde

afdeling is de functie vacant van: Sollicitaties en inlichtingen: indien u geïnte-
resseerd bent in deze functie zien wij uw schriftelijke_ . .„ . sollicitatie binnen 14dagen tegemoet. U kunt dezePfOIGClI t\&& 1116U_T richten aan het College van Cedeputeerde Staten.vjvvvMi^viiiwMi t.a.v. de Directeur van de Stafgroep Personeel &

n _, -J _
_»- _-»-__■__.___, „S

__ __
Organisatie, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht,

DOQ6_TISan6r***R V/ltl onder vermelding van het vacaturenummer V.91015
*** op brief en enveloppe.

voor de duur van twee jaren „ ~ ~,.,.,„* Voor informatie over deze functie kunt u zich
Functie-inhoud: als projectingenieur initieert. "enden tot de neer dr '■"■ L H-M; Vro?"le"' h°°^ van

coördineert, begeleidt en interpreteert u zelfstandig het bureau Bodemsanering, telefoon 043-897560.
specifieke onderzoeken en saneringen van bodem en ~ , _. , _
grondwater ter uitvoeringvan het provinciaal bodem- Vrouwelijkekandidaten, die aan de functie-
saneringsprogramma. Tevens levert u een bijdrage eisen v°ld<>en, *o.derl nadrukkelijk uitgenodigd te
aan het opstellen van het jaarlijks bodemsanering*- solliciteren. De mogelijkheid tot kinderopvang is aan-
programma. Voorts voert u regelmatig overleg met we2l« °*zt functie kan ook in deeltijd worden uitge-
ingenieursbureaus, gemeenten, instanties en oefend.
bedrijven en heeft u zitting in diverse werkgroepen. ,n de laa,tste fase van de Procedure zal een delegatie
waarin u zorg draagt voor een toetsing van de van de worden ingeschakeld, terwijl een
bodemsaneringsprojecten aan het provinciaal beleid. psychologisch onderzoek totde procedure kan

behoren.

Functie-vereisten: voor deze functie gaan . <dtf**onze gedachten uit naareen energieke, flexibele en m »§)ttf^
zelfstandige vrouw of man, die in het bezit is van een % «atffl^lS m
voltooide HBO-opleiding bodemkunde, geohydro- % O^'T^gUi* 0
logie, bodemchemie of cultuurtechniek. Voorts heeft u ■ Hm** "VO7/2A-92 ervaring met onderzoekstechniekengericht op T M *

" " !

X
LÜCKERHEIDEKLINIEK

De Lückerheidekliniek in Kerkrade is een psycho-geriatrisch verpleeghuis met 209bewoners.
Voorzieningen als een binnen- en buitentuin, een dierenparken «en kinderboerderij geven de
Lückerheidekliniek een heel eigen sfeer. fljt
Oe Lückerheidekliniek maakt deel uit van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade
ISVB). mWfDe doelstelling van dezeStichting is het bieden van zorg op maat voor ouderen inKerkrade en
omgeving. jf/m****
De Stichting Verpleegtehuizenen Bejaardenzorg Kerkrode heehde uitvoering van een aantal «■ondernemende en administratieve taken, in samenwerking met de Stichting St. Jozefziekenhuisen de fl
R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM.

In de Lückerheidekliniek ontstaat per 1 september 1992een part-time functie voor een ÉÊÊ

Fysiotherapeut v/m
veer 28 uren per week
(van deze 28 uren hebben 8 uren een tijdelijk karakter tot 1 januari 1995).

Taak/functie:
de fysiotherapeut rapporteert rechtstreeks aan het hoofd fysiotherapie. Hij/zij dient met een redelijke
mate van zelfstandigheid te werken binnen het teamfysiotherapie. Het fysiother apeutisch handelen is
gericht op psycho-geriatrische bewoners. jtfl
Selectie-eisen:
kandidaten dienen oan de volgende selectie-eisen te voldoen:. :J| Opleiding: in het bezit van het diploma fysiotherapeut. sÉM
Ervaring: ervaring als fysiotherapeut in een psycho-geriatrisch verpleeghuis strekt tot aanbeveling;
kennis van of interesse in de haptonomie strekt lot aanbeveling.
Persoon: goede contactuele eigenschappen; zelfstandig kunnen werken; flexibele inzetbaarheid is
gewenst.

salariëring vindt plaats volgens salarisschaal functiegroep 50, waarbij het minimum ’ 3.035,- en het
maximum’ 4 648,- bruto per maand bedraagt bij een full-time dienstverband.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.0.-Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen:
inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij de heer T. Scholtes, hoofd fysiotherapie
Lückerheidekliniek, telefoon 045-456944. _________■
Solliciteren:
belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen hun schriftelijke sollicitatie onder vermelding van
referentienummer HC.92066 te richten aan: Stichting Z.V.8.M., t.a.v. de heer H. Cox,
personeelsconsulent van de Dienst Personeel & Organisatie, Markt 52, 6461 ED Kerkrode.

jéË& Mr '<I&MOÊi a*^^^J_______É_____i

m^mt^ÊmmW.m^mm^mmmmm^

_^^^s^_ / A Onze relatie, ICI-Farma in Ridderkerk, is de farmaceutische divisie van ICI Holland B.V. Deze onderneming he<
j£t g^ / door innovatieveresearch en een professionele aanpak één van de meest vooraanstaande posities op de markt in N

_ffs_^___^^^_n_3% / derland verworven. De geneesmiddelenvan ICI-Farma vinden hun toepassing op gebieden, zoals cardiologie, oncoïmM f fl\ / gie, anaesthesiologie en antiseptica. Het cardiovasculaire team heeft voor het rayon Limburg behoefte aan een entho
ff fl I flj fll / siaste collega. Daarom willen wij graag kennismaken met gemotiveerde, daadkrachtigekandidaten voor defunctie van

Vrjgp/ / ARTSENBEZOEKER CARDIOVASCULAIR *
__»^^ Aln deze belangrijke baan bent of paramedische richting. Verder is het be- beloond met een prima salaris en g<X

u met een grote mate van zelfstan- langrijk dat u op alle niveaus gemakkelijk emolumenten, waaronder een represei
digheid en onafhankelijkheid ver- contacten legt, over een goede argumentatieve auto.

antwoordelijk voor de promotionele tievaardigheid beschikt, enthousiasmerend
activiteiten van de ICI-geneesmidde- en een echte doorzetter bent. Uw leeftijd is _f Heeft u belangstelling voor deze ui*

len voor hart- en vaatziekten. Met ken- 25-30 jaar. Ervaring als artsenbezoeker is gende functie, schrijf dan binnen 7 daj
nis van zaken en overtuigingskrachtweet een pre. In hetverleden en heden is geble- uw brief onder ref.nr. 5988 naar P.E. ■ude specifieke kwaliteiten van deze mcdi- ken dat u goed kunt organiseren, u uitge- Sam Foek van Interselect Werving

cijnen onder de aandacht te brengen. In de sproken initiatiefrijk bent en u uw werk- Selectie, Oeverkruid 13, Postbus 2i
gesprekken met huisartsen en specialisten zaamheden met een grote mate van zelf- 4940 AG Raamsdonksveer. Vermeld d*

manifesteert u zich als een professionele en standigheidkunt uitvoeren. in uw motivatie en sluit een beknopt cu>
gewaardeerde gesprekspartner. Tot uw activitei- . culum vitae bij. Voor meer informatie kurt

ten behoren ook de thema-gerichte bijeenkom- Ê Als ICI-artsenbezoeker werkt u in een hemookbellen, tel.nr. 01621-21500.
sten voor artsen en specialisten. U plant, organi- uitstekende sfeer met voortreffelijke pro-

seerten begeleidt deze. dukten. De juiste mensen kunnen rekenen
op goede perspectieven bihnen ICI-Farma. , w.. . (_ff Om in deze functie succesvol te zijn heeft u een Uw bijdrage aan het succes van het cardio- Wl) reKenen °P reacties van mannen

H.8.0.-of academische opleiding, liefst in een medische vasculaire team wordt van meet af aan vrouwen.

_______■ __■ / /-X. A Een _ede Ben functie-analyse leidt tot de identiWwmm mT^I |L I"!-__"__^_l^__" I __" _(^^^^" / l \ van gewenste capaciteiten Om de voorspel*________ _______ _______ IV I LgUV I ■ / \/!r._ waarde van de selectie-procedure te vergrij
_a^__

__
IVI ■ r^ I r^ 1 / jkïUV nemen kandidaten soms deel aan praktijksjmuW________ ________ _________

I I ~I I ____■■ >«/k ____■■__■ I / f/?^ij*_Ts De assessment centermethode is de basis van'
J^—_ _— j—w

.._»-„—- / lfc_il___.l _> 3-Dimensionale methodiek die door Inters-k*1
j-________ _______■_ _____________________________________________i—■___ MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERSELLING GROEP

_
LID VAN DE O.A.W.S. / ï_______r ontwikkeld.

w 1Gemeente Heerlen

De afdelingbeheer en onderhoud
van de dienst Openbare Werken telt
een aantal operationele eenheden
voor haar werkgebied, waaronder de
eenheid stadsreiniging en vervoer.
Deze eenheid heeft o.a. tot taak het
(doen) uitvoerenvan werkzaam
heden op het gebied van inzameling
van huisvuil en daarmee gelijk te
stellen afvalstoffen, de stads-
reiniging en het schoonhouden van
rioleringen. De werkorganisatie is
zodanig gestructureerddat hierin
een drietal secties met elk een eigen
sectiechef worden onderscheiden
t.w. reinigingsdienst, riootdienst en
ophaaldienst. De medewerkers zijn
in principe afwisselend inzetbaar
binnen deze drie secties.
Momenteel is vacant defunctie van:

sectiechef
reiniging m/v

functienummer 11.80.004

Functie-informatie

—:— Draagt zorg voor een planmatige en
efficiënte organisatie van de reinigings-
activiteiten (straten, pleinen, tunnels en
markten).
Geeft leidingaan circa 18 medewerkers
van de reinigingsdienst en houdt toe-
zicht op de uitvoering van de werk-
zaamheden die zowel handmatig als
met behulp van veegmachines worden
verricht.
Adviseert burgers ten aanzien van
ongediertebestrijding.
Levert de benodigde gegevens aan ten
behoeve van het beheerssysteem, de
begroting en de jaarrekening.
Verricht volgensrooster 1 x per 3
weken gedurende enkele uren week-
enddienst als toezichthouder op de
reiniging van markten en overige hier-
voor in aanmerkingkomende objecten.
Is in de winterperiode bij toerbeurt
belast met de organisatie van en het
toezicht op de werkzaamheden in het
kader van de gladheidsbestrijding en
verricht hiervoor 1 x per 3 weken
wachtdienst.
Levert zonodig een bijdrage aan de
overige in de sector voorkomende
werkzaamheden.

Selectie-eisen

Diploma MTS-Wtb of een gelijkwaardig
(opleidings)niveau aangevuld met het
diploma cursus 0.P.0.R. (opzichter
reinigingsbedrijf) dan wel bereidheid
tot hetbehalen hiervan.—— Organisatorische en leidinggevende
capaciteiten en bij voorkeur beschikken
over enige leidinggevende ervaring.
Goede contactuele eigenschappen.
Bezit van rijbewijs B en beschikken
over een eigen auto.
Woonachtig zijn in de gemeente
Heerlen of de directe omgeving.

Overige informatie

Een medisch en een op de functie
gerichtpsychologisch onderzoek zullen
deel uitmaken van de selectieprocedure.
In deze functie is een maximum-salaris
van ’ 4.402,- bruto per maand bereik-
baar (schaal 8). Voor het verrichten van
wacht- en weekenddienst worden
afzonderlijke vergoedingen toegekend.
In het kader van deflexibilisering van
de arbeid worden medewerkersbenoemd in algemene dienstbij de
gemeente Heerlen. Het beleidvan de
gemeente Heerlen is erop gericht het
aantal vrouwen in haar functies te
verruimen. Vrouwelijke kandidaten
worden derhalve nadrukkelijk
opgeroepen te solliciteren. De gemeente
Heerlen biedt mogelijkhedenvoor
kinderopvang. Nadere inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bijde heer
C. Eygelshoven, chef stadsreiniging en
vervoer (tel.: 045-764152).
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie-
brief binnen 10 dagen onder nummer
433 zenden aan de directeurvan de
dienst Openbare Werken ,Postbus 1, §
6400 AA Heerlen. 2

/WwwirÏA
Je huisin dckrantbrengt mensen over de vloer.Eb é. makelaar weel van wamenenkranten.

STICHTING ZVBM
De Stichting ZVBM is een samenwerkingsverbandvan drie Stichtingen in de gezondheids- en I
bejaardenzorg: de Stichting Sint Jozefziekenhuis, de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg I
Kerkrade en de R.K. Stichting Moederschapszorg. I
De deelnemende stichtingen hebben aan ZVBM de verzorging opgedragen van hun economisch/ I
administratieve zaken, inkoop en projecten, personeelszaken en organisatie, juridischezaken, I
voorlichting en P.R. I
Binnen de financiële economische administratievan de Economische en Administratieve Dienst van de I
Stichting Z.V.B.M. is een full-time functie vacant voor een I

0 Sectorhoofd 1
financiële economische I

LgL administratie m/v N
Taak/functie: 1

(^. het sectorhoofd rapporteert rechtstreeks aan het Hoofd Economische en AdministratieveDienst en I
jgêéjË verricht o.a. de volgende taken: geeft leiding aan de sector; is verantwoordelijk voor de juiste inrichting I

en uitvoering van definancieel economische administratie; een en anderbinnen de vastgestelde I
richtlijnen van het diensthoofd, regelgeving, interne controleen administratieve organisatie; rapporteert I
over voortschrijdendebudget- en realisatiecijfers en analyseert de verschillen; samenstelling concept
financiële jaarrekeningen;voert mede administratievewerkzaamheden uit; bereidtprognoses en
begrotingen voor; participeert in het management-team van de Economische en Administratieve Dienst.

Selectie-eisen:
belangstellenden dienen aan de volgende selectie-eisen te voldoen:
Opleiding: HBO. bedrijfseconomische richting.
Ervaring: enige jaren ervaring in een soortgelijke functie en administratieve informatiesystemen.
Persoon: goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; analytisch vermogen; goede
contactuele eigenschappenen vaardigheden; aantoonbare leidinggevende capaciteiten; inventieve,
flexibele en dynamische instelling.

Salariëring:
salariëring geschiedt conform inschaling F.W.G. in salarisschaal functiegroep 55/60 en bedraagt:
FWG 55 minimaal ’ 3.462,- en maximaal ’ 5.217,-;
FWG 60 minimaal ’ 4.006,- en maximaal ’ 5.950,- bruto per maand bij een full-time dienstverband.
De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de C.A.0.-Ziekenhuiswezen. I

«é. Inlichtingen: I
inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de heer C. Smeets, Hoofd Economische I
en AdministratieveDienst, telefoon 045-450615. I
Solliciteren: I
belangstellenden worden verzocht binnen 10 dagen hun schriftelijke sollicitaties onder vermelding van I

freferentienummer HC.92061 te richten aan: Stichting Z.V.8.M., t.a.v. de heer H. Cox, I
personeelsconsulent van de dienst Personeel & Organisatie, Markt 52, 6461 ED Kerkrade. I
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-TTTTTI Limburgse Koelindustrie Liko b.v.

M""pss Heerlen-Venray-Bakel-Valkenswaard

zoekt voor spoedige indiensttreding:

A. Volwaardige koeltechnische
Limburgse service-monteurs

w . . -"
Liko b.v. Gevraagd wordt:arjone ompson is een snelgroeiende . Gedegen koeltechnische en elektrotechnischekennis

Jullie inspirerende leiderschap onderneming op het en ervaring in de koeltechniek.
vredesbijvvelmghTeTvee. van ****^ ; - Het zelfstandig uitvoeren van onderhoud en opheffe*
de positieve veranderingen van van storingen aan koeltechnische installaties.
v^^optSi^ enlir^Z^: " Gc«de kontaktuele etgenschappen.
de komende jaren met de vele " . ~ . , - In hetbezit van rijbewijs B-E
nieuwe uitdagingen waarvoor ""auaties t.b.v. :

we ons gesteld zien, een " leertijd tot ca. _i_. jaar.
belangrijke rol blijft spelen. _ Supermarkten.

is&t^Qs&tnf^ B. Aankomend koeltechnisch monteurKI - ziekenhuizen. M.T.S.-nivo (electro)Marjorie Thompson
Voorzitter Campaign Nuclear _ Bejaardencentra

Disarmarnen. en instellingen. Gevraagd wordt:
Groot-Bnttannie . Goede kontaktueie eigenschappen.

v - Opslagplaatsen - Het bezit van rijbewijs B-E is niet direkt noodzakeW
\j \r -mj voor aan bederf - Bereidheid tot het volgen van een koeltechnische

*■ "~ » onderhevige opleiding voor onze rekening.
inierkcrkcl.jk \ produkten.

vredesberaad Geboden wordt:
kUUlll*- " SlaBer'jen, _ Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarde'

bakkerijen . Een prettige werksfeer.
Celebessiraai 60 en verszaken.
Postbus -5893
t2£^..lwfiuü . Horeca en Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

kantines. Limburgse Koelindustrie Liko b.v.
Gironummer 78 88 24 Valkenburgerweg 34 6411 BN Heerlen

' - Industrie. ter attentie van de heer T. v/d. Brom, bedrijfsleider.
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Als ik aan mensen vertel dat ik op
het gymzit, krijg ik vaak dcreactie
dat ik er danwel 'zo een' zal zijn.
Dat heb ik altijd vreselijk gevon-
den."

Schrikbeeld op dat gebied is het
gymnasiumRolduc in Kerkrade,
dat ook nog het imago 'bisschop
Gijsen' heeft. Jacqueline Soutzen:
„Toen ik zulke goeie cijfers haalde,
heeft m'nvader ook weleens geop-
perd dat ik daar naartoe kon. Ik
had me nog lieververhangen."

Max moet dat beeld corrigeren,
vindt hij.Op Rolduc bracht hij zijn
eerste schooljaren door en hij heeft
nog steeds veel contact met zijn
vroegere klasgenoten. „Ik ben er
toentertijd echt niet naartoe ge-
stuurd, ofzo, ik ben gewoon ge-
gaan, ook al omdatal mijn vriend-
jesdaar naartoe gingen. Het is ge-
woon een leuke school." En het re-
ligieuze is nietexclusief een ken-
merk van Rolduc, zegt hij.Voor
elke examenzitting op hetADC
wordt er gebeden. Jacqueline:
„Dan vroeg ik me af: heeft God
danookbiologie?"

Gezinnetje
voor
de meisjes,
avontuur
voor
de jongens

IWn^ d,e zes scholieren - ze
I men k" »"

T uit dekrant - ko-
ste afl aar' Voor deze allerlaat-i Ibrielr ering van deexamenru-

iMaüW*** Ralf Veugelersen
gen va üuaksas uit Geleen afzeg-
exarni Pr°gramma na de mavo-
eneelns aan deDon Bosco Scho-

? dat ZeTenschaP was overvol. Niet
de kra !?te| niet le"k vonden om in
Vol. verschijnen, maarvol is

i*r.i.uS ?u en wen"en, klaar met de■P'ddelbare school.Bij het oprui-
L"* Van.de jarenlang alleen maar
"san k-i berg paPier betrapte Su-

h y.mans zich meer daneens>bel gCfachte '°. Ja-dat moet ikP^aren'. „Maar ik hoefeigenlijkET meer te bewaren en dat is welgek idee."
1\3Hveiheet het afsluitenvan een le-
aanTeriode; maar melancholie is
di? t;!iZes Lirnrjurgse scholieren
exam de centraal schriftelijke

Jkrarv.ens hun avonturen aan deze
TVoon Vf,rtelden 'nietLe^'^yken, dat is het onder-trouwd tien jaar
'nu vIl. Jn met de jongenwaar ikt 200!, t Flng mee heb' ik Wil een
.hoofH c.cii werker> als afdelings-. met lii St op dekraamafdeling,
';fabriti_-emaal van diekleine P°ep-
;zen h TJ zegUacque_ine Sout-
jaan'ri , e Steëenga moet er nietfik nl en: "Vaste verkering wil
vv ord" nogniet-hoor. Ik zou gek

i «nii mi!,"161een g^innetje.Laat
Jachth een discotheek of een
verP-!rVen runnen en vooral nietseten van het leven te genie-

Geld

Imaai n
ren buigen zich nog een-

v.as h"yer deafgelopen weken, al
deljju } alleen maar om even dui-
teerdU "\akm dat ze, als ze geci-
afen ,Werden, hun eigen woorden

iÊn ZQ
°e nauwelijks herkenden,

stukip en dan stond er in de
Pakte' 'ets wat nietzo goed uit-

" Van links naar rechts: Max Ruiters, Susan Kluytmans, Hedde Stegenga en Jacqueline Soutzen. Foto: christa halbesma

»>umu5l"ytmans,(ex-)gymna-
Groti, ngvan hetHeerlensebe^scollege, maakte bijvoor-
haar n°p een gegeven moment
Mim 'atuurkundeleraareen com-v"Umd«»thij altijd de tijd
iknatül?r1e?tra uitleg- -Toen was
2. vondr meteen een slijmerd.
'fok j

en toen al dathij mij voor-
°P" M datwerd er niet beter
haar aar ze neemt niets terug van

ng' natuurkunde vindt
iïiees , ,et vak waarvan ze het
nietj, geleerd heeft. „Misschien
t)is ai Ze^r oor de praktische ken-
bang tlS "et Wel handig om niet
Maar h «IJn voor een stopcontact.
bijna "et was een vak waarvan
Ikheh i ereen zei 'datk"n Je niet',

i^ ° laten zien dat ik het welUekkerpüh." Max kan zonder meer superactief
genoemd worden. Tekenend is de

opmerking van zijn schoolgenote
Jacquelineover Max' bezigheden
in de schoolpauzes: „Waar was jij
eigenlijk in diepauzes?" Dan was
Max dusbezig overal en nergens
dingen teregelen, terwijl Jacqueli-
ne en het vaste clubjevriendinnen
al kletsend de tijd doodden. Een
enigszins berucht clubje is dat. „Ze
zeggen dat we ons erg onder onze
leeftijd gedragen.Als we door de
stad lopen zie jemensen denken:

zin past niet zo goed bij al die reis-
plannen, voor een vriendin heeft
hij nu al de tijd niet. „Veel mensen
vinden me nogal gestressed en dan
zeggen ze 'schaf toch een vriendin
aan, dat helpt. Maar ik heb er geen
last van, noch van de stress noch
van de afwezigheid van een vrien-
din."

Max Ruiters, met het havodiploma
van hetAntonius Doctor College
(ADC) nu bijna op zak, vond Ne-
derlands het meest leerzame vak.
Niet verwonderlijk, daar wil hij
ookverder mee. Na de heao in Sit-
tard,richting PR en publiciteit, is
de journalistiekzijn wensdroom.
„Over tien jaar wil ik fotojournalist
zijn, uitgezonden worden over de
helewereld om van alles en nog
wat te fotograferen." Een eigen ge-

Maar godsdienst of politiek beho-
ren niet tot defavoriete gespreks-
onderwerpen op school. „Je praat
over watje in het weekeindehebt
gedaan, of over de lerarenen de
laatste tijd natuurlijk erg veel over
vakantie," zegt Hedde Stegenga.
Geld wil ook nog wel eens ter spra-
ke komen, veel geld, als het aan
Hedde ligt: „Ik ga economie stude-
ren. Aan deene kant vind ik dat
leuk, maar ik weet ook dat ik daar-
door in principe veel geld kan ver-
dienen.Als ik alleen zou kijken
naar wat ik leukvind om tè doen,
zou ik misschienwel gymleraar
worden."

Zijn mede-geslaagden denken daar
toch iets anders over. Jaqueline
kan zich niets leukers voorstellen
dan deverpleging en voor Max
geldt met betrekking tot de journa-
listiek hetzelfde. Dat ze erniks
mee zullen verdienen, nemen ze op
dekoop toe.

Voor Susan Kluytmans lonkthet
toekomstperspectiefvan een ma-
nagementfunctie (afgezien van het
feit datze, net als Jacqueline, wil
trouwen met de huidige gelukki-
ge): „Ik werk dezevakantie op een
produktieafdelingvan een fabriek,
ben ik de hele dagbezig met
waterpompafdichtingen. Het lijkt
me gewoonheel interessant om
betrokken te zijn bij zon hele orga-
nisatie, om daarverantwoordelijk-
heid in te dragen."

'Halen zulke wezens adem?'"

Max probeert zich diplomatiek uit
te drukken als hij het clubje van
Jaqueline moet omschrijven: „Als
je daar bij loopt, val je op, laat ik
het daar maar bij houden." Zou
Max zo willen opvallen? „Nee."

Jacqueline is een en al begrip:
„Dat klopt wel. We zijn dan eigen-
lijk voortdurend bezig mensen

voor schut te zetten; anderen, maar
ook onszelf. Negenvan de tien
woorden die we uitkramen, zijn
onzin."

Verhangen
Volgens Susan en Hedde valt het
met de kliekjes op het Grotiuscol-
lege nogal mee. Susan: „Je hebt al-
leen dieechte gymmers, deproto-
typen van gymnasiumleerlingen.

DOORCARINE NEEFJES

Zeventig procent van de kinderen
met leukemie overleeft tegenwoor-
dig deze ziekte en gaat zonderrest-
verschijnselen gezond het leven
door. Een dergelijk medisch hoog-
standje levert overigens weer an-
dere problemen op, vertelt Verha-
ge. „Ik ken een jongen diewerd
geweigerd voor militaire dienst,
omdat in zijn medische dossier
stond dat hij vroeger leukemie
heeft gehad. Dan komt dekinde-
rarts voor een totaal andere taak te
staan. Ik heb een brief geschreven
dat leukemie tegenwoordig te ge-
nezen is. Zon jongen mankeert
niets meer, maar moet waarschijn-
lijkook bij toekomstige werk-
gevers bewijzen dat hij gezond is.
Dat is heel pijnlijk."

de plaats, waardoor het kind moto-
risch verlamd blijft. Ook een ope-
ratie van een waterhoofd heeft niet
altijd zin. Soms is het hersenweef-
sel weggedrukt en blijft het kind
zn levenlang ernstig zwakzinnig.
Deze tweeafwijkingen in combina-
tie met incontinentiekan ondraag-
lijk zijnvoor kind én ouders."

Soms worden pasgeborenen in le-
ven gehouden, dieeigenlijk had-
den moeten sterven,vertelt Verha-
ge. „Als ze bij voorbeeld levenloos
ter wereld komen, kan een kinde-
rarts niet zien hoelang de baby
geen zuurstof heeft gehad.Hij
moet ingrijpen, omdater geen en-
kele aanwijzing is dat niet te doen.
Metademhalingsbuisjeskan een
arts op een vrij agressieve manier
zuurstofnaar binnen brengen.
Soms komt er daneen ernstig
zwakzinnig kind tot leven waarvan
de afwijkingen onherstelbaar zijn.
Zoiets is verschrikkelijk."

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde viert 100-jarig bestaan

'Nog te veel kinderen met
ernstige afwijking geboren'

het 2ipuln de kinderspeelzaal van
dig HpT.enhuis zit een merkwaar-don|p ede P°P- ZiJ draagt een
Plast-:rg,roen schort en heeft een
'oper;it

apJe op haar hoofd: het
Pop utle-Pak' van de dokter.De
uit*iet |Elen dateen arts eranders
kinder °Pereert. De voor
's dar, en zo vertrouwde witte jas,Uan verdwenen.
kin ( jZgVu'dige manier waarop
Voort- en tegenwoordig worden
hondp d°P een operatie, was

J3ar geleden, toen de Ne-
Senee>ii/e herenigingvoor Kinder-
film ndewerd opgericht, ab-
Wereld°ndenkbaar- De belevings-
serie,, Van een kind werd nog niet'eus genomen.

eenkini d Was de gezondheid van
liige

"a .^et erg belangrijk. Som-
toen dsmuizen(zoals ziekenhuis
geenb^en genoemd) maakten
Qtider h j

n vri J voor kinderen
lijk wa -i Jaar- omdat het moei-
hoUci *de kleintjes in leven te
orde v Klnd ersterfte was aan de
*orgd

an de dag. Veel doden be-
nplat-,? gasthuizeneen slechte
zin irPUeen daar hadden ze weinig

Nu pßt,g-adpin eeuw later, is hetroer 180
les Be" gedraaid. Er wordtvan al-hoüderfan °m een kind in leven te
W ordt "'. een ongezond bestaan
tijden„ 'et meer geaccepteerd. Al

*Wangerschap wordt on-
zipu, ?f de embryoeen erfelij-

kindH heefL Z°Ja- moet het
IVpk n Wel ter wereld komen?afwfiki °renen met ongeneeslijke
Perrn^H gen Worden soms door hy-,ne apparatuur met grote*w in leven gehouden.

Ouders

" Op de
kinderafdeling
in het
ziekenhuis
worden
kinderen
zorgvuldig
voorbereid op
een operatie.

Foto: HENK VAN
HOLLAND

Techniek
De steeds groeiendetechniek in de
medische wereld heeft de afgelo-
pen honderd jaar ook veel positie-
ve resultaten geboekt. Hart- en
darmafwijkingen bij pasgeborenen
kunnen met verfijnde apparatuur
worden genezen.Met betere appa-
raten zijn veel minder operaties
nodig danvoorheen.

Ook bij het toedienen van voedsel
aan pasgeborenen isveel verbe-
terd. Een baby dienog geen zeven
maanden oud is, kan nietzuigen.
Voedselwordt dannaar binnen ge-
bracht met een zeer verfijnd infuu-
snaaldje, zonder dat de baby wordt
beschadigd. Begin deze eeuw was
dat onmogelijk en stierven baby's
wegens gebrek aan voedsel.

Naast de 120 algemeneziekenhui-
zen dieeen kinderarts in dienst
hebben, zijn er acht universitaire
kinderklinieken. Ze zijn gespecia-
liseerd in onder meer cardiologie,
neurologieen er is alle kennis in
huis over long- en bloedziekten.
Ook zijn er dezogenoemde neo-
natale klinieken waar te vroeg ge-
boren kinderen op een speciale
manier worden behandeld.

Toch is in dit deskundige bolwerk
nog niet alles mogelijk, vertelt Ver-
hage. „Het gebeurt regelmatig dat
kinderen met vreselijke afwijkin-
gen ter wereld komen, zonder dat
wij dat tijdens de zwangerschap
hebben kunnen signaleren.Ook al
worden er nogzoveel echoscopie-
ën gemaakt, dan kan een kind toch
tegen een ieders verwachting in
met een open ruggetje of een wa-
terhoofd worden geboren.Ram-
pen, noem ik dit."

Dan volgt de moeilijkste taak van
een kinderarts: de ouders dieeen
blijde boodschap verwachten, het
slechte nieuwsvertellen. „Soms
word je uitgescholden of beginnen
ze zo verschrikkelijk te huilen, dat
dekinderarts beter een poosje weg
kan gaan." Verhage zwijgt even als
hij aan deze drama's denkt. Dan,
hoopvol: „Ik zou graag willen dat
we dekomende jarengereedschap
vinden om deze rampen te voorko-
men. Dit is afgrijselijk."

de aangeboren afwijkingen te her
stellen.Tegenwoordig wordt kri-
tisch bekeken of dergelijkeopera

Discussie
KlnderCPiandfe Verenigingvoor
*eek vfi ĉcikunde- dievolgende
staan l?^Ag haar honderdjarig be-rnedispuf 1'vraagt zich af ofal diek°mt t v °ug hetkind ten g°ede
beroer.;K ,rhage' voorzittervan de
Verenia, angencommissievan deC 9? T°orKmdergenees-
rer> rnet'k een kind wordt gebo-
'erhoofH <.pen mggetje, een wa-n>et-fnn V lamde henenen een

linent hn Mz n leven lang incon-we enwii Tot voorkort zoudencic operaties uitvoerenom

ties zin hebben.Levensbeëindi-
gend handelen bij wilsonbekwame
zuigelingen is ookbij ons be-

spreekbaar geworden.'
Bij deze operaties gaat er namelijk
nogal eens watmis. „Neem een

open ruggetje. Het is technisch
heel moeilijk zoiets te sluiten. De
zenuwcellenkomen niet op degoe

Zaterdag 6 juni 1992 " 41

Geen melancholie na
het eindexamen
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mm StelradHdeal
Stelrad B.V. maakt deel uit Onze sterke expansie en een steeds belangrijker wordende export in
van Caradon Heating, een geheel Europa nopen tot nieuwe investeringen en uitbreiding van
divisie van het Engelse M.B.- onze produktiecapaciteit.
Caradon-concern. Caradon
Heating is debelangrijkste In verband hiermee zoeken wij 'n twintigtal nieuwe collega's in
producent van radiatoren en 3-ploegendienst in de volgendefuncties m/v.
ketels in de Europese

sSTv9s:r " Onderhoudsmonteur-W.
hoofdkantoor en fabriek te
Nuth en dochteronder- Functie-eisen: diploma M.T.S. of gelijkwaardig, met
nemingen in Duitsland, kennis/ervaring of interesse in E-onderhoud.
Frankrijk en België, bouwt aan
haar toekomst, gebaseerd op a lIAHi|SBMeenruim 50-jarige ervaring. J UDGI 310lVCIT

Functie-eisen: diploma M.T.S.-proces techniek
of gelijkwaardig (VAPRO).

" Operator produktielijnen
Functie-eisen: L.T.S. - B/C opleiding.

" Produktiemedewerker
Functie-eisen: enkele jaren produktie-ervaring

Wij bieden: M
" bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband in een M

gezonde en snelgroeiende onderneming. M
" prima salaris met aantrekkelijke ploegentoeslag. M

" vergoeding van reiskosten, premievrije pensioenvoorziening, M
uitstekende studiefaciliteiten, aantrekkelijke M
bedrijfsspaarregeling etc. M

" een flexibel beloningssysteem, waarbij prestatie en inzet M
extra beloond worden. M

" een werksfeer welke gekenmerkt wordt door collegialiteit, M
openheid en een prettig arbeidsklimaat. M

Indien u belangstelling of verdere vragen heeft kunt u M
schriftelijk of telefonisch reageren bij afd. personeelszaken M
van Stelrad 8.V., Kathagen 30 te Nuth, tel. 045-241351 M

- —__________■ ______________________^—__^_, . ■■ . i.. ■__________________________—____________■ i, i... i. _. pi i

Voor een van onze relaties, een zeer goed bekend staand autobedrijf
in Zuid-Limburg, dealer van een Japans merk, zoeken wij op korte
termijn een enthousiaste, representatieve

SALES MANAGER m/v
Functie-omschrijving:
U bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de
commerciële activiteiten binnen het bedrijf.
U bent een coödinerende schakel tussen de afdeling verkoop,
magazijn en werkplaatsplanning.
U pleegt acquisitie, bezoekt fleetowners en levert daardoor een
belangrijke bijdrage aan het gehele sales traject.
Functie-eisen:
- leeftijd 25-35 jaar- HBO-opleiding/commercieel- nima A + B- zelfstandig, accuraat functioneren.

Schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen aan:
H& H
Adviespartners B.V.
Eikenven 11
5062 AD OISTERWIJK

'"'****' w ■ ' - ■ ■ ■ ■■— „

GELDBELEGGINGEN MET HOGE RENTE
Wij bieden u:
Schuldbrieven aan toonder van de 'Kreissparkasse
Heinsberg' met een looptijd van 3-4 jaar.

RENTEVOET 8,5% *
* afrekening tegen de geldige dagkoers.

WENN'S UM GELD GEHT ""£KREISSPARKASSE HEINSBERG Si
"—Ein Unternehmen der H Finanzgruppe

Kantoren in méér dan 60 plaatsen
rondom Heinsberg.
Ook in uw buurt.
Voor tel. inlichtingen:
Mevr. Tummers tel.: 0949 2451 60208
Dhr. Jans tel.: 0949 2452 18726
Dhr. Heinrichs tel.: 0949 2456 1588

Wij informeren u ook graagover anderemogelijkheden met looptijden tot 10jaar.

Wir sind ein alteingesessener Handwerksbetrieb
mit standig guter Auftragslage.
Unsere Bearbeitung umfaßt den exklusiven
FENSTER-, FASSADEM- UND SCHAUFENSTERBAU
Hierfür suchen wir per sofort oder spater

METALLBAUTECHNIKER/
TECHN. ZEICHNER

Sic sollten Berufserfahrung, Einsatzfreude und
Verantwortungsbewußtsein mitbringen. Wir set-
zen selbststandiges und eigenverantwortliches
Arbeiten voraus.
Bewerbungen erbeten unter HK 199 LD, postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

CURATELEPUBLICATIE
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 27 mei 1992,
is onder curatele gesteld:
Mare Mathijs Catharina
Honings, geboren te Sittard
d.d. 18 februari 1974, wo-
nend te Sittard aan de Hei-
straat 30, met benoeming
van Maria Jacquelina Ge-
rarda Cremers, wonend te
Sittard, tot curatrice en
Hendrik Theodorus Marie
Honings, wonend te Sit-
tard, tot toeziende curator.

Wij lezen
dekrant
indeklas
StichtingKrant in deKlas

Tel.(020) 6647536

w*%m^^J~~^^^Êggg^rjZ;

BENT U ER OOK
ZO ÉÉN DIE'T VERKEER

MET ÉÉN VINGER
REGELT?

EERST DENKEN, DAN DOEN

Publikatie aangeboden door dit bladin samenwerking mei de Stichting Ideële Reclame S-HE

!

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! N_r
Fabriehsstiaal 7, 5961 PK Horsi. Poslbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. fax 04709-84333. Wl^llï/ll

V HET SECTIEBESTUUR SPECIAAL ONDERWIJS
■c m VAN DE KATHOLIEKE SCHOOLVERENIGINGö ■ HEERLEN e.O.

V vraagt:
A. Met ingang van 7 september 1992,

ten behoeve van de school voor SO/VSO de Zonnewijzer,
Grasbroekerweg 124, 6412 BH Heerlen; de SO/VSO de Zonnewij-
zer is een school voor orthopedagogisch onderwijs (z.m.0.k.):
1 full-time leerkracht (m/v) voor het 5.0.,
1 full-time leerkracht (m/v) en
1 part-time leerkracht (m/v) (circa 30 uur)

voor het v.s.o.
Voor deze vacature wordt vereist dat de kandidaten in het bezit zijn
van de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, als-
mede de aantekening j. en r.
Het bezit van het diploma vakstudie S.O. strekt tot aanbeveling.
Voor het V.S.O. is een L.0.-akte in een van de praktijkvakken een
pré.
Voor een goede vervulling van bovengenoemde functies gaan de ge-
dachten uit naar kandidaten die:- orthopedagogische en orthodidactische ervaring hebben in het

werken met kinderen en jeugdigen met ernstige leer- en gedrags-
problemen;- goed kunnen luisteren en omgaan met kinderen, ouders en colle-
gae;

- niet snel ontmoedigd raken en veel geduld en tact bezitten;- een goed orthopedagogisch klimaat weten te scheppen en in stand
te houden, waarin kinderen zich geaccepteerd en geborgen kun-
nen voelen;

- de bereidheid bezitten om samen met de kinderen, de ouders en
het multidisciplinair team intensief en met grote inzet te werken
voor de school;- breed inzetbaar willen en kunnen zijn.

B. Met ingang van 1 september 1992
t.b.v. de school voor SO/VSO ZMLK Catharina, Smidserweg
4, 6419 CP Heerlen en de school voor VSO MLX de Linde,
Pater Beatusstraat 1, 6411 TR Heerlen, voor de commissie van
onderzoek:
een maatschappelijk werk(st)er (m/v)
voor 15.30 uur/minuten per week.

C. Met ingang van 1 september 1992
t.b.v. de school voor SO/VSO-SH/SG Mgr. Hanssen,
Zandbergsweg 115, 6432 CC Hoensbroek:
een klasse-assistente (m/v)
voor 38.24 uur/minuten per week.
Onze wensen:- opleiding op MBO-niveau, gericht op opvang en begeleiding

van jongekinderen;
- affectie tot communicatief beperkte kinderen;- flexibel inzetbaar;
- een prettige collega.

Voor informatie kunt u terecht voor de vacature onder
A. bij de adjunct-directeur, de heer G.M.L. Ronnen,

telefoonnr. school 045-727160,
telefoonnr. privé 04406-42024,

B. bij de heer M. Quadackers, directeur SO/VSO Catharina,
telefoonnr. school 045-741409,
of de heer R. Moonen, directeur VSO de Linde,
telefoonnr. school 045-712861,

C. bij de heer A. Haubrich, directeur SO/VSO Mgr. Hanssen,
telefoonnr. school 045-219850.

Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae en referenties gelieve
vóór 16 juni 1992 te richten aan het sektiebestuur Speciaal Onder-
wijs,' Postbus 196, 6400 AD Heerlen o.v.v. „sollicitatie".

____^^^*^r_____l _______ h

In de ochtenduren valt een I
mooi voordeel te behalen. I

Bezorgers van het I
Limburgs Dagblad I

vallen stuk voor stuk in de
prijzen.

Meer weten?
Bel 045-739881 en vraag

naar H. van de Yen.
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Meubelenkopen is iets, dat jenietzómaar Bij T-MEUBEL is dekans groot dat u I
even doet. JeKijkt 'ns hier, jekijkt 'ns daar. meteen slaagt. Een ritje naar T-MEUBEL H
Je doeter veel moeite voor. Want meubelen loont dan ook'altijd de moeite! H
moeten vele jarenmee. Jewilt ietsdegelijks, I
ietsmoois. Dat betaalbaaris ook. Mensen T-MEUBEL I
die meubelen willenkopen, adviseren wij " gigantisch assortimentkwaliteits- I
dringend om éérst eens te gaan kijken bij meubelen I
T-MEUBEL in het Belgische Kinrooi. Dat is " scherpe prijzen I
dichterbij dan u denkt! DAAR VINDT U " ongelooflijke service I
OP 5000 M2EEN SCHITTERENDE " 's zondags open ■COLLECTIE KWALITEITSMEUBELEN: " gratis bezorging in Nederland, België ■DEGELIJK, TIJDLOOS EIKEN, en Duitsland ■KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN, " elkekoper krijgt een leuke attentie ■EEN KOMPLETE SLAAPAFDELING, ■
teveelom opte noemen! Want de mooiste meubelen I

yV koopt ubij T-MEUBEL! I

/ INu bij t-meubel: I
m^Ê^^. rS^^t' \ Romance '^fmm I

r^^#<,<^^ of ïivmg. I
Een uniek totaal-concept voor mooi en ■<l\s'/ romantisch wonen. Meubelen, stoffen en I

_|r^_PßÏ^'^C§V_r Openings- accessoires op elkaarafgestemd én I
X_ __r ■ \\f tijden: afzonderlijk verkrijgbaar. /\ IWt^LSmmWi^/ dinsdag t/m / \ I

\r i __T____^^_____ _<_VX zaterdag: | X IVenlose- ▼ >C?^X 09 00-12 00 uur en A \_ Isteenweg 13.00-18.00 uur, AT^l, Ffïfrv I375-377, zondag 10.00-18.00 uur, rflT —_ A N^ 7> \83640 maandag gesloten I /""'X"^ V '' mo.AV" 4T 11 /W /*Turnhout ».s *V^ /Roermond M.-"'y

Kessenich. \JRf IfJF b « M/ ITel.: 0932- "^^^ \pyM.._.i>Ty^,/ r^^oJ
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Honderden claims in Limburg
De Limburgse gemeentenzitten niet op één lijnwat afhandeling van
de claims voor terugvordering van btw betreft. In Sittard, waar in-
middels zon zestig claims zijn binnengekomen, bekijken ambtena-
ren samen met een fiscaal adviseur alle gevallen afzonderlijk. Dat
leidde volgens woordvoerder R. Hermans inmiddels tot 'tientallen
afwijzingen. Of hier nog mensen tegen in beroep zullen gaan, is niet
bekend.
In Maastricht komen volgens G. van Wersch van de afdeling Grond-
zaken nog steeds claims binnen. Inmiddels zijn het er over de hon-
derden de gemeentevoert beraad hierover met een externe juridisch
adviseur. „Het is een gigantisch spitwerk, we moeten elke kavel
apart bekijken. We hopen voor de zomervakantie het college een ad-
vies over de complete afhandeling te kunnen geven. Pas daarna krij-
gen de mensen bericht", aldus van Wersch.
In Heerlen is al wel in één geval btw terugbetaald. „In dat geval was
ook defiscus bereid om terug te betalen. De andere gevallen worden
stuk voor stuk bekeken. In het algemeen geldt dat wij alleen over-
gaan tot restitutie wanneer de fiscus daartoe bereid is", aldus woord-
voerder R. Pisters.
Bij de gemeenteRoermond is volgens de gemeentevoorlichter geen
enkele claim tot terugbetaling van btw binnengekomen.

Vereniging Eigen Huis ziet mogelijkheid wonen goedkoper te maken

Terugbetalen btw bouwgrond
kan fiscus lelijk opbreken

DOORTHEOHAERKENS

Advies Slichting Natuur en Milieu

'Afvalbakken
elke week legen'

Afvalbakken voor groenteresten,
fruitschillen en rommel uit de tuin,
de zogenoemde gft-bakken, moeten
elke week worden geleegd. Volgens
de stichting Natuur en Milieu wordt
zo voorkomen dat zich met dit war-
me weer kwalijke stoffen en stank
ontwikkelen in de afgesloten bak-
ken. In veel gemeenten worden de
bakken slechts twee keer in de
maand geleegd.

Natuur en Milieu reageert op uitla-
tingen van J. Lagendijk, gemeente-
raadslid in Oud-Beijerland en me-

Lamp met
levensduur van

achttien jaar
Een Amerikaans bedrijf heeft een
lamp -ontwikkeld met een levens-
duur van meer dan 18 jaarbij en ge-
middelde brandduur van drie uur
per dag.

De elektronische lamp of ,E-lamp'
moet 20.000 uur mee kunnen, der-
tien maal langer dan gloeilampen
en tweemaal zolang als de tl-lamp,
zo meent het bedrijf Intersource
and American Eletric Power Co in
Columbus, Ohio.

De nieuwe lamp, die in bestaande
fittingen past, heeft geen draad bin-
nenin, maar in plaats daarvan en
magnetische wikkeling binnen de
bol die met gas is gevuld en een ra-
diosignaal van hoge frequentie pro-
duceert dat het gas in plasma of
geïoniseerd gas verandert. Het plas-
ma zendt onzichtbaar licht uit dat
een fosforlaag binnen de lamp doet
gloeien waardoor zichtbaar licht
uitstraalt.

De E-lamp komt begin volgend jaar
op beperkte schaal in produktie en
gaat 10 tot 20 dollar of 20 tot 40 gul-
den per stuk kosten.

dewerker van Unilever, die zich zor-
gen maakte over de zogenoemde
anaërobe bacteriën die zich ontwik-
kelen in een zuurstofarme omge-
ving. Zij kunnen onder meer het gei
vreesde botulisme veroorzaken,
Maar daar is ook volgens het minis-
terie van Milieu weinig kans op in
een gft-afvalbak.

Het minisiterie wijst er op dat botu-
lismekiemen altijd en overal voor-
komen. In een gft-bak kunnen zt
zich in theorie ontwikkelen, maar zt
gedijen niet erg op plantaardig af
val. Bovendien wordt hun ontwik
keling geremd door de melkzurer
die andere bacteriën er produceren.
Daarnaast merkt de woordvoerdei
van het ministerie op dat het kli
maat in de bakken niet echt zuur
stofarm is. „Doordat het dekse
steeds open en dicht gaat, krijg ji
nooit het ideale klimaat voor ge
vaarlijke bacteriën."

Om stank tegen te gaan, adviseer
woordvoerster Marijke Brunt vai
Natuur en Milieu zo min mogelij)
vocht in de bakken te gooien. „He
zou al schelen als je schillen evei
laat drogen, voor je ze in de bal
gooit."

Meer nieuwe
koopwoningen
Het aandeel koopwoningen in de
nieuwbouw is het afgelopen jaar
verder gegroeid naar 65 procent van
het totale aantal voltooide wonin-
gen. In 1986 bedroeg dat percentage
nog 47 procent. Dit blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) over het bouwpro-
gramma 1991. Staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) heeft dei
Tweede Kamer in een brief op de;
hoogte gesteld .van de definitieve
cijfers over het aantal afgegeven;
bouwvergunningen in 1991.
Opvallend is de verdere groei van
het aantal ongesubsidieerde nieuw-
bouwwoningen. Dat aantal (37.297)
overtreft ook dit jaarweer de ramin-
gen van het ministerie (maximaal
34.000). Het Centraal Planbureau
noemt de groei van het aantal onge-
subsidieerde woningen 'opmerke-
lijk' gezien de rentestijging eind
1989 en de minder gunstige econo-
mische vooruitzichten.
Volgens het Planbureau is een mo-
gelijke oorzaak het feit dat er stren-
gere inkomenseisen zijn gaan gel-
den voor gesubsidieerde woningen.
„Daardoor is een grote groep be-
langstellenden voor een kwalitatief
goede woning, onder wie tweever-;
dieners, uitsluitend aangewezen op-
de vrije sector", aldus het.
Planbureau.
Het bureau constateert daarnaast
dat de vraag naar nieuwe ongesub-
sidieerde woningen toeneemt om-
dat de vraag naar koopwoningen
hoog blijft en het aanbod van be-
staande koopwoningen enigszins
afneemt. Daardoor stijgen de ge-
middelde vraagprijzen van bestaan-
de koopwoningen. De voorkeur
gaat dan vaak uit naar de hogere
kwaliteit van nieuwbouwwoningen.

(ADVERTENTIE)

de specialisten
(Ook voor complete slaapkamers)

□ Geleen - Rijksweg Zuid 78
Naast Albert Heijn
Ook vestigingen in
Eindhoven en Oen Bosch. ""^

Schattingen

9 Over wat het bouwrijp makenvan grond precies inhoudt, bestaat geen overeenstemming.
Archieffoto: PETER ROOZEN

maar iedere inspectie hanteert ei-
gen regels. Vijf centimeter extra
sand aanbrengen, is in de ogen van
de ene belastinginspecteur bouw-
rijp maken, terwijl de ander pm vijf-
tien centimeter nog niet maalt, met
als gevolg dat de één wel btw heft
en de ander niet.

Vanzelfsprekend
De "uitspraken van de Hoge Raad
brachten de vanzelfsprekendheid
waarmee gemeenten btw in reke-
ning brengen, aan het wankelen.
Als er niet daadwerkelijk iets is ge-

Daan om de grond bouwrijp te ma-
ken, mag slechts omzetbelasting in
rekening gebracht, oordeelde het.
hoogste rechtscollege. Dat geldt
eveneens als voorzieningen zijn ge-
troffen die 'uitsluitend dienstbaar'
zijn aan het kavel.

Wat dat precies is, moet in nieuwe
gerechtelijke uitspraken worden
uitgemaakt. De één vindt dat aan-
sluitpunten of aftakkingen van een
rioolbuis uitsluitend dienstbaar zijn
aan een kavel. De ander vindt een
buisje niet voldoende en meent dat
op zijn minst sprake moet zijn van
een - desnoods doodlopende -
weg om een kavel aan te sluiten op
het wegennet.

Hoe ingewikkeld de afweging kan
zijn, illustreerteen rechtszaak tegen
de gemeente Hengelo. Hier stelt de
koper dat zijn grond niet bouwrijp
is gemaakt. De gemeente zegt dat
het terrein met een shovel is geëga-
liseerd. Het probleem is alleen dat
dat achteraf niet meer te zien was,
omdat het perceel bij oplevering al-
weer volop was begroeid.

teveel hadden betaalden. Hun
grond was niet opgehoogd, omge-
ploegd, gereinigd of geëgaliseerd.
Ook waren er geen oude gebouwen
gesloopt of bomen en struiken ge-
rooid. Is de grond dan wel bouwrijp
gemaakt en is 18,5 procent btw dan
wel gerechtvaardigd?

Hoeveel mensen straks geld terug
krijgen, is niet te zeggen. De schat-
tingen lopen sterk uiteen. Eigen
Huis spreekt van tienduizenden
particulieren en bij de Nationale
Woningraad meldden zich zon zes-
tig corporaties met vragen.

Tegenvaller
Voor de fiscus mogen de nieuwste
ontwikkelingen een forse tegenval-
ler zijn. De woonlasten zullen er-
door dalen. Eigen Huis heeft de ge-
meenten al opgeroepen voortaan
zoveel mogelijk het lage tarief in re-
kening te brengen. „De gemeenten
hebben dat zelf in 'de hand", argu-
menteert adjunct-directeur mr. F.
van Loon. Op een bouwkavel van
100.000 gulden scheelt dat al gauw
12.500 gulden en uiteindelijk is het
effect óp de hypotheeklasten nog
veel groter. Maar ook de huurder
vaart er wel bij, voorspelt hij.

De gemeenten aarzelen om gehoor
te geven aan de oproep van Eigen

De uitspraken van de Hoge Raad
waren voor duizenden huizenko-
pers en tientallen corporaties reclen
om te kijken of zij misschien ook

Huis om alleen nog overdrachtsbe-
lasting in rekening te brengen. Ze
willen niet dat de ene kavel meer
gaat kosten daneen andere dieeven
groot is en hanteren liever een vaste
prijs per vierkante meter. VNG-
woordvoerder A. Kloeke noemt het
'oneerlijk om in één uitbreidings-
plan verschillende tarieven in reke-
ning te brengen. Van Loon vindt
dat onzin. „Er zijn gewoon prijs- en
kwaliteitsverschillen en dat mag de
koper best merken. Dat geldt nu
ook al", betoogt hij. „Een hoekhuis
verkoopt makkelijker dan een huis
in een rijtje en met de tuin op het
zuiden is het niet anders."

Bezwaren
Ondanks de bezwaren probeert de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten een terugbetalingsregeling
te treffen met het ministerie van Fi-
nanciën. Maar het overleg ligt vrij-
wel stil. Het ministerie wacht met
angst en beven nieuwe uitspraken
van de rechter af. Weliswaar houdt
staatssecretaris Van Amelsvoort in
zijn nieuwe richtlijnen rekening
met de uitspraken van de Hoge
Raad in het Sint Oedenrode-arrest.
Maar dat neemt de angstvoor grote
financiële tegenvallers niet weg. De
onzekerheid is zo groot omdat des-
kundigen er rekening mee houden
dat alle btw die sinds 1985 ten on-
rechte werd geheven, moet worden
terugbetaald.

Niemand weet om hoeveel geld het
gaat en zelfs is niet bekend hoeveel
de verkoop van bouwpercelen jaar-
lijks aan btw oplevert. „Dat wordt
niet uitgesplitst", verklaart een
woordvoerder.

Rechter
Alles hangt af van de beslissing van
de rechter. Hij moet een waar Salo-
monsoordeel vellen en een relatie
leggen tussen de prilste voorberei-
ding tot bouwen en de belasting-
aanslag. Met begrippen als 'redelijk-
heid' en 'loon naar werk' heeft het
weinig van doen. Eén struik rooien
geldt als bouwrijp maken, maar
grond reinigen, land ophogen en
verVolgens egaliseren is dat ook.

Reikhalzend wordt uitgekeken naar
de uitspraak op 17 junivan de rech-
ter in Almelo. In een tussenvonnis
bepaalde hij al eerder dat de ge-
meente maar eens moest aantonen
wat ze had gedaan om de grond
bouwrijp te maken. De koper van
de grond ziet dit als een gunstig
voorteken, maar er is nog geen re-
den de vlag uit te steken. Het gaat
hier om een zeer ingewikkeldezaak,
waarbij de koper haast had en vöór
de formele eigendomsoverdracht al-
vast begon met het graven van een
bouwput. Uiteindelijk kan hem dat
nog duur komen te staan, want ook
wie zijn eigen grond bouwrijp
maakt, moet btw betalen.

Duicli Design Centre beslaat tien jaar

Meubelontwerpers
terug naar natuur

i^ 'UUrlijke kleuren en steeds
er hout. De tien Nederlandse

en -makers
Ingesloten bij het tienjarige
Vq Cri Design Centre laten'op de
(U.orJaarsshow in Utrecht zien
i-in 2'J met de drie jaar geleden
inslagen weg, terug naar de
gjuur, de goede kant zijn opge-

K Utrechtse meubelfabrikant
rv sU_e showt houten ladenkas-
so een kabinet en een houten
jw 'age, ontworpen door de Ja-
C*i.er Shigeru Uchida. Hoewel
l4 hier gaat om een niet-Neder-
he* J? ontwerp, tentoongesteld in
(jj. Dutch Design Centre, neemt
l^hJüet weg dat het zeer opval-
!>} H meuhelen zijn.
(w^e door de Japanner ontwor-
Vq Produkten komt het respect
v0 r̂ natuur en de bomen naar
L cri- De schoonheid van het
Verf* 's net aanëetast door lak of
is *" Om het hout te behouden,
]_ gebruik gemaakt van was.
s 0 0r twee verschillende hout-
si/?1^1* te gebruiken, bubinga en
tj. v°nisch eiken, hebben de
t 0 J^helen twee extreme, maar
re h hele natuurlijke hout-kleu-

ti Meubelfabrikant heeft ook
rj. kleurprogramma uitgebreid

zes frescokleuren. Dit zijn

natuurlijke kleuren die soms te-
gen pastel aanliggen, zoals de
fresco lemon en de fresco laven-
del.
Rondere en natuurlijke vormen
zijn terug te vinden in het Kid-
ney design van Jan des Bouvrie.
De fauteuil, de 2-, 2,5- en de
3-zitsbank ontlenen hun namen
aan de vorm die aan een nier
doet denken. De hoge rug die op
de zittingen is geplaatst, biedt de
mogelijkheid met meerdere
kleuren te werken. De hoge rug
komt ook het zitcomfort ten goe-
de. Passend bij de bankjes en de
stoel heeft Des Bouvrie een tafel
ontworpen die er qua vorm goed
bij past. Deze nieuwe modellen
worden geproduceerd bij Gel-
derland in Culemborg.

Opvallend is dat Inter Art uit
Dongen, bekend vanwege het
vele glas en metaal dat deze fa-
brikant in meubelen verwerkt,
ook hout en warmere kleuren
een iets duidelijker rol laat spe-
len in de nieuwe collectie.
Het Dutch Design Centre is ge-
vestigd in de fabriekshallen van
Pastoe aan het Utrechtste Rot-
soord. Geïnteresseerden kunnen
er de voorjaarscollectie van de
tien aangesloten meubelfabri-
kanten, waaronder de drie bo-
vengenoemde, bezichtigen.

'""■■ J n--«i^.-__B»_B^Bi^__^__^__^__^_^i^-^-^-^-^-^-^_^_^_^_^ -._.—_..__-._. i. .___...■ ._._.._._-_^ .- - ~,..___.._.____ , , , ..,.___._.._.._. , . ~__,.__..,_ ......_,,. .__.-__.

" De ontwerpen die de Japanner Shigeru Uchida voor Pastoe maakte, zijn zeer opvallend. De ladenkasten op deze foto
zijn gemaakt van bubinga en Slavonisch eiken.

(ADVERTENTIE)
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l^fh 1 en nat houden- Meer
«èj, et ministerie van Finan-
**n nie*' e doen om de lawine
Sri janvraëen voor teruggave
rWrl tw op bouwgrond het
f^rti te bieden. Duizenden
r>Uu.U^ eren en tientallen
L c9rporaties betaalden
FtYt te veel Delasting over

l°or h
grond dat ze kochten

r«Sr. kouw van hun huis.
ffta tnnen wordt de uit-
fcnn Van de rechter in een
èw, , 2aken afgewacht zodat
L r helderheid ontstaat over
Jtw.raa S wat bouwrijp maken
p^s is.
j.njfaa§ kwam centraal te staan na
leCe jfPfaak van de Hoge Raad, in
K ft r 1990' in het zogenoemde
«raa iye<ienrode-arrest. Deze uit-
F rtia Üan et hoogste rechtscolle-
fcv^aakte een abrupt eind aan de
M °nte om 18,5 procent btw te
ffift e °Ver e PrÜs van een bouw-
fi.t?ernaakt kavel. Over grond die
il^L.^Wrijp gemaakt is, maar welJscrrt 0m te hebouwen, wordt
wstjn

s 2es procent overdrachtsbe-
-8 geheven.

f%. VVesten van het land betekent
r°ld " ma^en vaak dat een stuk
"ow tientallen centimeters moet
Jt^ en opgespoten. In het oosten

%a in Zandgronden is dat zelden
"Jn g' Ook de boerenzoon die voor
«teders een huisje bouwt naast
* geJrie' krijgt dat zonder hulp van
Mv-^ente heel best voor elkaar
iWn bouwrijp maken is dan geen

Sr1. . "ienig gemeentebestuur was

I*Cinleë van een weg, riolering,
|_it e'ding of kabels voor elektri-
»lg ?n telefoon in een uitbrei-
de an voldoende om het btw-
«<|0 van 18,5 procent te rekenen

I"te smizen naar e tiscus- De
lr*ginsnecte_ir ziet daaroD toe.
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045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd
:* ;* i "Grensland Immobilien

zoekt
huizen te huur en/of voor beheer.

Tel. 045-453106, van ma-zat, van 9.00-20.00 uur.
Te huur gevraagd in particuliere sector

Royaal Huis
met garage, moderne keuken/ badkamer in omg. Heerlen.

Tijdens kantooruren 045-719044
Te huur gevraagd (halfjvrij-
staand huis met garage.
Gelegen te LANDGRAAF.
Huur max. ’ 1.000,- p.mnd.
Tel. 045-228952 of 317164.
Schoonheidspecialiste
zoekt voor z.s.m. WERK-
RUIMTE van plm. 4x4 mtr.,
bij voorkeur in centrum
Heerlen. Br.o.nr. B-1673
LD.. Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
WOONRUIMTE gezocht m.
wasgel. Tel. 05443-74514,
dinsd. 18.00-20.00 uur.
Medisch HOOGLERAAR
vraagt voor tijdelijk (plm.
Ijr.) voor gezin met 5 pers.
ruim huis omg. Maastricht.
Tel. 08895-43747.
Te huur gevr. HUIS met ga-
rage voor echtp. z. kind.,
middelb. Iftd. 045-215823.
2 nette meiden zoeken een
2 of 3 kamer-app. in MAAS-
TRICHT. Tel. 043-617455.
PABO-studente zkt. kamer
in HEERLEN Per 1-7 of 1-8

’ 325,-. Tel. 045-462534.
Te h. gevr. in KERKRADE of
omgeving kleine ruimte voor
't installeren van tel. en fax-
toestel. Abonnenr. moet be-
ginnen met 41 of 42. Tel.
045-428222.

Te huur gevr. GARAGE
omg. Bekkerveld. Tel. 045-
-711014.
Dringend te h. gevr. WOON-
RUIMTE v. gezin, 20-6 tot
1-9-92. 045-411076.
4 asp. verloskundigen zoe-
ken zelfst. woonruimte in
KERKRADE. A. Northausen
en H. van Wessel, tel. 045-
-410990 tst. 385.
Te huur gevr. APPARTE-
MENT of woonhuis in Z-
Limburg. Huurpr. tot

’ 1.000,-. Beloning
’4.000,-. Tel. 043-471078.
Stel zkt etage cq WONING
liefts omgeving Kerkrade te
besteden huur ’ 450,-/
’BOO,-. Liefst 's morgens
bellen 08340-62361.
ZAKENMAN 46 jaar zoekt
slaap- en ruime werkkamer
in goed gelegen woning in
Zuid-Limburg. Als deze in-
woning gecombineerd kan
worden met event. gebruik
van ontbijt en avondmaaltij-
den, heeft dit de voorkeur.
Br.o.nr. B-1729 L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Studente en fotograaf zoe-
ken appartement in centrum
MAASTRICHT, max.

’ 650,-. Tel. 043-624295.

Onroerend goed te huur aangeboden

DUITSLAND: Würselen te k. I
vier-fam. huis ’ 290.000,-
-k.k. bwj. 1920 (opbrengst
huur p.jr. ’19.000,-) 045-
-353779.
Te h. per direct mooi woon-
huis, 4 slpkmrs. open haard,
tuin en gar. in LANDGRAAF,
huur p.mnd. ’900,-. Tel.
09-49.2454-1240.
Ruim appartement te huur
bij Centrum KERKRADE.
Tel. 045-461870.

Te huur 2 appartementen,
40 m2, 2 appartementen, 75m2. Pricksteenweg 21,
Kerkrade. 0949-24123274.
Te h. KANTOOR-WINKEL-
PAND, event. met boyen-
woning, gel. Partij-Wittem.
Tel. 04458-2741.
Te h. 2 slpkmr. APPARTE-
MENT met woonk./kitche-
nette per 1 juni ’760,- per
maand en borg. Inl. 04406-
-16818.

Onr. goed te koop aangeb- gevr.
**' ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***

Kies 20 jaar, rentevast 8,6% met gemeente garantie.
Aktie: 9,1% 30 jr vast, spaarhyp.

Ook blondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kantooruren: 045-712255.

Stienstra Hypotheekservice
**** Spaarhypotheek - 8,9% ****

Hypotheekcentrum Limburg
g 045 - 74 16 16

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Huizen in het

gehele grensgebied gezocht!
BIJ DEZE BEDANKEN WIJ ONS BIJ ALLE KLANTEN

VOOR DE GOEDE BEMIDDELING.
Zij laat ons zien, dat een correcte en deskundige werkwijze
van een verkoop van een huis erkent wordt, DAAROM
maakt u gebruik van onze dienstverleningen en DE MO-
MENTELE STIJGING VAN DE PRUZEN voor de verkoopvan uw huis.
Want zoals u beslist wel weet, volgt na elk hoog een laag.

Onze voordelen voor u:
1. korrekte en deskundige werkwijze

2. groot aantal koopinteressenten
3. optimale koopprijs

4. gunstige financieringen maken de beslissing
voor een koper gemakkelijker

5. verzorging tot op zn laatst, namelijk
het ontvangen van de koopprijs

Voor de bemiddeling van een verkoper betalen wij
’250,- provisie onmiddellijk na passeren van de notariële
transportakte uit.

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, die ons helpt aan iemand die zijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

Wilt U uw huis verkopen
Wij zoeken voor onze Duitse klanten vrijstaande en

halfvrijstaande huizen in het grensgebied.
IMMOBILIEN DÜSTERWALD.

Tel. 045-351254.

I

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

Woonhuis verkopen???
Wij kopen wopnhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

OPEN HUIS ZATERDAG 6 JUNI VAN 14.00 - 16.00 UUR.
Valkenburg, Villa Ingerborgh:

Luxe appartement gelegen nabij het stadspark. Living ca.
52m2 met openslaande deuren naar terras. Gesl. keuken
met toegang tot bijk. 2 slpkmrs. Badk. met ligb. dubb. v.w.
en 2e toilet. Tuin, garage, berging in het souterrain.
Kunststof kozijnen, dubbele begl. Prijs ’295.000,- v.o.n.
Bij volledige financiering bedraagt de nette maandlast ca.

’ 1.700,-. Adres: Wehryweg 1a te Valkenburg.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. '

TEL. 043 - 25 29 33.

Ohé en Laak, Zouavenweg 2
u^Ê ■.'k.^c^^:-i' si-
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Uniek woonhuis op hoekkavel van 826 m2. Inhoud plm.
1.050 m3, zeer goede lokatie. Prachtige rustige omgeving
aan uitgestrekt watersportgebied. Vijf min. van de autowegEindhoven-iVlaastricht. Voorzien van alle comfort. Begane
grond marmervloeren, verdieping eiken parket vloeren.
Badkamer met centrale temperatuurregeling. Geheel on-
derkelderd: voorraad kelder, hobbykelder, cv., kelder en
woonkelder. Garage 5x9 mtr. met verdieping.

Vr.pr. ’ 465.000,- k.k.. Inl. 04755-2279.

Bouwgrond
Nog enkele exclusieve bouwkavels te k. in Stevensweert.
Gelegen tegenover het watergebied "de Kis", aansluitend
aan diverse watersportcentra in Midden-Limburg.

Kaveloppervlakte vanaf 625 m2.
Koopprijs ’ 90,00 per vierkante meter kosten koper

Royal Estate BV Maastricht. Tel. 043-257064.
Te koop gevraagd
Bouwkavel

500-1.000 m2omgeving Sittard-Hoensbroek-Brunssum
Tel. 08891-72503.

Landgraaf
Ruim halfvrijstaand herenhuis.m gas-c.v., garage, mooie

besloten tuin, centr. gelegen bij bosrijke omg. Zeer goede
onderhoudsstaat, kunststof kozijnen, dubb. beglazing,

achter- en zijgevels geheel rolluiken. Ind.: o.a. zeer ruime
woonk. met erker, gesloten keuken, bijkeuken toilet, ruime
kelders, 3 slaapk., royale badk. met o.a. ligbad, 2e toilet,
vaste trap naar grote zolder. Richtprijs ’ 190.000,- k.k.

Voor informatie of afsprraak: tel. 045-311662.

Let op!!!
Op toplokatie gelegen

C-Hoensbroek, Hoofdstraat 13
Voor zeer vele doeleinden geschikt, karakteristiek

nostalgisch stadspand. Ind.: entree, zeer royale woonk.
en nieuwe moderne open keuken. 1e verd.: 2 grote slpkmrs'komplete nwe. moderne badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet. ]

2e verd.: grote 3e en 4e slpkmr. Souterrain: Voor vele
doeleinden geschikt. Pand is voorzien van kunststof

kozijnen en thermopane beglazing, nieuwe elektra en ca.
18mtr. diepe achtertuin.

Unieke koopprijs ’ 159.500,- k.k. ,
Penis Vastgoed 040-518428. ]

Heerlen
Nabij centrum gel. royaal woonhuis met 2 parkeerpl.,

berging, evt. overname huurgar., grote tuin, woonk., aparte
keuken, bijkeuken, 4 slapak., bet. badk. met douche en 2e

toilet. Luxe afgewerkt. Prijs ’ 169.000,- k.k. 6093.
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255 'Nuth, Vaesrade
Rustig gel. halfvr. woonhuis, geheel onderkelderd met

garage en diepe tuin. Ind.: hal met toilet, grote woonk. met ■achterbouw, keuken. 1e verd.: overloop, 3 ruime slpkmrs.
badk. met toilet en v.w. Zolderberging.

VRAAGPRUS ’ 179.000,- K.K.
Emile Delarue O.G. 043-650178.

Te huur gevraagd in Roermond

Winkelruimte
Parkeergelegenheid 250-500 m2.

Br.o.nr. B-1730, L.D, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Brunssum,
Const. Huygenstr. 23

Tussenliggende geh. geïsoleerde woning met hard hout
kozijnen. Ind.: souterain, 2 grote kelders welke van binnen
en van buiten uit te bereiken zijn. Parterre: living met open

haard en aparte keuken en balkon. 1e verd.: 3 slpkmrs.
waarv. 1 met balkon en badk. 2e verd.: zolder bereikb. via

vaste trap. Nwe. cv. gezellige achtertuin, vrij te aanv.
Pr. ’ 142.000,- k.k. Tel, inlichtingen: 045-214509.

Roermond
vrijstaand landhuis op zeer goede lokatie, met vrij uitzicht, i.
z.g.st. van onderhoud, rondom fraai aangelegde tuin. Ind.:
sout., inpandige garage 7.00x4.20, 2 slpks, 410x425-41 Ox
220, badkmr. m. douche en v.w., toilet, wasruimte, voorr.
en verw. kelder, hal, 390x420 met open trap naar b.g. Beg.
gr.: hal 290x358 met open trap en vide, gr. L-kamer 850 x700/370 met open haard, slpk. 410x425, badk. met bad,
v.w. en toilet, keuken 410x220, toilet. Verd.: 3 slpks. 491 x380, 491x400, 295x290, 4 bergr. Pand is voorz. van el. be-
veiliging, uitgebreide electr. voorz., gas-cv. Vraagprijs

’ 450.000,- k.k. Inl. 046 - 515351.

Bouwkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
Grouwels/Daelmans.

Tel. 043-254565.

Geleen.
Kantoor/praktijkruimten op
een goede lokatie bij cen-

trum, variabele oppervlakten
huurprijzen n.o.t.k. Inl.

Paul Orombag o.g. Limbricht
Tel. 046-580087.

Brunssum
Loods, groot ca. 300 m2, op
een verhard en geheel om-
heind terrein (1.700 m2),
voor div. doeleinden ge-
schikt. Vraagprijs
’160.000,- k.k. Evt. ook te
huur

LIVAC bv ;
Akerstraat Nrd 11, Bruns-

sum. Tel. 045-220550.
Te k. gevraagd HUIZEN \voor Duitse gezinnen. Euro i
Immobilien, tel. 045-414015 r i

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Hoensbroek

Te k. ruim en rustig gelegen
halfvrijstaand woonhuis met
cv., kelder, inpand. garage
(event. 2 auto's). Woonka-

mer, ruime keuken, 3 ruime
slaapkamers, grote zolder,

zonnige tuin, vraagprijs

’ 175.000,-k.k., prima staat,
spoedig vrij.

Telef. info 045-453306.
Te koop aangeboden

centr. Kerkrade
1 stads-

appartement
md: woonk., open keuken, 2
slaapk., badk., w.c, balkon

en kleine berging. Prijs

’ 110.000,-k.k. Voor ml.
0949-2407-3017

Te koop vrijst. LANDHUIS
nabij centrum, degelijk ge-
bouwd, uitst. onderhouden
op mooie lokatie, L-woonk.
met parketvloer, open haard
(inzetkachel), eiken keuken,
bijkeuken, grote hal, toilet, 3
slpk., badkamer, douche, 2e
toilet, betegelde vrijst. gara-
ge, inpandige garage, hob-
byruimte en provisiekelders,
cv., mooie tuin, tot. opp 856m2. Aanv. in overl., prijs op
aanvraag. Tel. 046-375443.
Te koop vrijst. SEMI-BUN-
GALOW, 3 slpks., grote ga-
rage, mooie siertuin, 600 m2
in Maasdorp, 8 km. van Sit-
tard. Tel. 04498-57991.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. 040-520558.
Wilt U zekerheid bij de VER-
KOOP van uw huis? Bel vrij-
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed. Heerlen 045-
-728671. Brunssum 045-
-274700.
Te k. WINKELPAND nabij
centr. Sittard en bovenw. pr.

’ 245.000,-, winkelopp.
200m2. Tel. 046-529362.
LINNE, Rutgerstr. te k.
gunst. gel. halfvrijst. hoek-
woning m. aangeb. serre,
gar. en mooi aangel. tuin.
Ind.: hal, toilet, woonk., keu-
ken. 1e verd.: 3 ruime
slaapk., luxe badk. m. ligb.,
vaste trap naar 2e verd.: gr.
slaapk. en veel bergruimte.
Pr. ’ 159.000,-. Tel. 04746-
-2908 b.g.g. 040-572227.
BELGIË: Chalet op 14 a te
Dilsen-Stokkem, 700.000 Fr
winter- en zomerverblijf.
Herk de Stad Huis en bouw-
pi. 11a op 200m. van school,
10 km. van Hasselt, Ter-
bermenweg 11, Schakke-
broek. 09-32.11.273797.
BOUWGROND in Schinveld
te koop. Inl. M. Thorissen,
Horstacker 1410 B, 6546 EK
Nijmegen.
OIRSBEEK, In den Daal 20.
Halfvrijst. woonh. met grote
berging en mooi gelegen
tuin op het zuiden. Ind.: o.a.
hal, toilet, woonk., (ca. 35m2) ged. open keuken.
Verd.: 3 slaapk., badk.,
bergzolder. Vr.pr.

’ 139.000,-. Makelaarskan-
toor Ruber, 04498-51900.
REUVER, Limb. te k. semi-
bungalow en kl. bedrijfs-
hobbyruimte op 860 m2.
04704-2678 pr. ’ 250.000,-.
SCHINNEN, Dorpsstraat 60.
Te koop ouder woonhuis
met cv., garage en grote
tuin, oa. voorzien van kelder
woonkamer, keuken, eetka-
mer, douche, 4 slaapk., vas-
te trap naar zolder. Perc.
opp. 760 m2. Vr.pr.
’189.000,- k.k. Tel. 045-
-223204.
Te koop U.NDHUIS te Mar-
graten, vr.pr. ’ 248.000,-
-k.k. Tel. 04458-2067.
Te koop aangeboden centr.
Kerkrade 1 STADSAPPAR-
TEMENT md: woonk., open
keuken, 2 slaapk., badk.,
w.c, balkon en kleine ber-
ging. Prijs ’ 110.000,-k.k.
Voor ml. 0949-2407-3017
Te k. WOONHUIS, Rechtstr.
25, Landgraaf, 3 slpk., vaste
trap n. zolder, cv, voor- en
achtertuin, ’ 109.000,- k.k.
Direct te aanvaarden. Tel.
045-318833.
Te k. gevr.: vrijst. (land)huis
of BUNGALOW boven

’ 250.000,- in Mergelland/
Heerlen/Maastricht. Tel.
04451-1408.

Te k. rustig gelegen land-
huis en tuin MAASMECHE-
LEN (B). Inl. tel. 0932-
-11714703.
SPAUBEEK, boerderijwo-
ning, nagenoeg geheel ge-
renov. sfeervol met o.a.
woonk. eetkamer, woon-
keuken, 4 slpkmrs. badk.
met ligbad, douche, vaste
trap, zolder, berging, terras,,
patio en grote tuin met fruit-
weide. Vraagpr. ’315.000,-
-k.k. Mak. kant. Rob Dassen.
Tel. 046-375757.
KONINGSBOSCH-Haver-
terstr. 64, vrijst. woonh. bwj.
1970, op 735m2 perceel met
garage, grote tuin. Ind.:
woonk. 50m2, 3 slpkmrs.
badk. ligbad, 2e toilet,
hardh. koz. dubbelgl. kelder
en zolder, rolluiken. Pand
moet binnen gezien worden!
Veel ruimte! ’249.000,- k.k.
Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
Te k. karakt. BOEREN-
WONING te Berg-Urmond.
Tel. 046-335421.
MERKELBEEK, Kerkstraat
47, geleg. in oude dorpskern
boerenwoonh. met garage
en grote tuin (40m diep)
aanbouwk. (wit) Tel. 046-
-742550. Jos Storms O.G.
Geleen.
HOENSBROEK-Wilhelmi-
nastr. 151, tussengel.
woonh. met 3 slpkmrs. zol-
der, kelder, tuintje, keuken
met aparte berging. Leuk
gerenoveerd pand,
’99.000,- k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms O.G.
Geleen.
Te k. BOUWKAVEL op rian-
te ligging 760 m 2te Arens-
genhout. Hogere prijsklasse
Tel. 04404-2451.
HOENSBROEK, Sleper-
straat. Mooi gelegen Vz half-
vrijst. m. inpandige gar.
Perc.opp. 340 m2. Ind.: en-
tree, woonk., eetk., keuken
m. moderne keukeninr., bij-
keuken. 1e verd.: 4 slaapk.,
badk. met ligb., toilet en v.w.
Aanv. direkt. Pr. ’199.000,-
-k.k. Kramer Makelaardij
O.G. 046-373636.
HOENSBROEK, Komerd, in
rustige woonwijk gel.
woonh. m. berging, carport
en cv. Ind.: o.m. ruime
woonk. m. open kueken
voorzien van compl. mr. 1e
verd.: 3 slaapk. mod. badk.
2e verd.: zolder met slaapk.
Aanv. i.o. Vr.pr. ’ 153.000,-
-k.k. Kramer Makelaardij
O.G. 046-373636.
Te koop gevraagd. Omg.
WELTEN of Heerlerbaan,
liefst in oude c.g. bestaande
kern, bij voorkeur vrijstaan-
de woning. Prijzen met aan-
bieding sturen naar Emag B.
V., P.b. 11, 6270 AA Gulpen
BLEYERHEIDE: Groot Nu-
landstr. 36. Vrijst. woonhuis
met garage, mooie tuin (18
m. diep) 40 m2woonk., gro-
te eetkeuken, aparte hobby-
ruimte, veel ruimte, 4 slp-
kmrs, zolder, kelder, cv.
Groot pand, ’ 159.000,-k.k.
Tel. 046-742550
Te koop OIRSBEEK, Mo-
zartstraat. Ruim halfvrijst.
woonh. met garage. Beg. gr.
hal, toilet, woonkmr. met
parketvl. en open haard,
open keuken. 1 ste verd.: 3
slpks., badkmr met ligbad,
douche en 2e toilet. 2 de
verd.: gr. zolder met vaste
trap. Tel, info.: 04492-3794.
België GEMMENICH, Bie-
neheide, aan de waterput
worden de laatste mooie
huizen gebouwd, gelegen in
het mooie Drielandenpunt.
Aannemer Hens. Tel. 09-
-3287659512. Bezoek ons
zaterdag en zondag tussen
14.00-16.00 uur.
Te koop GEVRAAGD in
Landgraaf of Voerendaal;
halfvrijstaande woning met
garage, pr. tot ’155.000,-.
Tel. 045-727328.
HEERLERBAAN. Goed gel.
en onderh. halfvrijst. woon-
huis met ca 40 m2bedrijfs-
praktijk of hobbyr., garage, 3
slpk., badk. met ligbad en
zolder. Kooppr. ’230.000,-
Inl. Ass.Kantoor Paffen,
Landgraaf. Tel. 045-427021
KLIMMEN, Schoolstraat 28.'
vrijst. bungalow, deels on-
derkelderd, garage, L-vorm.
living, keuken, 4 slpkmrs.
badkamer, fraai uitzicht en
gelegen op ruim perc.
(1.700m2). Vraagprijs
’350.000,- k.k. Mak. kant.
Rob Dassen. 046-375757.
BRUNSSUM, halfvr. woonh.
met gar. en tuin, ged. rollui-
ken, vr.pr. ’163.000,- k.k.'
Tel. 045-257749. Linde-
straat 13,Brunssum.
BRUNSSUM, Haansberg,
halfvr. woonh. met gar. 3
slpks. woonk. keuk. serre vr.
pr. ’ 130.000,-. 045-271377
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin

VIJVERFOLIE

’ 5,- per m2. Tuincentrum
Lou Peukens, Hoolstr. 62a,

Beek. 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.
Te koop Rotan TERRAS-
STOELEN, geschikt voor,
binnen en buiten. Tel. 045-'
418820.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.
Te koop TUINSET, apart, t.
e.a.b. zeer zwaar. Pleyweg
25, Heerlen. 045-720441.
Te k. 12 PK ZITMAAIER met
opvangbak, niet gebruikt,
nw.pr. ’ 4.950,- wegens
omstandigh. ’ 3.850,-. Tel.
04404-2460.

BAMBOEPLANTEN in vele
soorten voor in de tuin. Tel.
045-254801.
Dautzenberg GRASZODEN
1e kwaliteit, grote partijen,
speciale prijs. 045-428900
en 04450-2131.
Tek. 350 GRINDTEGELS
60x40 cm, ’ 500,-. Tel. 045-
-228527.
Te k. plusm. 1.400 KINDER-
KOPPEN (40m2) 15x15cm.
50 co.st. zelf oprapen. 045-
-321330.
Te koop superkwaliteit rotan
TUINSET, stoel model kur-
haus, tafel doorsn. 80 cm.
met werzalit blad, nu ’ 595,-
Stegen 5 Beek. 046-378260
Te koop TUINFRASE, 4Vz
pk. Tel. 045-459181.

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.

Bedrijfsruimte
Met spoed te huur gevraagd
magazijnruimte, opp. ca.
350 m2, omg. EYGELSHO-
VEN. Tel. 045-351977.
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166 na
18 uur.

' Industrieterrein Sittard
Noord BEDRIJFSHALLEN
te huur vanaf 250 m2; tev.
verhuur van kantoor-units.
Tel. 046-522626 of 514441
Te huur BEDRIJFSRUIMTE
450 m2, afm. 30 x 15 mtr.,
hoogte 5 mtr. Handelsweg
19, Geelen, ind.terrein Bor-
rekuil. Tel. 046-745245. Te
aanv. per 15-692,
Te huur kleine doe het zelf
GARAGE nabij centrum
Heerlen, geschikt voor vele
doeleinden. 045-721976.
Te koop goed gelegen huis1
en HANDELSPAND met
naastliggende grond. Kan,
dienen als parking of tuin,
plm. 11 a. 500 mtr. van Ne-
derlandse grens Maastricht-
Bekjië (Smeermaas) Voor
ml. tel. 0932-11357813, en-
kel geïnteresseerden. Pr.

’ 140.000,-.
Te k. WINKEL/WOONHUIS
ook zeer geschikt als kan-
toor met ruime parkeermo-
gel. gelegen te Amstenrade.
Kooppr. op aanvraag. Tel.
04492-5957 na 19.00 uur.

Bouwen/Verbouwen
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.
Te k. licht beschadigde ma-
rantie binnen- en BUITEN-
DEUREN v.a. ’4O,- t/m

’ 85,-. Rollen dakleer v.a..
’2O,- t/m ’50,-. Rennemi-
gerveldweg 70, Heerlen.
Tel. 045-727742.
Onderaannemer zoekt
METSELWERK. Br.o.nr.
B-1701 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te k. RADSON ER 160
electronic (verh,. rende-
ment) cv-ketel, 1985, nom.
vermogen 18,9 KW. ’ 500,-.
Tel. 046-335934.
Te k. plm. 2.500 blauwe
MULDERPANNEN en plm.
500 veldbrandstenen. Tel.
04459-1683.. ' . ■ ..."

bouwmat/machines
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendetal 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 vcor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B). Tel. 0932-11611290.
Te koop BETONMOLEN.
Tel. 045-222520.
Kunstst. KOZ. (Weru), kleur
mahonie, draai/kiep mcl.
therm. begl., 2.49x1.71 mtr.,
vr.pr. ’BOO,-. 045-221731.
20% tot 30% korting op
RAAMKOZIJNEN merantie
met dubbel glas en sluitwerk
alle maten, nieuwe keuken-
deurtjes eiken, ’85,-. 045-
-228598.. Te koop z.g.a.nw. hardhout
SCHUIFPUI met dubbele -begl. Br. 2.80 h. 2.20. Te-
vens eiken balken, I. 2.75 en
1.80. Dikte 27 cm. Tel. 045-
-251202.

TEXAS ZITMAAIERS

_fH_^4"^1**
Diverse uitvoeringen, Reeds vanaf ’ 2450,- inkl. BTW
Ookvoor al uwandere maaiers
VERKOOPEN SERVICE

Co«él

MACHINEHANDELB.V.
Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.)

Telefoon 046-519980

M
ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFÓRMATIE:

O
terre deshommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ookmee!

GIRO 646900
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Live bij deVolkswagendealer
de Polo Genesis.

Maak nu kennis met dePolo Genesis U zultversteld staan van zn vele extra's. Of u nukiest**
de3-deurs- of de coupé-uitvoering, beide zijn voorzien van o.a. metallic lak, groen warmtvver1*
glas, brede 155/70Rl 3 banden, CL wieldoppenen zwarte stootprofielen Ook het interieur*
niets te wensen over. Luxueuze bekleding, analoogklokje, dagteller, in gelijke delen neerklapt''
achterbank, extra make-up spiegel...De Polo Genesis bevatvoor ruim f 3 500,- aan extra aö>*
1 soires Maar ter gelegenheid van de Europatoer van de popg'0^

3_Afr^e e Genesis, waarvan Volkswagen hoofdsponsor is. betaalt ver nu sleet*
SfV_^?/5 f 300.- voor. Kom hem bekijken in de. 1 showroom of beter nog: maak'n proefrit!

Er is al een Polo v.a. ’ 22.250,-
De gezamenlijke Zuid-

Limburgse \±y dealers
Pnjzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW. exclusief kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden.

Zon mooi T-shirt verdient een

BELONING
n. \-L/ ■ ii j'iT!TTi___i*¥V^

Bij Prifo betaalt u tot en met 31 juli Een deskundige jury beoordeelt de
1992 slechts ’34,95 voor een wit inzendingen.En wie weet... Misschien
T-shirt met uw favoriete foto-afdruk. gaat u straks gratis de lucht in.
En met dat fraaie T-shirt maakt u nog ff^l
kans op een gratis ballonvaart00k... f <a
nmmwH-Hiw W^VëWOHoe? Door van dat T-shirt een foto te " m w
maken, uw naam en adres achterop —^__J__-Ï ~~~ -—; a»-'
te schrijven en 'm voor 15 augustus D33F §3 IK fISSriOC
1992 bij Prifo in te leveren. [J^3

Prifo, Rossinipassage 16, Landgraaf, Tel. 045-323377
Prifo, Niersprinkstraat 9, Kerkrade, Tel. 045-452565

—_ -<✓

EEN PINKSTERSHOW
DIE GEZIEN MAG WORDE'

Schitterend bankstel, geheel bekleed met een 1. J
soepele, eersteklas kwaliteit leder. De uitge-
kiende vormgeving garandeert een optimaal zit- #\^#%#%comfort. Leverbaar in maar liefst 26 kleuren. 4_)C_)Cl
Als 3-2 zits nu fl. ÜOUU^

Als U de zeer aparte koperen ledikaf 1j
A uM ___■.__._.__.n__._. ziet in de vele uitvoeringen, bent Ü 9MOderne bankstellen verkocht. Bij aanschaf leveren wij de

in Vele Uitvoeringen lattenbodem gratis.
en prijsklassen nu Als dealer van Auping ledikant
extra laag geprijsd. hebben wij de grootste kollekt" 0

tegen interessante prijzen.



Gevoegd bij de bezorgdheid van het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf
(AVB), die verstoringen vreest bij
het verlenen van bouwvergunnin-
gen, was dat reden temeer voor het
ministerie over te gaan tot een uit-
stel met drie maanden. Staatssecre-
taris Heerma zal zijn besluit in een
brief aan de gemeenten toelichten.

DOOR MARTIEN HOOGENDIJK letsel. Maar met gas ligt dat heel an-
ders!

Het Bouwbesluit en de
nieuwe Woningwet zul-
len drie maanden later
dan de bedoeling was
van kracht worden. Dat
betekent dat de nieuwe
regels niet per 1 juli maar
pas met ingang van 1 ok-
tober van dit jaar zullen
gelden en dat burgers tot
die tijd in veel gemeen-
ten nog een vergunning
aan moeten vragen voor
de bouw van een schuur-
tje, schutting of dakka-
pel.

" 1. Schuur het uiteinde van de buis en de binnenkant van defitting met schuurlinnen schoon.
2. Breng vloeimiddel (pasta of 539) op.
3. Voorzie ook defitting van vloeimiddel.
4. Verhit de buis en breng, wanneer het vloeimiddel gaat 'borrelen', soldeer op; dit is het zogehe-
ten 'vertinnen.
5. Plaats de fitting en breng, na opnieuw verhitten, soldeer aan. Dit trekt vanzelf in de spieet-
ruimte.
6. Veeg met een vochtig doekje de nog hete soldeerresten weg, maar zorg ervoor dat de verbin-
ding onbeweeglijk gehouden wordt tot deze geheel is afgekoeld. Nooit laten 'schrikken' in koud
water!

Reden voor het uitstel met drie
maanden is het feit dat de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) er niet in slaagt de nieuwe
modelbouwverordening op tijd
naar de gemeenten te sturen. Ook
de Bond van Nederlandse Architec-
ten (BNA) vroeg de staatssecretaris
enkele maanden uitstel om zich be-
ter te kunnen voorbereiden op de
nieuwe bouwvoorschriften.

Verbindingsmethode koperen buizen

Solderen is goed
zelf te doen

smelttemperatuur ligt rond de 220
graden.
Voor het gewone huis-, tuin- en
keukensoldeerwerk, dus ook voor
waterleidingen, is zachtsoldeer (ook
wel tinsoldeer genoemd) uitstekend
geschikt. De verbinding heeft overi-
gens een beperkte treksterkte; wan-
neer in dit opzicht hoge eisen ge-
steld worden moet in plaats van
zacht-, hardgesoldeerd worden, met
zilversoldeer en bij een tempera-
tuur van rond de 700 graden. Die
hitte is met de gewone dhz-gasbran-
ders die op wegwerpbussen wer-
ken, niet bereikbaar. Dus moet pro-
fessionele apparatuur gebruikt wor-
den... of de vakman erbij gehaald.
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DOOR FRANS WEGMAN

Loodgieten is een vak waarvoor be-
roepsgerichte opleidingen bestaan,
hoewel er tegenwoordig nog nau-
welijks wordt 'lood gegoten. Lood-
gieterswerk (in vakkringen spreekt
men van Gawalo (gas, water, lood-
gieten) wordt door veel doe-het-zel-
vers vaak nog als ,te moelijk be-
schouwd. Toch gaat het in deprak-
tijk om heel eenvoudige en logisch
opgezette middelen en systemen.

Niet smelten
Solderen is nog altijd het meest toe-
gepaste verbindingssysteem bij ko-
peren buizen. Er bestaan ook knel-
fittingen, die een mechanische ver-
binding geven, maar in vergelijking
met solderen zijn ze nogal duur.
Onder solderen wordt verstaan: het
met soldeer verbinden van twee
metaaloppervlakken waarbij het
materiaal verhit wordt, maar niet
tot smelten gebracht, zoals bij las-
sen wel het geval is.

De herziene Woningwet, het daarop
gebaseerde Bouwbesluit en het Be-
sluit meldingplichtige bouwwer-
ken, zullen dus op 1 oktober van
kracht worden. Hoofdelement van
de wet en de besluiten is te komen
tot een simpele procedure voor de
behandeling van een aanvraag voor
een bouwvergunning. Tevens moet
worden gekomen tot een uniform
stelsel van eisen waaraan een bouw-
werk moet voldoen. Tot nu toe is
het zo dat elke gemeente eigen ei-
sen stelt, die sterk kunnen afwijken
van de voorwaarden in andere ge-
meenten.

e hoodfdaanvoer van pioenrozen vindt de eerste weken van deze maand plaats. Foto: ap

Wie over een linker- zowel als een
rechterhand beschikt kan solderen
in een kwartier leren. Misschien
niet meteen op het niveau van de
vakman, maar goed genoeg om bij-
voorbeeld een koperen buis te sol-
deren voor een uitbreiding van de
waterleiding.

De verbindingen tussen koperen
buizen en de hulpstukken (fittin-
gen) worden 'capillair' gesoldeerd.

DOORWIM OUDSHOORN
pioen. Bij de soort Paeonia officina-
lis (=?geneeskrachtig) wordt dat nog
extra benadrukt.

men worden van buiten gesneden,
Met name uit Zuid-Frankrijk ko-
men ze ook eerder op de markt.

Consequenties
De herziene woningwet heeft ook
consequenties voor particulieren.
Zo hoeft voor het plaatsen van
schuttingen en pergola's niet langer
een vergunning te worden aange-
vraagd. Voor schuurtjes en dakka-
pellen die aan bepaalde maten vol-
doen, geldt vanaf 1 oktober alleen
nog een meldingsplicht.

Vloeimiddel
Bij het solderen moet behalve sol-
deer ook een vloeimiddel gebruikt
worden, doorgaans een soldeerpa-
sta of de alom bekende vloeistof
539. Dit vloeimiddel zorgt ervoor
dat de soldeervlakken tijdens het
solderen niet oxyderen en dat het
smeltende soldeer goed over de op-
pervlakken in de spleetruimte uit-
vloeit. Direct daarna moeten de uit-
puilende resten met een vochtig
doekje verwijderd worden.
Om het de doe-het-zelver nog een
stuk makkelijker te maken heeft
het bedrijf CFS onlangs een nieuw
systeem gelanceerd, Soldomat ge-
heten. Dat zijn snelsoldeerringen
die in de fitting tussen twee kope-
ren buizen geplaatst worden." Ze
zijn loodvrij, bevatten zilver en tin
en hebbeneen smeltpuntvan ca 220
graden. Die temperatuur is behalve
met een brander ook met een heie-
luchtpistool van goede kwaliteit te
bereiken.

Dit wil zeggen dat in de spleetruim-
te tussen de buis en de fitting vloei-
baar gemaakt soldeer 'aangezogen'
en vastgehouden wordt. Koperen
waterleidingbuis wordt meestal ge-
soldeerd met zogeheten zachtsol-
deer, dat voor minstens 50 procent
uit tin bestaat. De soorten die daar-
aan voldoen, worden aangeduid
met de codering 50/50 en 60/40. De

Van gasleiding moet je als leek af-
blijven; het risico van een lekkende
verbinding is te groot. Als een ge-
soldeerde verbinding in een water-
leiding niet helemaal correct is,
wordt dat meteen duidelijk en er
kan hoogstens wat waterschade
ontstaan, echter geen lichamelijk

Lange levensduur
Pioenrozen zyn slechts gedurende
een zeer korte periode verkrijgbaar.
De hoofdaanvoer vindt nu, de eer-
ste wekenvan juni, plaats. Die bloe-

Bij aankoop moeten de knoppen
goed op kleur zijn, maar nog geheel
gesloten. Sftijbloemenvoedsel ver-
lengt de houdbaarheid aanmerke-
lijk. Een vaasleven tot twee weken
behoort niet tot de hoge uitzonde-
ringen.

°^H °*en, die overigens niets met
*e| jVan doen hebben - ze staan
■>0m bij de boterbloemfamilie
kri We^ beschouwd als eenJdj^d-erwets. Dat klopt, althans
'W2l'1 dat ze met name in Chinar dan 1000 jaar in cultuur zijn.

t. begin van de negentiendey .K*amen ze in Europa in cul-
"* eerste instantie werden ze

*is lr» boerentuinen toegepast,
een pioen die boeren-

T^dt genoemd (Paeonia offi-
[_ K Tegenwoordig zijn ze weer«3>ulair en dat geldt behalve
\\J '°cm °°k voor de toepas-n tuinen

overzichthypotheekrenteTuin deze maand 'in de overgang' Hypotheekrente 02 juni 1992
De afgelopen week zijn derentefluctuaties op de kapitaalmarkt op-
nieuw dermate gering, dat van wijziging van de hypotheekrenteta-
rieven geen sprake is.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing vart

gedur. in pet. constant
Naam bank 35.1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,35 3,74
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,70 5,49 3,86ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,70 6,33 5,13
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,07 4,92
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9.00QL 5,03 3,48
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,00 5,03 3,48
ABP spaarhyp. .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 spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,20 5,19 3,63
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,10 5,11 3.56Bouwf. 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 4,82Centrale 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. 7 jaar 1,00 9,50 .5,38 3,78
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,60 5,45 3,84
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,10 5,82 4,72
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 5,89 4,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,50 5,38 3,77
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,50 6.20 5,03
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,30 5,78 4,63SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5-27 3,67
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,50 5,34 3,73
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,20 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,00 4.8"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 335SNS 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 anderehypotheekbedragenwijkt de nwr bij eenaantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

zijn, ter bestrijding van deze schim-
melziekte, die ook riddersporen kan
aantasten.

Scheuren
Uitgebloeide vaste planten die al
meer dan twee jaarop dezelfde plek
staan kunt u scheuren en de jonge
buitenkanten op een nieuwe of de
oude plek planten. Tegen de herfst
zijn ze tot winterharde planten op-
gegroeid. Let op de worteldelen van
winde of kweekgras: die moet u
verwijderen. Geef ge- of verplante,
altijd groene struiken flink water
tijdens droge perioden. Bladverlie-
zende hagen kunnen geschoren
worden waarbij de nieuwe uitlopers
afgesneden worden, niet het oude
hout.

Gladiolen kunnen nog geplant wor-
den om in september te bloeien. Ga
na of de voegen in (keer)muurtjes
waaruit plantjes groeien nog vol-1doende grond bevatten. Smeer ze
indien nodig dicht met een mengsel
van droge koernest en natte klei.

Houd de bruidssluier in de gaten.
Die wilde groeier kan uw huis bin-
nendringen. Op de bleke loten kun-
nen bladluizen kolonies vormen.
Eronder voelt alles plakkerig aan.

De violen die in bloembakken de
balkonrand gesierd hebben zijn
eind mei vervangen door zomer-
bloeiers: geraniums, fuchsia's, petu-
nia's. Fuchsia's en ook vlijtig liesje
zijn met weinig zon tevreden. Petu-
nia, die nogal gevoelig is voor wind,
en de sterkere geraniums houden
wèl van veel zon. Toch zult u erop
bedacht moeten zijn dat op zomerse
dagen de bakken enkele malen be-
goten moeten worden!

Vergeet niet ze over enkele weken
op te graven en te drogen; dit laat-
ste mag niet in de zon gebeuren. De
schoongemaakte bollen bewaart uhet best in een temperatuur van 20
graden of hoger. Dus niet in de koe-
le kelder.

i. IaS, -fll Paeonia is afgeleid van
W.'^® geneesheer van de Griekse
v? h naam verwijst ongetwij-
cht^ar de (vermeende) genees-

'ge eigenschappen van de

Bahteo moersleutel
Pijptang tegelijk

h*Hi Zweedse fabrikant van 's
,VS

,S vermaardste verstelbare
pineUtels beeft een nieuwe uit-
J* tj,

§ bedacht: een moersleutel
A>tL een simpele beweging tot
\J kan worden omgezet. De
rW. bek 'Pakt' in die functie
jkJ^Pelingen en uiteraard ook
S. S*staal met een diameter van

Het beweegbare deel
B^4 kan daartoe 180 graden
I,'t.rJ omgedraaid. Als moersleu-N 0ormale stand kunnen bouten
W *^n tot een kop-afmeting van. behandeld worden.

>llj Praktijk zal die pijptang-
jl^J/g ook voor het losdraaien

ren en bouten die door on-r wit ge behandeling (bijv. met
y l^erpomptang!) hun zeskant-

' Sh g2amerhand vrijwel versle-
\e fondgedraaid hebben zienn> gebruikt kunnen worden.

Sarah Bernhardt
d%{[ e bekendste soort Paeonia

Hr? zÜn zeer veel rassen be-
J^Orj t scnÜnen er tussen de 250
5W Destaan. Veruit de belang-
fcjt, v°or de snij is 'Sarah Bern-
m t 'Sevuldbloemig roze). Er zijn.
\ttl een witte rassen die als snij-

Worden toegepast.

In juni vertoont de tuin de kenmer-
ken die de overgang van lente naar
zomer veroorzaakt. Eén daarvan is
het vergelende, afstervende loof
van de uitgebloeide bolbloemen.
Vorige maand hebt u al de bruine
slierten van de crocussen kunnen
verwijderen, maar narcissenblad en
tulpenstelen hebben meer tijd no-
dig. U kunt de bollen uitgraven en
op een weinig in het oog lopend
plekje van de tuin opkuilen, nadat
de zaaddozen weggeknipt zijn.

" Gladiolen kunnen nu nog geplant worden om in september
te bloeien. In deze plantensteun vormen ze opgroeiend een
windbestendige groep. Foto: AP

Zaaien
Loop het gazon na op ongewenste
vestiging van paardebloem en
muur. Staan de stokken al bij de
hoog wordende dahlia's? Bind de
opgroeiende zomerbloemen tijdig
aan enkele tonkinstokken, maar zó
dat de stokken niet opvallen en de
planten hun natuurlijke groeiwijze
behouden.

Mest
Ongeveer een maand na het planten
gaat u ook wekelijks wat planten-
mest in het gietwater doen. De
grond waarin u ze geplant hebt mag
dan bemest zijn, die mest is na een
week of vier wel opgebruikt. Eigen-
lijk staan die planten vaak in zon
bloembak in veel te weinig grond.
Het is een wonder dat ze het nog zo
goed doen. Verzorg ze dus goed en
neem de uitgebloeide bloemen stel-
selmatig weg.2<utel heeft een totale lengte

1% u hnm en is verkrijgbaar in
'Voeringen: verchroomd (f)1 L,of gefosfateerd (f 59,75). Ze

W^alitatief aan elkaar gelijk,
!\_.n Van een precisie-maatin-
1V'n cm en mm-
fW°rrriwerk' waarmee de maat-
\„*?g geregeld wordt is van de

Bahco-kwaliteit.

Dit laatste gebeurt ook in de tuin.
Als straks de trolhus, riddersporen
en fijnstralen (Erigeron) uitgebloeid
zijn, snijdt u ze direct tot op 15 cm
boven de grond terug. Geef ze goed
mest en water, dan hebt u kans dat
ze tegen de herfst nóg eens bloeien.

Bij rozen gebeurt hetzelfde om her-
nieuwde bloei te krijgen. Dat wil
zeggen: bij de struik- stam- en klim-
rozen. Botanische rozen, waarvan u
straks de bottels wilt bewonderen
(ofer dezaadetende vogels mee wilt
verblijden), daarbij laat u de bloem
verwelken. Rozen die in augustus/
september of nog veel langer tot
wel in december een hernieuwde
bloeiperiode vertonen noemt de
kweker 'remonterende rozen. Voor-
waarde is dat de uitgebloeide roos
van haar tak geknipt wordt.
Daarbij is het van belang dat u de

schaar net even boven de plek laat
knippen waar, van bovenaf gezien,
het eerste vijftallige blad aan de
twijg zit. In dit bladoksel bevindt
zich het krachtige oog waaruit een
nieuwe tak komt die een bloem kan
voortbrengen. Niet korter maar
vooral ook niet dieper knippen!
Geef na de behandeling ruim rozen-
mest die u door de grond werkt. Bij
klim- of leirozen bindt u tevens de
nieuwe scheuten aan het latwerk.
Ontdekt u sporen van meeldauw in
de rozen, spuit dan een zwavelpre-
paraat waarvan er vele in de handel

Begin juni kunt u, om volgend jaar
bloemen te hebben, het volgende
zaaien: vingerhoedskruid, muur-
bloem, violen, vergeetmijnietjes,
duizendschoon en judaspenning.
Houd de zaaibedden in het begin
goed vochtig. Probeer maar nietzelf
zaad van uw planten te winnen en
uit te zaaien. Meestal wordt dat een
teleurstelling. Dit zaad is namelijk
van mindere kwaliteit dan dat uit
de bekende pakjes.

f_ Hmburgs dagblad '

Drie maanden uitstel bouwbesluit en woningwet

rergunning dakkapel
nog steeds nodig

Pioenrozen populair



Limburgs
"OTaDaD^.«_LAii

lln oud-Elsloo een sfeervol verbouwd Nabij ziekenhuis wordt binnenkort ge-
I karakteristiek woonhuis met tuin. Ind.: start met de bouw van 5 halfvrijst. ka-
I b.g.: gang, woonkamer, toilet, kelder, rakteristieke urban-woningen met dak-I eetkeuken, berging. Verd.: 3 slaapk., terras, garage en tuin. Prijzen
I badkamer, zolder, cv. Prijs ’ 185.000,- ’ 178.000-v.o.n. Verdere info op aan-
I k.k. vraag.

Z Slakkenstraat 24: Tussengelegen s^fë^ f, _ tT^^z, woonhuis met schuur ' vin alsmede -v_^lL 'r^^E^^lvW/lf^a5 separaat in ach»-.aCtV» jen woning. |Vr j m \g,&>Jl a
7, Ind.: b.g.' -."CWK*' -*'. woonkamer, JL{j^lfTmrflM. 1 'Tfe__£-r- -M
" keuken, v^l*" j slaapk., badk., cv. J^ifM-MHi JLpj__^^S_

iJ ■ I
n m*\-Tl 1 1;1 H H r*M

Rustiek verbouwde leuk gesit. boerderij, I
best. uit 2 woningen, met binnenplaats Ip en weiland, totaal 2350 m 2. Prijs I

p_ ’ 335.000,- k.k. Verdere info op aan-fil ■* vraag.

I LIURCBU
M,...,., c1.>.Tt1^ I

ï Ing. WIL SPAAI IÉÉS*^/""^ I
a In Übach over Worms wordt gestart met
■ Akörstraat Nrd. 11 de douw van 4 comfortabele woningen= C j jC VD d met berging, behoorlijke tuin en mog.
5 0440 AD brunSSUm van garage. Prijzen resp. ’139.3002 tel. 045-220550 von en / 144.300 v.o.n. Verdere info
" op aanvraag.

* Wist u dat wij in Brunssum e.o. de meeste bestaande woningen verkopen?

* Onderstaand een greep uit ons huidige aanbod.
Heerlen: Siluurstr. 2, woonh. m. garage, 3 slpk. Vr.pr.

’122.000,- k.k.
Vrijheerenberg 19, woonh. m. garage, 3 keld., 4
slpk. Vr.pr. ’ 116.000,-k.k.

Nieuwenhagen: Hoogstr. 80, winkel m. ruim woonh., gr. tuin, 3
slpk. Vr.pr. ’ 158.000,-k.k.

Brunssum: Clercstr. 2A, ruim vrijst. woonh. m. garage, 4
slpk.
Klingstr. 3, ruime bungalow m. garage, 3 slpk.,
zolder. Vr.pr. ’ 289.000,- k.k.
Bouwgrond op BP „De Hemelder", event. m. te-
kening. Pr. n.o.t.k.

* Voor onze cliënten tevens TE KOOP GEVRAAGD woningen in
Brunssum e.o.

* GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
assurantie-,

jK^kJK^Jn adviesburo van Oppen bv
JSry^^^fi/^^9^ Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

tel. (045) 254543 - fax (045) 257128

Z7\ *"
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

BUNDE: 'Ruim halfvrijstaand herenhuis KERKRADE: 'Uitstekend gelegen half-
voor liefhebber van grote tuin en vrijstaand woonhuis!'
privacy!' Ind. hal, L-vormige woonk., keuken m.
Ind. hal, woonk. 42 m2, keuken, bijkeuken, mod. mr. berging, 3 slaapk. badk. Grote
gar. 4 slaapk. badk. (4.10x2.00) m. ligb. zolder. Bwjr. 1983.Geh. ommuurde achter-
douche, v.w. en 2e toilet, zolder bereikb. tuin. Mogelijkh. voor gar. Geïsoleerd ged.
via vaste trap. Ramen/kozijnen hardhout. dubbel begl , voorz. v. roll. Geen directe
Optimaal geïsoleerd en voll. dubb. beg- bebouwing a.d. achterzijde. Perfecte staat
laasd. Bwjr. 1987. Achtertuin 32 m. diep m. v. onderh. Aanv. i.o.
vrij uitzicht over aangrenzende akkers. Vraagprijs f 183.500,- k.k.
Perc. opp. 424 m 2. Een bezichting méér
dan de moeite waard! Aanv. in overleg.

Vraagprijs f 248.000,- k.k.

KERKRADE-W: 'Zoekt u veel ruimte? HEERLEN: 'Mooie halfvrijstaande wo-
Hier is uw kans!' ning met garage!'
Halfvrijst. herenh. Ind. kelder, hal, woonk. Ind. hal, ruime woonk. dichte keuken, 3
woon/eetk. berging, 7 slaapk. badk. Zol- slaapk. badk., zolder. Bwjr. 1983. Geïso-
der Perc. opp. + 300 m 2. cv. ketel 1988. leerd, ged. dubb. begl. en voorz. v. roll.
Ged. rolluiken. Ook geschikt voor beleg- Aanv. direkt.
ger. Aanv. sept. '92.

Vraagprijs f 159.000,- k.k. Vraagprijs f 127.500,- k.k.

HEERLEN: 'Mooi appartement met garage nabij centrum!'
Ind. berging, hal, woonk. m. dakterras,'open keuken, 2 slaapk., ruime badk Bwjr. 1981.
Ged. dubb. begl. Aanv desgewenst op korte termi|n. Vraagprijs f 99.000 k.k.

In SMEERMAAS-LANAKEN, Schippersstraat, op 5 min. van Maas-
tricht

APPARTEMENTEN TE KOOP
8 nieuwbouwapp., nu woonklaar. Rustige, centrale ligging aan de Zui-
dwillemsvaart. Woonkamer, ingerichte keuken en badkamer, 1 of 2
slaapkamers, berging en balkon, kelderberging en garage. Woonklaar
in mei '92.
Nog 3 appartementen te koop. Nu te bezichtigen!
Eveneens app. te huur.

Inlichtingen: Bouwbedrijf ALBOPLAN
Vrijheidslaan IA, 3960 BREE, tel.: 09-3211465882
15-Augustusstr. 60, 3690 ZUTENDAAL, tel.: 09-3211611622 na 18.30 uur en
weekends

■J~ SIMPELVELD
Te koop op één van de mooiste punten van Zuid-Lim-
burg, op korte afstand van Aken, Antwerpen, Maas-
tricht en Valkenburg.

enkelevrijstaande recreatiebungalows op eigen grond!
Voor eigen gebruik c.g. verhuur middels eigen verhuur-
organisatie.
Bruto huuropbrengst ± ’ 16.000,- p. jaar.

Koopprijs v.a. ’ 80.000,- k.k.
Vraag naar onze documentatie en maak een afspraak
voor bezichtiging op het park.

iMlflfcA VASTGOED BV.
Groot Doisenl 21. 546» TK Eip. Postbus 37. 5469 ZG Erp
Tel : 04135-3626 Fax: 04135-3627

NUTH
Gerenoveerde boerderij met stallen, binnenpl. &\
hobbyruimte met zolder, woonkr., eetkeuken, &Jken, 4 slaapkrs., appartement met eigen &\
woonkr., slaapkr. en kitchenette. Grondopp. ± t
m 2.Prijs ’ 349.000,- k.k.

Inlichtingen:
Makelaardij Fons Heuts B.V.
Nuth
Beëdigd taxateur
Tel. 045-244636

BRUNSSUM
Lindeplein 29. Subliem gel.
app. (1e verd.) in hartje cen-
trum. Vrij uitzicht over markt en
uitkijk naar stadsvijver. Dak en
spouw geïsol. Bwj. '79. Aanv.
direct. Berging, woonk.-keuken
(30m 2), 1 slk.. balkon, badk.,
douche, toilet. Vraagprijs
’llO.OOO-

N.M.W.QUADEN&ZN.
makelaardij onr. goed

Gelrestr. 4
Munstergeleen

046-519644
lid NVM cass

nNFÖLÜN"!
KINDERMIS-
HANDELING

06-
-8381*

'20tent pet minwit

Over sommige geheimen
moet jepraten.
i

____^^^_11l
____ I F' 1 1 m I __■

L___________________ï_____fl

VERZEKFjRINGEÏ

H

De caravan reisklaar maken is een dekkingen.
plezierige klus waar wekenlang naar En dan is er nog de Carava^uitgekeken wordt. Maar ook indien uw verzekering die maar liefst geduf?
rijdende huis in topconditie verkeert, vijfjaren volgens nieuwwaarde ui*
kunnen diefstal, brand, storm en (bij de gewone caravanverzekeri"
wateroverlast uw vakantie onherroe- dat één jaar).
pelijk om zeep helpen. De Plus-polis kent bovendien i
De caravanverzekering van Interpolis eigen risico en keerteen hogerb^dekt alle schade aan caravan en voor- uit voor een vervangend vakante
tent die wordt veroorzaakt door blijf.
diefstal, brand, storm, blikseminslag of Vraag uw LLTB-verzekeringsadvjl
onverschillig welke andere onzekere om de caravan-folder voor alle dÉ*l
gebeurtenis van buitenaf. Dan ziet u meteen dat de p^J
Ook de inboedel is op deze polis ver- 100 % meevalt en bent val ee%|
zekerd tegen dezelfde schade-oorza- eind op weg naar een zorg 6*!
ken. Bovendien biedt de Interpolis- vakantie!
verzekering gratis een aantal extra ■

IÏIÜJ! I
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BU öA
J

1 —
\.._ -"■''"'i!.' _,ii l,m_-1> . vSyXVv\ \\ 4 'n elke >ieijkensnowfoom doel u wel

| —- i ïr^av^ * \ \\\\\ i \f j ideetjes op, maaralleenbij onskrijgt u

Aileëiï in onze showroom krijgt u cdi goed LD.
t VQTI 11W lrPllVp'n M'|_W***/Hri. ifï\ een IndMdueel Design. Een

- .i —J Vdll UW lVdUlvGil. fi^V K* \ compleet keukenvoorstel dat in
tVtiübtiL jL—i—-■__» -otld'1 aJM jAtt- mL /""Lm,.,! f/ïiL ""S^S&SN ?VA \ alle opzichten rekening houdt met uw

K^HHÉEI ~'W-_il__fl_^^Tf______É -J^r_T..---?^^. J"?"** i'y ï persoonli|ke wensen en omstandig-

a *"^TS3SE^^^^sf-^_^P Ë~^^"BBw&e^ji6::<^^ \ l heden, mei uw gevoel vooi slijl en

= '''jfevwrHf:===::^" _-_ss=aS=o^^ H_S________- ■! --^J. "'' ____? SieMatic keukemdeeènboek, dal voor
'"JJaëyKjW&u 5*351'0^ Jr^^^^jJJJpïïgtm^J, . J4A'- _U. - "*" **%Jt «_F u klaar ligt. 't Lielst een SieMatic.

[Q_L__________________________i keukens - sanitair - tegels - cv. - kastenwanden il'QOOCQOII Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide), tel. 046-3313 67 Individueel Design"

/^^*«^6_^.— A%i% In het centrumplan Gulpen zal een zeer opmerkelijk S\S^ woningbouwprojekt gerealiseerd worden. Het gaat hier om 8 bijzondere *w^J£m% è*± N.y^ villa's in art-deco stijl. Deze worden gebouwd direct nabij het nieuwe~ winkelcentrum en de markt.

De woningen zijn uitermate ruim inge- Epgj>wS-g
deeld. Ruime hal van ca. 9 m 2.Riante M-BaT^^,-:1 **e»fwoonkamer met een oppervlakte van PMH ____B_|_H BS WWwl^ tmniii
ca. 45,5 m 2, mcl. open keuken. Aparte l^^^^^^^^jß.-'^jM
bijkeuken. Aan de achterkant van de villa a|n -^ ■ ■ mtm ______Éis een patiotuin op het zuiden gelegen m§§| B Z I 1; WBBJPPpP^P? S
met pergola en autostalling. * ~ ;-*■(£ ________ I - "*" ____■_■
De eerste verdieping herbergt 3 slaap- _ *JÊ Wll I *H_ "" P - I^^kamers resp. groot ca. 18,5 m 2,9 m' en SBiÉtiPB __________B__.i jife --" (P^
8 m2, alsmede een luxe badkamer met BfQ _________^J_l irn. ■■■■, T__l' ÏH' -* iilfflligbad, aparte douche en 2e toilet. BfeÉ * * ,_*j[ B _j______^__________l
De 2e verdieping telt een atelierruimte ?*^-~_i^ Bfcia.,_^BJ Ho_ _______p"!_fl *ÈÊr%.
van ca. 27,5 m2met een geheel glazen J^BSf^^^BJ S-mM tm^m'wand en aansluitend een dakterras van l~m4^^^^^^ Z?^i feJL^ .

________■_______: - __j_____i__| Gaarne vrijblijvend volledige

IbCI IRI informatie over de villa's te Gulpen. .Wl* centrumplan. 100910501
ll(3i icm i nn i,,., é
=§___=_=_: makelaardij BV „ Koopprijs | Postcode/Plaats tjl

__='._=___E=:' ’ 250.000, - V.O.n. | Telefoon I
Wycker Brugstraat 50,6221 EDMaastnctit,Tel: 043-252933" 'Inongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Stienstra I
Maandag Vmvnidag geopend van 9.00 tot 2100 uur. _ . I Makelaard,, BV. Antwoordnummer40. 6400 VB HeerlenJ
Zaterdag van 9.00tot 18 00 uur OOK KANTOREN TE HEERLEN EN AKEN

_____ — ■__■_____-______ —i— ■__-__________. ______J j

(—^gaasasßS^^

PR] pi ii ITFR^ /4HI\ __________■_ I ■^___rl^_r I _____ I »^__J makelaardij onroerend goed - sittardmaastricht heerlen V^2 ,____!
; ; - W-WFm

ie Koop I
AMSTENRADE, Hoofdstraat S LANDGRAAF. Pasweg H PUTH, Bovenste Puth I
Goed onderhouden, dubbel woonh. met cv., kelder, Goed gelegen appartement met cv. en berging. Rustiek gel. geren, monumentale carre-boe'JJJjJ^B
aanbw. en tuin. Perc.opp.: ca. 445 m2. Event. ge- Ind.: overloop, keuken, bijkeuken, woonkr., 2 met cv., kelder, schuur, binnenplaats en yll
schikt voor praktijk of winkel, kantoorruimte. slaapkrs., doucheruimte en v.w., toilet, bergkast. Perc.opp.: 1.133 m2. Het pand is geschikt .!■
Vraagprijs: ’ 205.000- k.k. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 80.000- k.k. dubb. bewoning. Ind. 0.a.: 2 woonkrs., 2 keuke' M

slaapkrs., 2 badkrs., zolder. Aanv.: i.o.
BRUNSSUM, Grachtstraat H LANDGRAAF, Leenderkapelweg H Prijs op aanvraag. ■
Nabij centrum rustig gel. monumentaal vrijst. pand Aan de rand van Heerlen uitstekend gelegen vrijst. H I
met cv., garage, binnenplaats en tuin. (Perc. opp.: bungalow. Ind.: souterrain:geheel onderkelderd o.a. SCHAESBERG, Rector Meuserstraat ■
565 mj. Ind.: 2 kelders, gang, toilet. Woonkr. met keuken, bijkeuken, c.v.-wasruimte, slaapkr. met Goed gel. woonh. met cv., dubb. garage e" .$! H
0.h.-partij, keuken, bijkeuken, berging. 1e verd.: 4 douche. Beg. gr.:royale entree, woonkr. met o.h. en Ind.: souterrain: provisiekelder, was-/cv. *e êf ■
slaapkrs., badkr. met ligb., dubbele v.w. en toilet. 2e werkkr, 4 slaakrs. en badkr. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. Beg. gr.: entree, toilet, woonkr. met kachel, keu ; M
verd.: vaste trap naar zolder. Het pand is nagenoeg badkr. met ligb. en v.w. 1e verd.: overloory ■
geheel gerenoveerd. Aanv.: i.o. LANDGRAAF H slaapkrs. Het pand verkeert in uitstekende staa' H
Vraagprijs: f. 290.000,- k.k. Direct nabij het winkelcentrum "Op deKamp" wor- onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 145.000-k.k. ■

den door aannemersbedrijf Riksen B.V. 13Vrije sec- 5 I
BRUNSSUM, PR. BEATRIXSTRAAT H tor-won. in div. types gebouwd(vrijst. en vrijst. ge- SITTARD, Odasingel k .l I
Nabij centrum goed gel. app. met cv. en berging. schakeld). Prijzen vanaf f. 225.000- v.o.n. tot Gunstig gel. goed onderh. hoekpand met c-V-v^, ■
Ind.: hal, toilet, keuken, badkr. met ligb., v.w. en 2e f.270.000- v.o.n. (excl. renteverlies). Perc. opp.: der, dakterrasen inp. garage. Ind.: woonkr., ke^. ■toilet, 3 slaapkrs. en balkon. Aanv.: november 1992. vanaf 270 m2tot 630 m2. Alle won. worden opti- 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig, v" ■
Prijs: ’. 155.000- k.k. maal geïsoleerd. Badkr. met o.a. ligb., toilet. Hard- prijs: / 129.000- k.k. ■

houten kozijnen. ■
EIJS-WITTEM H ■Uitstekend gel. vrijst. landhuis met cv., inpandige LIMBRICHT, Provmcialeweg S l\Tïöll «»,h_n-iiM7 Igarage en tuin (perc. opp.: 1580 m2). Ind.: souter- Uitst. onderh. luxe afgewerkt vrijst. landh. met cv., JJ^IieUWDOUW ■ram: garage, wasruimte, c.v.-en provisieruimte. inp. gatage, kelders, tennisbaan, zwembad en tuin. j I
Beg. gr.: hal, L-woonkr. met o.h. ca. 54 m2, keuken Perc.opp.: _ 1-280 m2. Ind. 0.a.: roy. living (±7O m2), NIEUWBOUWWONINGEN ■
met app., bijkeuken, slaapkr. met balkon. 1everd.: 2 luxe keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., mod. Landhuizen te Echt. H
grote slaapkrs., 2 badkrs. en bergzolder. Het gehele compl. inger. badkr., hobbykr. Het pand biedt vele Landhuis te Puth-Schinnen. ■
pand is geisoleerd. Aanv.: i.o. extra's. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. VS-woningen te Stramproy. H
Koopprijs: /. 435.000- k.k. Appartementen te Berg aan de Maas. H

MELICK, W. Alexanderlaan S Documentatie op aanvraag. m
HOENSBROEK, Eikenweg H Op 1e stand gel. vrijst. landhuis met cv., inp. gara- rl
Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., inpandige ga- ge, gesch. voor 2 auto's, souterrain, inp. zwembad BOUWKAVELS po I
rage, kantoor en tuin. Ind.: souterrain: garage, cv.- met sauna en grotetuin metopt. privacy. Perc.opp.: Bouwkavels tekoop te Spaubeeken StramproY ■
ruimte, provisiekelder. Beg. gr.: hal, toilet, keuken 1.166 m2. Het onderhoud is uitstekend te noemen. cumentatie op aanvraag. I
met app., woonkr. 1e verd.: 3 slaapkrs., moderne Het pand biedt vele extra's. Ind. 0.a.: living (ca. 90 ■
badkr. 2e verd.: zolder te bereiken middels vliezo- m2) met open haard, luxe keuken met app., 4 ■
trap. Ind.:kantoor: wachtruimte, 2 kantoren, toilet, slaapkrs., 2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. RalrtJÜ I
kitchenette. Het geheel verkeert in prima staat van I>L_l*_C ■
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’.225.000-k.k. NUTH, Aalbeek H i ■Te koop bouwperceel gelegen aan de Aalbekerweg. KINROOY-GEISTINGEN I
HULSBERG, Burg. Kengenstraat H Het geheel wordt bouwrijp opgeleverd met tekenin- Op 5 km. afstand van Maaseik gelegen vrijst. sf.jp. I
Prima gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin gen, besteken bouwvergunning. Perc. grootte: 540 bungalow met inp. garage, kelder en ei I
(perc. opp.: 315 m2). Ind.: hal, toilet, woonkr., ruime m2. Prijs:/. 125.000- k.k. Perc.opp.: ca. 300 m2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken r ■
woonkeuken,bijkeuken. (Gehele beg. gr. v.v. plavui- app., 3 slaapkrs., badkr., apart toilet, grote z°' ■
zenvloer. le Verd.: overloop, 4 slaapkrs., badkr. met NUTH, Nelisweg H Aanv.: direct, prijs: / 210.000,-k.k. ■
ligb., v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zolder. Het gehele Rustig gel. boerenwoonh. met div. stallen binnen- H I
pand is v.v. dubb. begl. Aanv.: i.o. plaats en garage. Perc. opp.: 8.645 m2. Ind.: Beg. gr.: MORESNET t jrr
Koopprijs: ’ 220.000,- k.k. entree, keuken, bijkeuken, woonkr., toilet. 1e verd.: In bungalowwijk prima gel. semi-bungalow me .|.

overloop, 2 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w. pandige garage, cv. en tuin (perc. opp.: 1483 n.:
KERKRADE, de Locht H en toilet. 2e verd.: vaste trap naar zolder (beplankt Met bouwkavel voor vrijst. pand. Ind. souten r
Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruimten, en onbeschoten). Aanv.: i.o. Prijs: ’. 350.000- k.k. garage, cv.-ruimte, bij/waskeuken, provisiekei
cv. gas en tuin. Ind.: 0.a.: kelder, winkel, keuken, ga- 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg. gr.: ruime hal, t° n,
rage, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. NUTH, Hellebroek H luxe keuken, woonkr. met o.h. ca. 42 m2, ba1*
ruimten, aparte entree boyenwoning. Overloop, toi- Uitst. gel. gerenov. woonhoeve met binnenplaats, badkr. met ligb., v.w., slaapkr. Aanv.: i.o.
let, woonkr., slaapkr., badkr. met ligb., douche en appartement en tuin. Perc. opp. ca. 3800 m2. Het to- Prijs:/. 325.000-k.k.
v.w., vaste trap naar 2 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. taal verkeert in goede staat van onderh. Verdere ge-
Prijs: ’. 180.000- k.k. gevens en prijs op aanvraag.

LANDGRAAF. Koempe. H OBB.CHT, Kare, v. Bronckhorstlaan S j^J^S?ZK_fï_£?ÏÏ 5*
Rustig gel. woonh. met cv., garageen tuin. Ind.: hal, Op goedestand gel. uitst. onderh.vrijst. landh. met jMMcWwunuuur nuijiurb voor cc» ~toilet, woonkr., keuken met app., garage met berg- cv., inp. garage, souterrain en tuin met privacy. blijvende afspraak. Er 15 veel vraag n
zolder. 1e verd.: 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. Perc. opp.: 420 m2. Ind. 0.a.: living met open haard, panden in de prijsklasse tot ’ 250.0vu'

en 2e toilet. 2e verd.: geheel afgetimmerde zolder. luxe keuken met app., 4 roy. slaapkrs., badkr. met j^fc Tijdens kantooruren: 046 - 5116"
Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud. ligb., vaste trap naar zolderverd. Aanv.: i.o. M' 'i_n_i "■...■ cia-jac ooiq
Aanv.: i.o. Prijs: ’. 155.000- k.k. Koopprijs: / 298.000-k.k. Na IÖUU uur 04/4b" "1M-

S-Inlichtingen kantoor Sittard Werkdag! 9.00-18.00 uur ÏC^ Dl I l"|-PS
H-Inlichtingen kantoor Heerlen Zaterdagen 10.00-14.00 uur C---I |l\JlvJ _____«Il*< ;

makelaardij onroerend goed- sittard maastricht hee„ .- ■ " . rrt a» -wt i " 6131 AL sittard-rijksweg zd 35-tel 046-511611 7j61
l Hypotheken-Financieringen, laxaties-Verzekeringen 64HATheerien-vangmnsvenpieini2-teio4s-71^/
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ïI^ARLEM - Vlak voor de«trap van het EK-voetbaljn Zweden is het Neder--^dse voetballegioen al
j^lodieus tot Oranjekoorts
Pgezweept door een aantalPiatenartiesten dat ook wil

Er zit blijkbaar mu-
ffx- in Oranje. Dat wordt
J^aks 'aanvalluh' in de pla-

tzaken, want wie wil er,let in het bezit komen vane als 'uniek document'
cd 'Liedjesv°°i- Oranje'?

" Vader Abraham
...we gaan naar Zweden

# Lee Towers
...Hup Holland Hup..." Gerard Cox

...het is weer zover

na°v Z° Uniek document? Even
duVragen bij Dino Music, de pro-

cent van 'Liedjes voor Oranje.
rrip '"? daarom een uniek docu-
Vr>

Wi" ls de uitleg van woord-
n0frster Irene Geerding, „omdat
Wiii*133' gesproken artiesten als
en r Alberti- Herman Finkers
So ne Froger niet voor dit

ort liedjes te porren zijn."

En zo gaat Vader Abraham, die
in Hanny's 'We worden toch
weer kampioen' zyn gebruikelij-
ke stoplap 'toch' minstens vijf
keer heeft gestopt, nog een paar
minuten door.

'We gaan het nog een keertje
overdoen', weten ook de Haven-
zangers zeker. Het werkje is een
familiair eentweetje van T. Pe-
ters en R. Peters. Voor het be-
grip van de tekst van het refrein
volstaat een minder dan gemid-
deld IQ, er kan dus massaal wor-
den meegezongen:

We gaan het nog een keertje
overdoen, overdoen, overdoen
We worden nog een keertje kam-
pioen
We gaan er nog een keertje tege-
naan, tegenaan
De leeuw gaat niet in zn hempie
staan
we zijn door niemand te verslaan
net als toen
worden we weer kampioen
Reken maar dat daar grondig
over is nagedacht door de heren
Peters en Peters.

Oudbakken
Gerard Cox heeft niet eens de
moeite genomen om voor deze
gelegenheid een fonkelnieuw
liedje op zijn repertoire te ne-
men. Cox heeft zijn oudbakken
hit 'Het is weer voorbij die mooie
zomer' van de rommelzolder ge--
haald en die in een Oranjejasje
gestoken. 'Het is weer zover, 't is
weer zomer, maar nu met een
groot oranjebal erbij.

Zoals bekend is hij voetbalfan,
althans Feyenoord-supporter.
Zodoende kent Cox zijn pappen-
heimers en de bijnamen van die
pappenheimers. 'Koetje., 'Tiggel'
en 'Breukie' gaan de ' Duitsers
straks op hun smoel geven, mis-
schien met steun van het jonge
talent Numan en Taument.

Da's nou jammer! Meneer Mi-
chels is wat dat betreft volledig
voorbijgegaan gegaan aan Cox'
kijk op voetbal en aan Cox' se-
lectietips. Uitgerekend Arthur
Numan en Gaston Taument, die
toch vrij prominent figureren in
'Het is weer zover', moesten van
de Generaal thuisblijven. Niet de
leeuw, maar een eens geënga-
geerd maar inmiddels al lang tot
de commercie bekeerd artiest
staat zodoende in zn hempie.

de cd 'Liedjes voor Oranje'
maaktvoor eens en altijd duide-
lijk dat franje rijmt op champa-
gneen oranje, kampioen op niets
meer aan te doen en we zijn door
niemand te verslaan op we gaan
er tegenaan. Bovendien komt de
leeuw in zoveel liedjes om de
hoek kijken, dat spontaan de be-
hoefte ontstaat om een domp-
teur te huren teneinde dat beest
weer terug in zn kooi te krijgen.

Het ,
Mi h voor Dondscoacn Rinus
l cnels en diens paladijn en

°°gde opvolger Dick Advo-
*e» net te noPen dat de eent-
tip es en driehoekscombina-
strVan het Nederlandse elftal
tripi s.net zo haperen als de rij-
ied -Jen van sommige Oranjel-
te,eren. Vergeleken bij enkele.Jasten zijn het onsterfelijke

ÜP Holland Hup', 'Op een slof
'ha 6en ouwe voetbalschoen' ena nd in hand' dichterlijke top-estaties.

den zijn die zich afvragen waar
het met Oranje naartoe moet,
geen nood, op de wijs van Rod
Stewarts 'I am sailing' wijst
Pierre Kartner iedereen de -
voor velen bekende - weg.
Luister maar:
We gaan naar Zweden
We gaan naar Zweden
Gewoon weer winnen
net als toen
't Wordt een sensatie
voor onze natie
Gewoon beginnen
en overdoen

Met alle glorie
en de victorie
Komt heel ons landje
weer overeind
Met goeie reden
gaan wij naar Zweden
In knaloranje
tot het eind

stijgt de doorsnee tekst nauwe-
lijks of niet het niveau 'Sint en
Piet hebben lang moeten denken
wat ze je nu weer moesten
schenken', onder de schrijvers
bevinden zich toch reputaties als
Pierre Kartner, Peter Koelewijn
en Gerard Cox. Ook als er geen
covers worden gezongen, verra-
den de composities nauwelijks
originaliteit, maar vooral gemak-
zucht. Het zijn weer van die be-
kende lalvarianten op het natio-
nale voetbalvolkslied Olé, Olé,
Ole, Olé.

„Nee hoor, er is geen sprake van
dat 'Liedjes voor Oranje een in-
derhaast in elkaar gedraaid pro-
dukt is," bezweert Irene Geer-
ding. „De opnamen zijn in mei
gemaakt, maar de tekstschrijvers
zijn al veel eerder begonnen."
Wie dat nog niet mocht weten,

(jP de cd 'Liedjes voor Oranje',
°r Dino Music met veel pre-

sta op de markt gedumpt,
j âr> produkten die zo te horen

Üev
oorsPronë moeten hebben

tig °nden in de breinen van ma-
U* getalenteerde sinterklaasrij-g^ars. Maar nee, dat is toch

nt een misverstand. Al ont-

Towers laten horen wacht de
jongens van de Nederlandse
voetbalselectie een geheel ver-
zorgde en ook nog betaalde va-
kantie. En Dino Music automa-
tisch een kassucces. Af en toe
effe de wei in omdat de UEFA
(de Europese Voetbalbond) dat
nu eenmaal wil, maar het eindre-
sultaat staat voor de 'keur aan
toptalent' (de kwalificatie is van
de plate/imaatschappij) al vast.
Het kan in Zweden eenvoudig
niet fout gaan. H.0.L.L.A.N.D.,
Holland spreekt een woordje
mee! Luister maar naar André
Hazes. Volgens hem kunnen wij
samen heel Europa aan, omdat
wij samen één geheel vormen.
Neem van Hazes maar gevoeg-
lijk aan dat Europa straks oranje
wordt, daar kan geen land nog
wat aan doen.
Mochten er onverhoopt nog lic-

Het optimisme kent intussen
geen grenzen. Afgaande op al het
fraais dat Vader Abraham, Koos
Alberts, Hanny, Ron Brandste-
der, vanzelfsprekend De Haven-
zangers en warempel ook Lee

50.000 exemplaren. Het hangt er
nu van af wat de jongensvan het
Nederlands elftal in Zweden
gaan doen. We hebben al eerder
meerdere Oranjeprojecten ge-
daan. In 1988 'We houden van
Oranje' met André Hazes. De
jongens deden het toen fantas-
tisch in Duitsland, dus liep 'We
houden van Oranje' fantastisch.
Twee jaar geleden brachten we
'Hits voor Oranje' uit. Toen de-
den ze het niet zo goed, daar in
Italië, dusviel de verkoop bar te-
gen. Heel wat exemplaren heb-
ben we toen moeten terughalen.
Kortom het succes van onze jon-
gens bepaalt mede ons succes."

juicht Irene Geerding. „Met de
eerste uitlevering zijn we over
goud heen gegaan, meer dan

Niettemin denken ze bij Dino
Music, nog voor er in Zweden
ook maar één balomwenteling is
gemaakt, een commerciële vol-
treffer te hebben geplaatst. „De
cd verkoopt als een speer",

Voltreffer

Zaterdagavond uitverkocht

Sterrenploeg festival
Kerkrade compleet

Van onze rtv-redactie

" Jurgen Marcus " Nicole

'Ik schrijf alle liedjes vanuit mijn gevoel'

Nieuw album Benny Neyman
met herkenbare nummers

nog voor vrijdagavond verkrijg-
baar bij de kantoren van het
Limburgs Dagblad Heerlen (al-
léén In de Cramer), Kerkrade en
Geleen.

" Costa Cordalis
Foto's: KIPPA

De nieuwe actualiteitenrubriek
zal, zo is de bedoeling, alle avon-
den te zien zijn, behalve op zon-
dag. Tijdstip en duur van de
uitzending zullen gelijk zijn aan
die van NOS-Laat nu. Beide re-
dactieteams worden samenge-
voegd. Het presentatieteam zal
bestaan uit l_laartje van Weegen,

zullen zijn. Voor de eerste maal
in de geschiedenis van het scla-
gerfestival is de voorstelling van
zaterdagavond al geruime tijd
uitverkocht. Kaarten zijn alleen

sche radio en televisie uitgezon-
den. Dat is de reden dat ook
bekende zangers als Willy Som-
mers en Will Tura ( met Duitse
liedjes) op het festival aanwezig

s_tnnie Christian, die als organi-
tor in de voetsporen van de

trverleden Harry Thomas is ge-
i eden, presenteert ditmaal óók
j^6el wat nieuwe namen. Drafi
t,.eutscher ('Mannor, Stem und
.j'sen bricht') was nog niet eer-
ber op het festival, evenmin als
j^fluitist Edward Simoni, Al-
'n Berger (die de tv-serie 'Ein

Schloss am Wörthersee' bezingt)
en de momenteel in Duitsland
zeer populaire zangeres Kristina
Bach.

Het schlagerfestival, dat bij
TROS (Nederland) en RTL Plus
(Duitsland) op het scherm komt,
wordt eveneens door de Belgi-

Van de jongere garde komen
voorts naar Kerkrade: Claudia
Jung, Nicole, Klaus Densow en
Andy Borg. Terug zijn verder
Klaus & Klaus, rock- & rollster
Ted Herold, Peter Petrell, Jur-
gen Drews, Mare & Dave, Hei-
matduo Judith & Mei. Topster-
ren van vroeger en nu, die op-
nieuw van de partij zullen zijn:
Jurgen Marcus, Costa Cordalis,
Chris Roberts, Bernd Clüver,
Rex Gildo en Freddy Breek.

ERKRADE - De artiesten-
jjloegvoor het 21ste Schlagerfes-

op vrijdag 11 en zaterdag 12
°l Member in de Kerkraadse Ro-
lf. '*s sedel"t gisteren 'rond.J 1totaal maken zowel op vrij-ag- als op zaterdagavond 23

hun opwachting.

HILVERSUM - De AVRO heeft
de Prix Jeunesse 1992 in de cate-
gorie fictie voor kinderen tot en
met zeven jaar gewonnen met
een aflevering uit de jeugdserie
'Kinderen van Waterland.
De onderscheiden aflevering -
gisteren uitgereikt in Munchen -heet 'De Huismuis. De AVRO
zond de dertiendelige serie in
het seizoen 1990-1991 uit en is
van plan de serie het komend
winterseizoen integraal te herha-
len. De Prix Jeunesse is een be-
langrijke internationale prijs
voor kinder- en jeugdprogram-
ma's. 'Kinderen van Waterland'
werd geregisseerd door Ben
Sombogaart en voor het script
was Burny Bos verantwoorde-
lijk. Voor hoofdrolspeler Olivier
Tuinier vormde de serie zijn de-
buut. De internationale jury
noemt de aflevering een 'uit-
schieter in de catogorie story tel-
ling. De programmamakers zijn
gistermiddag feestelijk onthaald
in de AVRO-studio aan de 's-
Gravelandseweg.

Jeugdserie
AVRO valt in

de prijzen

HEERLEN - NOS-Laat en Ach-
ter het Nieuws (Vara) zullen met
ingang van 28 september in el-
kaar opgaan. Dat hebben de
medewerkers van beide actuali-
teitenprogramma's vandaag te
horen gekregen. De dagelijkse
besturen van beide omroepen
hebben hierover gisteren over-
eenstemming bereikt. De samen-
bundeling kwam tot stand onder
drukvan de zenderindeling per 1
oktober, als NOS en Vara met de
VPRO op Nederland 3 gaan uit-
zenden.

Charles Groenhuijsen (beiden
NOS) en Paul Witteman (Vara).
Over de gevolgen voor het totale
aantal arbeidsplaatsen is nog
niets bekend. Het algemeen be-
stuur van de NOS zal zich op 5
juni buigen over de bereikte
overeenstemming.

Achter het Nieuws
en NOS-Laat samen

DOOR PETER VAN DE KRAATS hem en zei dat ik het'ontzettend
leuk zou vinden als hij voor mij
een nummer zou schrijven. Ik
vind hem namelijk één van de
allergrootste componisten' van
ons land. Ik had verwacht dat
dat wel even zou duren, het was
begin februari toen ik hem bena-
derde en hij zat dus midden in
de promotie van zijn carnavals-
plaat, maar twee weken later had
ik het bandje in de bus."

dien heb ik al een tijdje geen hit
gehad, en dat moet nu toch wel
weer gebeuren vind ik. Met deze
cd lukt dat denk ik wel, maar ik
weet niet of dat met een country-plaat ook gelukt zou zijn."

Met de zeshonderd nummers is
Neyman toen aan de gang ge-
gaan, luisteren of de muziek hem
inspireerde tot het schrijven van
een tekst. „Want ik moet muziek
hebben om een goede tekst te
kunnen schrijven. Muziek inspi-
reert me, geeft me houvast en
ritme."

- Benny Neyman
Crj2^er tevreden over zijn jongste

Later is te laat. „Eindelijk
joeer eens een echte Neyman-
u zegt de zanger zelf. „Zo
w D ik ze lang niet meer ge-
sin-.kt" 'Later is te laat' iig*
1^ ds kort in de winkels.

eyrrian was gisteravond de
V stheer in het Tros-programma
s -ocaal Centraal. De Maastricht-
jjj zanger bracht er behalve zijn

ts 'Vrijgezel' en 'Waarom fluis-
ter 'k jenaam nog', ook een aan-

ftummers van zijn nieuwe cd.

De dertien andere nummers zijn
van de hand van Neyman zelf.
„Bij sommige nummers heb ik
wat hulp gehad. Onder meervan
Aristakis, waar ik al eerder meer
samenwerkte."

" Benny Neyman: Jk heb al een tijdje geen hit gehad en dat moet nu toch wel weer eens
gebeuren."

„Na veel luisteren heb ik de keu-
ze tot zon veertig nummers kun-
nen beperken. Dat waren alle-
maal melodieën die me aanspra-
ken." Uiteindelijk hield Neyman
slechts zes complete nummers
over waar hij tevreden mee was.
„Samen met.Bert Schouten, die
de produktie voor 'Later is te
laat' heeft gedaan, heb ik derest
erbij gezocht. Paul Natte heeft
de veertien nummers daarna
prachtig gearrangeeerd. En ge-
lukkig zitten er toch een paar
countrynummers bij."

j,. gasten ontvwig Neyman
eerc erre Kartner en Bonnie St.

Met de laatste heeft Ney-
Onï1 een duet opgenomen, dat
Vi h°P 'Later is te laat' terug te
ge en *s- twee artiesten zon-
l9soa' eei"der samen een duet, in
iy°2. Toen heette het nummer
y erder valt het wel mee'; nu
i^gen St. Clair en Neyman 'Zeg
■ vredesnaam. Pierre Kartner
v acht gisteravond enkele liedjes

Benny Neyman. „En ik zong
.P ttïijn beurt een aantal num-mers van hem."

jes herkennen of daar tenminste
herkenbare elementen in aan
treffen."

Toch staan er op 'Later is te laat'
nummers die over bepaalde, be-
staande personen gaan. „Ja,
'Omdat'je voortleeft in mijn hart'
is bijvoorbeeld zon nummer.
Dat gaat over iemand die haar
partner net heeft verloren. Weer
een ander nummer gaat over een
vrouw die 's morgens vroeg ln

het café zit. Die vrouw heb ik
echt zien zitten. Ik denk dat
mensen die het aangaat zich
door dat lied ook wel aangespro-
ken voelen."

„Ik schrijf de nummers vanuit
mijn gevoel, maar ik wil natuur-
lijk wel dat ze ook anderen aan-
spreken. Maar gelukkig hebben
we in principe allemaal hetzelfde
hart. Het zijn stuk voor stuk
schakeringen van gevoel die

iedereen kent."

Neyman vind deze nieuwe cd
minder een 'luisterplaat' dan zijn
vorige produkten. „'Later is te
laat' kun je ook in een disco of in
een supermarkt draaien. Je hoeft
niet per se naar de woorden te
luisteren om het mooie muziek
te vinden. Mijn vorige platen
hadden dat wel. Ik denk dat deze
cd muzikaal gezien een stuk
commerciëler is."

artner schreef èn componeerde
ee°r Neymans' nieuwe cd ookn nummer: 'Genoeg gepraat,senoeg . gezwegen. „Ik belde

Neyman heeft ongeveer twee
jaar aan 'Later is te laat' gewerkt.
„Ik heb eerst zon driehonderd
liedjes verzameld die ik mooi
vond. Vervolgens ging ik januari
van dit jaar naar Amerika en
daar liep ik tegen de countrymu-
ziek aan. Ik kwam daar zulke
goede nummers tegen, dat ik
nog eens driehonderd liedjes
verzamelde. Ik wilde die eerst
gebruiken voor een aparte coun-
try-cd, maar dat zagen ze bij
GNR, mijn platenmaatschappij,
toch niet zo zitten. Dat zou zó
anders zijn dan de mensen van
me kunnen verwachten. Boven-

Country

Algemeen
„Ik houd mijn nummers zo alge-
meen mogelijk. Niet specifiek
voor Jantje of Marietje schrijven.
Dan kan ï-edereen zich in de lied-
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Bemoeit U
zich maar met

Uw eigen
zaken...

____________________________________É^(^r_____!

Smartlappen voor Zweden
Hollandse platensterren willen ook scoren

DOOR GERARD VAN PUTTEN

showLimburgs dagblad
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10 verrassend aardige woningen
in De Hemelder

comfortabel wonen in een rijke en wjjKW
gevarieerde woonomgeving, op
geringe afstand van het centrum *|i '<*$ *«émÉ -van Brunssum. In dit attractieve *fj
woongebied bemiddelenwij bij de TJL " ':

de achterzijde van de woning ge- I~^~^~*"!!l~^~,lß^~^~^~^~^~^~MM"*i**mJ~*~--M[tfiiK'
lijk met het niveau van detuin. De
woonverdieping heeft o.m. een
woonkamer, eethoek en open keu- gebouwde woningen wordt veel U bent geïnteresseerd in deze
ken. Op de tweede verdieping zijn aandacht besteed. leuke woningen? De uitgebreide
3 slaapkamers en een badkamer documentatie ligt voor u gereed,
met o.m. ligbad en vaste wastafel. Haal hem bij ons op, of vraag om
Aan de afwerking van de degelijk Koopprijs / 175.000,- v.o.n. gratis toezending.

■ Aannemersbedrijf Gebrs. Peters B. V. Ï51L*dT§fa£um ||fi| RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045 - 713746

ÓÓK VOOR TWEEVERDIENERS
Fraaie halfvrijstaande

woningen te Heerlerheide
(premie A)

Aan de Gravenstraat te Heerlerheide kan binnenkort ge-
start worden met de bouw van een 4-tal premie-A-wonin-
gen; woningen welke meer bieden dan u denkt.
Vele wijzigingen mogelijk.

BEL VOOR INFORMATIE
____'___v___>___ ______"«*_■%_» Ook's zaterdags
04/54-85999 geopend: 10.00-13.00

BEMIDDELING IN ONROEREND GOED
VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN

mmf _w_aT Kerkveldsweg-West 29A,
postbus 76. 6100 AB Echt,

I#l#|# tel 04754-85999.
b.g.g. 043-646313;

G£LRE GU-JO VASTGOEDBV Akerstraat 96A, 6411 HD Heerlen,_~~~~~~~ tel 045-711088.
M , .

__^_*_v

m^Ê^ ïki-M f{*T*\mM

vak jiim&unqukiiqe....
I Epen, Krekelstraat ’ 225.000,-k.k.I Vrijstaand herenhuis op circa 400 m 2grond. Ind.: o.a.I garage en 3 kelders (in souterrain), woonkamer (± 35I m 2), ruime keuken met serre, 4 slaapk., badk. en rui-I me zolder (via vaste trap). Bouwjaar 1965.
| Epen, Terpoorterweg ’ 475.000,- k.k.
I Fantastisch gelegen vrijst. woonh. met 1,35 ha grond
I eromheen. Het geheel -van oudsher een boerderij metI huiswei- is momenteel in gebruik als recreatie-object
I en bestaat uit een ruime gezinswon. met 3 vak.appar-
I tementen.

| Cadier en Keer, Papendel ’ 275.000,-k.k.I Halfvrijst. -ruime- woning met grote tuin, garage en
I carport. Ind.: grote kelder. Beg. grond: woonkamer (36
I m 2) met eiken aanb. mcl. app. 1e verd.: 3 slp.kmr. (14I m 2, 10,5 m2en 8 m 2), alle met parketvloer, luxe badka-I mer. 2e verd.: ruime zolder met mogelijkheden. HetI pand is uitstekend geïsoleerd. Op de bovenverdiepin-
I gen voorzien van rolluiken. Aanvaarding op korte ter-I mijn mogelijk.
I Gulpen, Looierstraat ’ 225.000,-k.k.
I Winkel woonh. tegenover het nieuwe winkelcentrum.
| Heerlen, Ambachtstraat ’ 169.000,-k.k.

Tussengelegen herenhuis in het centrum van Heerlen.I Zonnige patio van ca. 30 m 2. Ind.: kelder. Beg. grond:I woonk. (39 m 2), eenv. keuken 7,5 m 2. 1e verd.: 3I slaapkamers (16 m 2, 14 m 2en 7 m 2), royale badka-I mer. 2e verd.: 2 mansardekamers met dakkapellenI resp. 12 en 19 m 2en zolder 6.00x3.00. Gedeeltelijk isI het pand voorzien van kunststof kozijnen. RedelijkeI staat van onderhoud Aanvaarding direct.
I Remersdael (B), Rode Bosstraat / 200.000,- k.k.

Woonh. met voortuin (voorm. restaurant 't Jagdhoes).I Beg. gr. div. ruimten totaal ca. 100 m 2. 1e verd.: 2
I slaapk. en badk. Zonnige achtertuin. Perc.opp. 499I m 2.
i ■"■^^^^^^"^^^^^^^-^^___^«^^"^^^______________"_-___-^_______i

Sippenaeken(B), 4km van Epen ’ 240.000,-k.k.
I Ged. van 'n boerderij bestaand uit: woonh.: woonk. 45I m 2, woonkeuken, 3 slaapk en badk. Vrijst. schuur

10x26 m (ged. vakwerk), dubbele garage. Perc.opp.
I 8.144 m 2.

Wijlre, Burg. van Laarstraat ’ 229.000,- k.k.
I Mooi vrijst. woonh. met 3 slaapk., douche, garage enI carport. Perfect onderhouden!

BOUWKAVELS
In het plan kern Nijswiller kunnen wij u nog 1 bouwka-
vel aanbieden, geschikt voor de bouw van een halfvrij-
staande woning. Er is geen architecten- of aanne-
mersplicht. Oppervl. 240 m 2. De prijs bedraagt mcl.
BTW: ’ 33.935,- vrij op naam per 1-6-1992.
REKREATIE
Houten stacaravan op 'n jaarplaats bij camping
Heyenrade (mcl. inrichting).

Zaterdag is ons kantoor
geopendvan 10.00-13.00 uur.

vonckenß mertens
MAKELAARDIJ OG/ VERZEKERINGEN

EN GELDZAKEN
Rijksweg? Gulpen te».: 04450-1724/1754

A . >^______@^\ "'. T

l__r f __^^^B

" Nog slechts 3 vrijstaande vakantiehuizen

" Eigen grond, percelen van ± 400 m 2
" Compleet ingericht

" Gelegen in fraai park

" Goede verhuurmogelijkheden

" 8 km van watersportgebied

HEDEN
OPEN HUIS

van 14.00 tot 16.00 uur
in Bungalowpark 't Posterbos aan
de Zwembadweg te Posterholt.
Mocht u verhinderd zijn, bel voor uitgebreide info-
brochure.

makelaars onroerend goed en beëdigd taxateurs
Stationsplein 4, 6041 CN Roermond| telefoon 04750-10040

BORN - HONDSBROEK

/ 'm- "'J""^^^sSSv H jg§js l’|| 1. *w«fiM

In het landelijkgelegenplan Hondsbroek bieden
wij eengezinswoningen met garage en een
grote tuin te huur aan. Landelijk, maar slechts
5 minuten lopenvan het centrum en in een
ommezien met de auto op de E25.

Via deentree aan dezijkant komt u In een
vierkante hal waarzich hettoilet, de meterkast
en de trap naar de 1everdieping bevinden. De
L-vormigewoonkamer is gekombineerd met een
halfopenkeuken. De keukendeur geeft toegang
tot hetbetegelde terras en detuin. In dekamer is
een, onder detrap, ingebouwdebergkast. Op de
1everdieping zijn 3 slaapkamersen een
moderne badkamer met ligbad, tweedetoilet en
een aansluitmogelijkheidvoor dewasmachine.
Een vaste trap leidt naar de groteberg- en
hobbyzolder, waar dec.v.-ketel is geplaatst.
Huurprijs vanaf / 760,65 (excl. servicekosten).

/ /\ Valkenburgerweg 25A
MCPUI 6411 BM Heerlen-NhUU Telefoon 045-710909.

[ïëwjur]

Publikatie Ki»___l Algemeen burgerlijk pensioenfonds
" "

3 Dagen Pinkster

■ »'■■■ l»_ll IMIII/ I lll%_P%_P «_p_ -' \'üh'' i) B__lim_J___f-iTjf*"^^*-:

l\f A /? /? Tii S IZo komt U simpel bij k BESPAAR NU HONDERD^AVM* _t-_._■■-. __^___# Marres Meubelen. GULDENS OP UW MEUB^
I rl f mQ r i mQ I I r u 9aat over de E39 richting I AANKOPEN. V

I #1 l C 7 II w L* # Antwerpen, na de grens- 1 1 A
-r n-, ,M_ i _. /di. overgang de eerste afslag U heeft bij ons het gemak dat U zo**Tongersesteenweg 37, 3620 Lanaken (België) Lanaken, dan nog ± 10 km. met nederlandse auldens als hPlaisd*Tel. 011 -71 41 20 vanaf de afslag mei neaerianase guldens als beigi^

O enin ti den 1Ê franken kunt betalen. Wij brengen U*

ma.-vr. 09.00 -IS.S'zc^ïs.OO -18.00 uur aankopen gratis thuis zonder grens-
woensdag gesloten | plaatsingskosten. /

Beter wonen begint met Stienstra
Stienstra heeft een zeer uitgebreid h ~~^huizenaanbod in elke prijsklasse in [^H*»„B _*. J-g^JS-fS I kerkrade h
heel Zuid-Limburg. In deze Buitenberging. Woonk. Oesi. k — Appartement op part. met, . ~ . - .fJ , - achterstallig onderhouu. voortuin. Terras. Gar. Woonk.

■-■uit-il opnnpmrl Vinrlt 11 h*»t hniv '"l *\ J^l slaapk. Badk. met douche.

andere regio? Maak uw wensen aan I Ël pÉwW| ■ in den' Moei. in jonge

allesbrander. Ged. open keu- "^". mit'lijb!
£pkmßadkC°meP

t ligb" trap 3T 2°lder-Dubb' HEERLEN H KERKRADE H Prijs ’ 319.000,-k.k. 6127
Prijs ’ 259.000,- k.k. 6128 ptHl r 170 m.. _-_- -V>* 1 Noord. Woonhuis met tuin. Terwinselen. Uitst. onderhouden „.0,,,.",, u_J_J Pnjs/179.000,-k.k. 6251 Berging. Woonk. Keuken. 2 halfvrijst. woonhuis met gar. OIRSBEEK H

slaapk. Mogelijkh. voor 3e Terras/tuin ca. 12 m. diep. Gerenoveerd boerenwoonhurs
EYGELSHOVEN H slaapk. Badk. met ligb. Zolder. Kelder. Woonk. ca. 40 m- met (rijksmonument) met binnenpl-
Uitst. gel. perceel bouwgrond. HEERLEN H M parketvl. Dichte keuken compl. Gar- R°yale woonk- met Sef'Tot. opp. ca. 529 nr. Centrum. Royaal halfvrijst. %^ met app. Studeerk. 3 slaapk. °Pc" keuken ca. 46 nr. WasK.
Frontbreedte ca. 18 m. Diepte herenhuis met aar. Tuin. ; llfe__w * Badk. met douche. Geh. kunstst. 2 slaapk. met mogelijkh. voor

, ca. 45 m. Kelder. Woonk. ensuite met /, I^«^^^A. koz- en dubb. begl. Ged. roll. 3e e" ie jiaaPk- Luxe badK.
Prijs ’ 89.500.-k.k. 6220 erker. Keuken. Bijkeuken. 4 Prijs ’ 249.000,-k.k. 6182 met ligb. Goede mat. atwer-— slaapk. Badk. met ligb. Zolder __— nng'?nofil,ïï.erllolKle"' _n ,n
lIITUI " u met mogelijkh. voor 5e slaapk. .>**■£" .^H Prys ’ 218.000,-k.k. 6040
tC, ~, 1 Prijs/169.000,-k.k. 6286 Wk '^mM ~Z, 7,Wellen. Lust. gel. modern type W^^MÉMÈi&ÊÊÊËÊËi SCHAESBERG H
herenhuis met zonnig gel. turn. HrPDI PNI „ KERKRADE H In rustige en kindervriendelijke
Ru.me gar./berging. Royale HKfcKLIiN tl HHIBMHBP^ Kaalheide. Woonhuis met tuin. buurt gel. halfvrijst. woonhuis
woonk. en halt open keuken Zuid. Goed gel. hatlvrtst. Prijs ’ , 25.000.-k.k. 6019 Kelder. Living ca. 32 m; met met tuin. Royale gar. Living
met comp . install. tot ca. vakwerkhu.s met grote turn. y , Dj(

6
te keuken me( ca 32 m_ Q keuken mcl

49 nv. 3 slaapk. Badk. Vaste Opnt. cW- Rui
°e

er|L"f' HOENSBROEK H luxe install. mcl. app. 4 slaapk. luxe install. en alle app-
trap naar zolder met mogehjkh. Woonk. ta. 37 m .Ru.me^eetk. Split-level woonhuis met Badk. met ligb. Bergzolder. Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. met
voor 4e slaapk. üpt.sol. Bwjr. met comb. I s.aapk^oMer P

Tuin Royale ke
,
der Grotendeels rofl. Hg* en toilet. Vaste trap naar

'Vöo- ca 1000 m- berging/waskeuken. Woonk. zo>der. Geh. hardh. koz. en
Prijs ’ 225.000,-k.k. 6064 met open haard. Grote aparte l_ £ubb begl.

~ —L keuken met install. 3 slaapk. «>.„„ ."rijs } 219.0U0,- k.k. o/so

FÊÊÊBÊÊkm ~,,,„,,,,,,, u Badk. met zitb. en 2e toilet. / %*y*ïr^»^^a_-____ Tm
M E"V^P f NabijSmm^ halfvrijst Prijs ’ 159.000,-k.k. 6240 l VALKENBURG M

_fe iy f. woonhuis met mooie grote HOENSBROEK II " fl_*lil_r_R_________i cL'ldal^gel6 royaal"rijst.
F_^M |4 tuln- "Je"] f" te?||er,Bin|g' Royaal vrijst. woonhuis met jé |»|»| [W woonhuis met rondom tuin.

■_____l'li,W;.-_»'i^É zolder. Ged. dubb. begl. Degelijke afwerking.
C BÏW^^JIIIÉ dubb. begl. Opp. ca. 524m:.

=^ _*=^ad^s
\A fM\l K A H: kantoor Heerlen, Gaarne vrijblijvend informatie over woning
J I LHJ I lift S";^55 * "r - -Kruisstraat 56, I Naam- .. I____=___=_= 6411 BW Heerlen. .Straat-"____= =_= ____= MAKELAARDIJ B.V. ~ , „ I „ VT?* * *" IM: kantoor Maastricht, ■ Postcode/plaats: «.. „ „«* ........

Tel.: 043-252933* I Telefoon- .1
Wycker Brugstraat 50, ! eleloon- — " -~ - ""
6221 ED Maastricht. I § I

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur. Kantoor Aken, lln ongèfrankeerde enveloppe zenden aan: g 'Zaterdag van 9.00- 1 8.00 uur. Tel. 0949-241 -407540* I Stienstra Makelaardij BV,
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00- 1 3.00 en 14.00- 1 8.00 uur. Jesuitenstraße 2, ■ Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen. o ,
Zaterdag van 9.00-14.00 uur."l anger Samstag" van 9.00-16.00 uur. si(JoAken ~J P



TV 5 Eurosport

RAI UNO

Duitsland 2 RTL PlusDuitsland 3 West

" Günther Jauch. (Duits'
land 2-22.15 uur).

TV FILMS VIDEO

België/RTBF 1

Sportnet

12.00 Victor English method. 12.30
Ciao Italia. 12.55 Weerbericht. 13.00
Journaal. 13.20Mountbatten, le dernier
vice-roi. Engelse serie van Torn Clegg.
Deel 1. 15.00 Les sentiers du monde.
Documentaireserie. 16.00 Grand
écran. 16.45 Les jardins du paroxys-
me. 17.10 Nouba nouba. 17.50 Pro-
chain arret Europe. Vandaag: Zwitser-
land en Zweden. 18.20 Les étoiles de
gourmandises. 18.40 Télétourisme.
Aansl.: Joker- en lottotrekking. 19.30
Journ./weerbericht. 20.05 Le jardin ex-
traordinaire. 20.45 La loi, c'est la loi
(Jake and the Fatman), pilot-film van
deze Amerikaanse serie. 22.15 Zooo-
lympics. 22.20 Dites-moi. Vandaag:
José van Dam. Aansl.: Joker-.lotto-uit-
slagen. 23.30-23.35 Laatste nieuws.

België/Tele 21
14.00 Sport extra. Open Franse tennis-
kampioensch. Finale voor dames
h^ren-dubbel. 19.30 Journaal en weer
bericht. 20.00 Zie België/RTBF 1.

17.30 Boes. Tekenfilmserie. Afl. 6.
17.51 Duupje. Afl.: De nieuwe.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 157.
18.00 Journaal.
18.10 Meisje uit de toekomst (The

girl from tomorrow), 12-delige Austra-
lische jeugdserie. Afl.l. Bij een tijds-
experiment komt Alana, een 13-jarig
meisje uit het jaar 3000, terecht in
een vreemde, primitieve wereld.

18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten uit binnen- (De La
Roche è Houffalize) en buitenland
(Noord-Holland).

19.20 Joker- en lottotrekking, paar-
denkoersen en programma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 De schone schijn (Keeping up

appearances), Engelse serie. Afl.3.
De gelegenheid om wat culturele ba-
gage te gaan opslaan in haar gelief-
koosd landhuis werkt als een mag-
neet op Hyacinth.

20.25 Weekendfilm: De terugkeer
(The comeback). Am. tv-film van Je-
rold Freedman. Een verwonding be-
tekent voor sportkampioen Scotty
Malloy het einde van zijn veelbelo-
vende voetbalcarrière. Hij laat zijn
gezin in de steek en zwerft twintig
jaarrond als playboy.

22.00 Night court. Am. comedyserie
over een nachtelijk gerechtshof in
Manhattan. Afl. 18: Piek a number.

22.30 Vandaag.
22.50 Sport op zaterdag.
23.05 Nachtfilm: Gezelschap van

vreemdelingen (Company of stran-
gers), Canadese komedie uit 1990
van Cynthia Scott. Zeven oude vrou-
wen, die weinig met elkaar gemeen
hebben, zijn gestrand in een verlaten
boerderij, mijlenver van de bewoonde
wereld.

00.45-00.50 Coda. Deuxième médita-
tion, van L. Mareehal.

06.00 Forte Snooker League, finale.
08.00 Argentijns voetbal. 09.00 Water-
sportmagazine. 09.30 Adventure sport.
Mountain bike, para-/hand-gliding.
10.00 Truckracing. 10.30 World sport
special. 11.00 Faszination. 12.00 Atle-
tiek. Eur. kampioensch. 13.00 Voetbal.
Junioren Europese clubs. 15.00 Live
golf. Irish open PGA tour. 18.00 Power-
sports int. magazine. 19.00 NBA bas-
ketbal. Finale. 20.30 Basketbal. Foot-
lockertoern. 21.30 Autosport. Rover
GTI kamp. 22.00 Live golf. 00.00 Golf.
Irish open. 01.00 Voetbal. Blauw-wit/
Sportnet voetbaltoern. 02.00 Live Ame-
rican football. 05.00 Pro superbike
1992. 05.30-07.00 Atletiek. lAAF
Grand Prix.

!sVRO
5? ~W|l mannen onder elkaar,oenge Zweedse serie. Afl.: Hetq|lJ*'n de fles.
r' "Jaar Timboektoe, programmana de favoriete prentenboeken van!*««*. Het boek van de week is:I^Hnderjacht van Nicolas van Pal-

■ » De beste clown van de we-O^W, serie. Afl. 5.
natu Ko de Boswacr|tershow,uur- en milieumagazine voor kin-den met Burny Bos, Paul Kooy entefe Melissen.
Seri 30 (0°) We aM have taleS'verhalen uit alle werelddelen.
Afrik 6n deKola"noten- verhaal uit

_j-u._!_l"l2 Nieuws voor doven en
17^?h*horenden.
sus f,olliciteren met succes, cur-

n^* Afl. 440 rv_.
1&-ri r® architectuur estafette,
■M__H !9e serie over architectuur iniftfS* Afl. 7.

182» A°99le-woordspel.
over Americas CuP 4-del'9e serie

,8-56 r!i 2eilevenement. Afl. 4.
r^ a De hoogste versnelling, auto-

com srowin95rowin9 pains. Amerikaanse
toon / yserie- AfL: The new deal (1)-
-to_S lr*i*+TT) Journaal-
team op sP°rt- Sportquiz met
iViaTtiaptains Gerrie Knetemann en

2ioe°w jn Eysv°g«'-
kaan Ver say never again, Ameri-
Kerch 6 speelfilm uit 1983 van Irvin
Dern- Met: Scan Connery ca
tv.6o sdaador9anisatie Spectre kaapt
'eid atoomraketten en de leider 810-
Aqb »6'st een 9i9an'isch losgeld.
Ma*. James Bond krijgt de opdracht
raken 9o' die toezicht houdt op de
te h "°P de Bahamas in de gaten

23.20 en-
taire "0un* Everest '92, documen-
Ever °Ver de beklimming van Mount
i*Jjfst door Ronald Naar en Ed-OoS d O'ner in mei jl.
SeiPr°grammiert auf Mord. Duit-

""■v-1.55 "" Journaal.

VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Ongelooflijk maar Bardi. De il-

lusionist Jan Bardi presenteert raad-
selachtige stunts. Mede-presentatie:
Marceline Schopman.

17.32 Man over de vloer (Man about
the house). Engelse comedyserie.
Afl.: Aan alleskomt een eind. De 'ver-
eniging van huurders' geeft een
feestje, maar daar mag meneer Ro-
per niets van weten. (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.19 (TT) Onderweg met dieren.
6-delige serie over dierentransport.

18.53 Vijf tegen vijf. Spelprogramma
gepresenteerd door Peter Jan Rens.

19.21 De baas in huis? (Whos the
boss?). Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Pas getrouwd. Sam en Hank ko-
men terug van hun huwelijksreis en
mogen als getrouwd stel niet meer in
het studentenhuis wonen. Ze trekken
bij Tony en Angela in.

19.50 De Vereenigde Algemeene,
Nederlandse serie. Afl.: Een jukje
maken. Cor Blauwboer wordt bijna
beetgenomen door de louche zaken-
man Morees, maar Joke voorkomt
zonder het te weten een ramp.

20.19 Flying doctors. Australische
doktersserie. Afl.: Oude liefde roest
niet. Een oude vlam van Clare ver-
oorzaakt opschudding in Coopers
Crossing. Vic heeft het moeilijk. Hij
kan Steve niet langer in dienst hou-
den, maar durft hem ook niet zomaar
op straat te zetten.

21.10 Sonja op zaterdag. Sonja Ba-
rend met een portret van Helen Char-
les, die na 25 jaar, terugging naar
haar geboorte-eiland Aruba.

22.05 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.39 Per seconde wijzer. Quiz, ge-
presenteerd doorKees Driehuis.

23.15 De schreeuw van de Leeuw.
Satirisch programma met Paul de
Leeuw vanuit Almere.

23.52 Natuurmoment. Vandaag: Li-
bellen in natuurmonument Korenbur-
gerveen. (herh.).

00.00-00.05 "" Journaal.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.55 Studio sport met open Franse

kampioenschappen op Roland Gar-
ros, finale voor dames en recht-
streekse beelden van de World Lea-
gue volleybalwedstrijd: Nederland -Duitsland.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Plagen. Zijn

Tommie en leniemienie even lief? De
hoogste blokkentoren staat vandaag
in een kleuterklas in Arnhem. Diede
is een beetje boos op Job, wat zou
er aan de hand zijn?

18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 P.S. deruimte. Informatieve se-
rie over jongeren. Afl. 4. Het pro-
gramma wordt gepresenteerd door
Nicolette de Wolf en Rik Delhaas,
twee jonge journalisten die hun spo-
ren bij IKON-jeugd-tv en -radio al ver-
diend hebben. Ze werden geselec-
teerd uit enige tientallen collega's die
de afgelopen maanden screentests
deden. P.S. de Ruimte' wil de af-
stand tussen presentatoren en gas-
ten zo klein mogelijk houden.

19.28 Bericht van de Wilde Ganzen.
19.30 Offshore.
20.00 "" Journaal.
20.25 Kenmerk.
20.55 Slaven van de herinnering. 'Iz-

kor, Slaves of Memory'. Israëlische
documentaire van de Israëlische fil-
mer Eyal Sivan over het Pesach-
feest waarbij de de uittocht uit de
Egyptische slavernij wordt herdacht.
Eyal Sivan ging in zijn land op zoek
naar de wijze waarop het verleden le-
vend wordt gehouden. Hij deed dat in
de maand april, waarin vier belangrij-
ke gedenkdagen elkaar opvolgen.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/TV 2

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Super Mario brothers. Ameri-
-12.25 RTL4Classique. Klassiek con-

cert uitgevoerd door het RTL Orkest.
13.05 Classic movie: Winterhawk,

Amerikaanse western uit 1975. Het
verhaal speelt zich af in het midden
van de vorige eeuw. De levens van
de Blackfoot indianen in Canada wor-
den bedreigd door een pokkenepide-
mie. De stam dreigt uit te sterven.
Een van de indianen gaat naar een
nederzetting van blanke kolonisten
om een serum tegen de gevreesde
ziekte te vragen.

14.40 Les Misérables, miniserie.
15.35 The Simpsons. Tekenfilmserie.
16.00 Gezondheid.
16.50 Floramagazine. Programma

waarin allerlei aspecten rond tuinie-
ren worden behandeld.

17.20 Geldwijzer. Informatief pro-
gramma's over geld en geldzaken.

17.30 Tineke. Weekendprogramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Tineke. Deel 2.
19.30 Avondnieuws.
20.00 Liefde op het eerste gezicht.
20.45 Sandra's verjaardagsshow.
22.10 Hunter. Am. detective-serie.
23.00 Laatste nieuws.
23.15 Playboy late night.
00.10 Don't make waves, Amerikaan-

se comedy uit 1967. Het leven van de
bodybuilders in het zuiden van Cali-
fornië is nooit simpel geweest. Alles
wordt nog gecompliceerder wanneer
Carlo er als toerist arriveert en werk
vindt als verkoper van zwembaden.
Hij krijgt een verhouding met Laura,
een dame die dolgraag actrice wil
worden. Alles wordt nog gecompli-
ceerder als Carlo ook nog iets krijgt
met Joanna.

01.45 La battaglia diel Alamein, Ita-
liaans/Franse film uit 1960. La bat-
taglia di El Alamein geeft een recon-
structie van de slag bij El Alamein in
1942, waarbij de Duitsers en Italia-
nen streden tegen het Britse Achtste
leger, aangevoerd door de legendari-
sche generaal Montgomery.

03.25 Nachtprogramma.

14.00-18.00 Sport extra: Tennis.
Open Franse kampioenschappen op
Roland Garros, rechtstreekse repor-
tage van de damesfinale.

09.00 Intern, motorsport. 10.00 EK rit-
mische gymnastiek. 11.30 Saturday ali-
ve. Tennis: Open Franse kamp., herh.
en finales dames dubbelspel; EK Ritmi-
sche gymnastiek; Int. motorsport,
(herh.); Atletiek: lAAF Meeting, live.
22.00-01.00 Tennis. Open Franse
kampioenschappen, (herh.).

Super Channel

07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.15 Horizon 93. 13.30 Correspon-
dance. 13.45 Hotel. Literair magazine.
14.00 Divan. Gesprek met Yves Ro-
bert. 14.30 Open Franse Tenniskam-
pioenschappen, finale dames enkel-
spel. 18.30 Nws. 18.40 Revue de
presse. 18.55 Clin d'oeil. 19.00 Trois
caravelles pour Seville. Spelprogr.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Thalas-
sa. Maritiem magazine. 21.00 Nws en
Eur. weerbericht. 21.30 L'ami Maupas-
sant. Serie. 22.30 Caractères. Literair
magazine. 23.45 Nieuws. 00.05-00.35
A comme artiste. 06.30 Business weekly. 07.30 The mix.

08.00 ITN world news. 08.30 The mix.
09.00 Super shop. 09.30 All mixed up.
13.45 Super events. 14.00 Prime sport.
15.50 Supersports news. 16.00 World-
sports special. 16.30 Video travel gui-
des. 17.00 Youthquake. 17.30 All
mixed up. 18.30 Travel magazine.
19.00Videofashion. 19.30 East Europe
report. 20.00 The Saturday film: (ZW)
Eternally yours, Am. speelfilm uit 1939.
22.00 Nws. 22.30 Film Europe. 23.00
Absolutely live. 00.00 Supersports
news. 00.10 The mix all night.

MTV

06.55 Ochtendprogr. 13.25 Lotto-trek-
king. 13.30 Nws. 13.55 TG 1 tre minuti
di.... 14.00 Prisma. 14.30 TGS Sabato
sport. 16.45 Disney Club. 18.00
Nieuwsflits. 18.10Lotto-trekking. 18.15
Piü sani piü belli. 19.30 Parole e vita:
II vangelo della domenica. Overden-
king. 19.40 II naso di Cleopatra. 19.50
Weerbericht. 20.00 Nws. 20.25 TG 1
sport. Met voetbal om de U.S. Cup: Ita-
lië - USA. 22.45 TG 1 linea notte. 23.00
Speciale TG 1. 00.00 Laatste nws.
00.30 Sabato club: Speelfilm. Aansl.:
Nachtprogrammering.

BBC1

SAT1

Duitsland 1
09.45 Gymnastik im Alltag. 10.00 This
week. 10.15Actualités. 10.30 Bon cou-
rage. 11.00 Cursus Engels voor begin-
ners. 11.30 FernUniversitat direkt.
12.15 Wege zum Menschen, informa-
tieve serie. 13.00 Cursus geschiedenis.
13.30 Cursus sociologie. 14.00 Rück-
blende: Der Marshall-Plan. 14.15 West
3 aktuell. 14.20 Das wars - diese Wo-
che. 15.00 Sport 3 extra. 17.00Lander
- Menschen - Abenteuer: Reportage
over een expeditie op Antarctica. 17.45
Reiseführer: Reportage over de route
van Keulen naar Bavay. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Hier und heute unter-
wegs. 18.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.58 Progr.-overz. 19.00 Ak-
tuelle Stunde met om: 19.30 Sport im
Westen. 20.00 Vogel exklusiv. Natuur-
documentaire. 20.45 Ach du lieber
Geist! Reportage over de middeleeuw-
se monnik Joachim van Fiore die ge-
loofde dat in 1260 het Paradijs op aar-
de zou beginnen. 22.00 Paarungen,
serie over sexualiteit in de natuur.
22.45 Zukunftsgesprache: Mathias
Greffrath in gesprek met de neuro-bio-
loge Hannah Monyer. 23.45 Rocklife:
Alex Oriental Experience. 00.45 Nws.

Duitsland 3 SWF

08.00 Guns n' Roses weekend wjth
Rebecca de Ruvo. 11.00 The big p©ki-
re. 11.30 US Top 20 video countdbwrtl
13.30 XPO. 14.00 Guns n' Roswr
weekend with Paul King. 17.00"¥s£
Raps. 18.00 Week in rock. 18.30T3ÏW.
big picture. 19.00 European top 2fl£21.00 Saturday night live. 22.00 Partfcwzone. 01.00 Guns n' Roses weekeris£
with Knstiane Backer. 03.00-08.OJÉ
Night videos.

CNN

V,a9esschau.
O$4S Unbekann.es Galapagos.

gra Partnermassage - ein Pro-
-1".Óo ? ,ür Körper und Seele- AfL 1-
-10_; Tagesschau.
1Q.35 °ie Reportage.
*ii» \7nterwe9s ■ Das Reisemaga-
Ca " Vahdaag o.a. actieve vakantie in

'1.00 t 3
en ,rekken door IJsland.

11 03 J^Jesschau.11 3- Music-Box. Muziekcompilatie.
SnJ* versteckte Fallen. Oostduitse

1},5Self'lm uit 1990.
U'qT persoverzicht.
1S'07 la9esschau.Ia9esschau.

r.UroPam agazin.
Mallorca - Insel der Deut-

°D .j
1" Reportage over het toerismej^ajorca, waar steeds meer Duit-

'*.ls 2'Ch bl'ivend vestigen, (herh.).
'S4c **°ndjager. Tv-film.
'«'.OO ster>s.
tfjy Disney Club. Kindermagazine
V' 9asten, muziek, tekenfilm- en
17.23nturenseries.iL Weister Eder und sein Pu-

t serie- A"-: Pumuckl im Zo°
1?'S c Jagesschau.U,q7 |Portschau-Telegramm.

hg, sPortschau. Met o.a. EK voet-
19t_nV^nuit Zweden.1«2 Markt.
'BSO o* Rudis Tiershow, spel.
20.qq Regionaal programma.
?0, 1s (TT) Tagesschau.

pr- "" Musikantenstadl. Muziek-
se r̂- niet o.a. Das Karntner Doppel-

Hl.sj " en Gitte und Klaus.
ij Oo a9esthemen-Telegramm.
ÏJq: "" Lotto-trekking.
?J.2c Tagesthemen.

Das Wort zum Sonntag.
spg "" A dry white season. Am.
van a m uit 1988 naar een roman

dré Brink' Ben du Toit is d0"

rj., m Johannesburg. Zijn tuinman is
Deg^arte Gordon Ngubene. Wan-
s^ r Gordon en diens zoon na ras-
r^(r^"en om het leven komen, dringt
W- '°f Ben door hoe oneerlijk en

Oo.ij dde apartheid is.
""■IS 'a9esschau.

o 6l ""Just ask for Diamond. En-
-0l -3|e speelfilm uit '88.
ol.4?Tagesschau.

<rrTo01-4 S Z.E.N. In der Provence:j^Sebirge

14.30 Cursus geschiedenis. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Nimm's Dritte. Ma-
gazine. 17.30 Fenstergucker. Drei In-
sein im Sec, documentaire over de drie
eilanden Lindau, Mainau en Reichenau
in het Bodenmeer. Südwest 18.00 Das
Buschkrankenhaus von Kitgum. Docu-
mentaire over de dagelijkse gang van
zaken bij de ontwikkelingshulp die een
Duits medisch team in Oeganda biedt.
18.30 Glaskasten. Cultureel magazine.
19.00 Pssst. Spelshow met Harald
Schmid. Gaste: Margarethe Schreine-
makers. 19.30 Igel. Dierenbescher-
mingsmagazine. Thema: Illegale han-
del in papegaaien. Presentatie: Mario
Schmiedicke. 20.15 Amor America.
Duitse documentaire uit 1989 van Ciro
Cappellari over Amerika. 22.05 Aktuell.
22.10 Nachtcafé. Talkshow met Wie-
land Backes. 23.40 Der Halberg ruft!
Muziekprogr. met Arnim Töpel. 00.25
Aktuell. 00.27 Non-Stop-Fernsehen.

08.00 Nachbarn in Europa. Informa-
tie en actualiteiten in het Grieks, Itali-
aans en Portugees.

09.00 Tagesschau.
09.03 Nachbarn. Magazine voor bui-

tenlanders en Duitsers.
09.45 Bremer Gesundheitswerk-

statt: Partnermassage - ein Pro-
gramm für Körper und Seele (1).

10.00 Tagesschau.
10.03 Die Reportage.
10.35 ARD-Ratbeger: Unterwegs:

das Reisemagazin. Toeristische tips.
Vandaag: o.a. Actieve vakantie in de
Canadese provincie Alberta; Zwerf-
tochten door IJsland en met de fiets
door Mecklenburg-Vorpommern.

11.00 Tagesschau.
11.03 Music Box. Hoogtepunten uit

Verstehen sic Spass?
11.30 Versteckte Fallen, Oostduitse

speelfilm uit 1990.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.
13.30 Sansibar. Reportage over

droomeiland Zanzibar.
13.45 Tennis: Open Franse tennis-

kamp., finale dames-enkelspel.
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Burger, rettet Eure Stadte!
18.00 Flying doctors. Afl.: Der ge-

heimnisvolle Alte.
19.00 Heute.
19.20 Günter Pfitzmann in 'Berliner

Weisse mit Schuss'. Vier verhalen.
20.30 (TT) Ich heirate eine Familie.

Comedyserie. Afl.: 1 + 1 = 5. De ge-
scheiden boutique-houdster Angelika
Graf, die met haar drie kinderen in
een oud huisje woont, wordt door

' haar vriendin Sybille aan Werner
Schumann gekoppeld, (herh.).

22.00 Heute-journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

Met: Voetbal: Duitslands EK-tegen-
stander Schotland en atletiek: Mee-
ting in Sevilla. Aansl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende.

23.35 SOKO 5113, Duitse politieserie.
Afl.: Sichtvermerk (1). (herh.).

00.20 heute.
00.25-01.45 Jeremy Rodack - Mem

Wille ist Gesetz (Tribute to a bad
man). Amerikaanse speelfilm uit
1955.

06.00 Georgië. Am. tekenfilmserie.
06.25 Diplodos. Tekenfilmserie.
06.55 Tekenfilm.
07.10 Piff und Herkules. Tekenfilm.
07.30 Cubitus. Tekenfilmserie.
08.00 Konfetti. Kinderprogramma.
09.25 Klack. Spelshow.
10.10 New Kids on the block, serie.
10.35 Peter Pan. Am. tekenfilmserie.
11.00 Marvel Universum. Kinderpro-

gramma met de tekenfilms.
12.30 Michel Vaillant. Tekenfilmserie.
13.00 Teenage mutant hero turtles,

Amerikaanse tekenfilmserie.
13.30 American gladiators, serie.
14.30 Adam 12 - Einsatz in L.A. (The

new Adam 12). Afl.: Notwehr.
15.00 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Bandenkrieg. (herh.).

16.00 Das A-Team, Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der Pennbruder. (herh.).

16.50 21. Jump street - Tatort Klas-
senzimmer. Afl.: Die Radikalen.

17.45 Der Preis ist heiss. Spelshow.
18.15 Familienduell. Spelprogr.
18.45 RTL aktuell.
19.15 FuU house (Rags to riches).

Afl.: Marva for president, (herh.).
20.15 Meine teuflischen Nachrich-

ten (The burbs), Amerikaanse actie-
komedie uit 1988 van Joe Dante.

22.00 Alles nichts oder?! Show met
Hella von Sinnen en Hugo Egon Bal-
der. Gast: Ulla Meinecke.

23.00 Junge Madehen mögen's
heiss, Hausfrauen noch heisser,
Duitse softsexfilm uit 1973 van Eber-
hard Schroeder.

00.25 Ein Haus voll Verrückter (Do-
ve vai il vizietto non ce l'hai). Italiaan-
se softsexfilm uit 1979 van Franco
Martinelli.

01.55 Mannermagazin M. (herh.).
02.20 Hot Dogs und Bananeneis,

Duitse softsexfilm uit 1973 van Eber-
hard Schroeder. Met: Achim Neu-
mann, Ulrike Butz e.a. (herh.).

03.40 Ein Haus voll Verrückter (Do-
ve vai il vizietto non ce l'hai), Italiaan-
se softsexfilm uit 1979 van Franco
Martinelli. Met: Renzo Montagnini, Al-
varo Vitaldi, Stefano Amato, e.a.
(herh.). *05.05 Captain Power (Captain Power
and the soldiers of future), Cana-
dees/Amerikaanse sf-serie.

05.35 Tekenfilm.

06.00 Cagney & Lacey, misdaadserie.
06.50 Von Herz zu Herz. Volksmuziek.
07.15 Quar Beet. Kindermagazine.
10.55 Wahre Wunder. 11.50 Glücks-
rad. Spelprogr. 12.30 Wirtschaftsfo-
rum. 13.00 Nieuws. 13.05 Zauber der
Berge. Magazine voor bergbeklim-
mers. 13.35 Raumschiff Enterprise
(Star Trek). Am. sf-serie. 14.30 Man-
nerwirtschaft (The odd couple). Am.
comedyserie. Afl.: Wo kommt das Baby
her? Aansl.: Nieuws. 15.05 (ZW) Zwei
Herren Dick und Doof (Laurel and Har-
dy). Am. slapstick uit 1928 van Emmett
Flynn. 15.25 Hans Moser cyclus: (ZW)
Das Gasschen zum Paradies, Duitse
speelfilm uit 1936 van Mac Frie. 16.45
Sonntagstiere. Huisdierenmagazine.
17.15 Vorsicht Kamera. Opnames met
de verborgen camera. 17.45 Punkt,
Punkt, Punkt. Woordspel. 18.15 Herz
ist Trumpf. Spelprogr. 18.45 Nieuws.
19.20 Glücksrad. Spelprogr. Aansl.:
Weerbericht. 20.15 Hotel der toten
Gaste, Duitse misdaadfilm uit 1965.
21.55 Nieuws. 22.05 Jux & Dallerei.
Talkshow. 23.05 Midnight woman. Am.
erotische speelfilm uit 1984. 00.35 II
decamerone Nero, Italiaans/Franse
erotische speelfilm uit 1984. 02.00 Mid-
night woman. Am. erotische speelfilm.
03.20 Progr.-overz.

07.35 Open universiteit. 08.25 Nws.
08.30 Hallo Spencer. 08.50 Babar.
09.15 The Jetsons. 09.35 Round the
twist. 10.00 Parallel 9. Gev. magazine.
11.47 Weerbericht. 11.50 Grandstand.
Sportprogr. met 11.55 Cricket: Enge-
land-Pakistan. 14.00 Nws; 14.05 Ten-
nis: Open Franse kamp., finale dames
enkelspel; 14.40 Cricket en tennis;
15.25 Paardenkoersen (start om 15.30,
16.00 en 16.30); 15.35 Cricket en ten-
nis; 15.55 Paardenkoersen; 16.05 Cric-
ket; 16.25 Paardenkoersen; 16.35 Cric-
ket; 17 30 Voetbal, vooruitblik op het
EK met een portret van Engeland en
Schotland. 18.10 Nws. 18.20 Regio-
naal Nws. 18.25 Jim'll fix it. 19.00 The
Brittas empire. Comedyserie. 19.30
That's showbusiness! Quiz. 20.00 Kee-
ping up appearances. Comedyeserie.
20.30 Growing pains, serie. 21.20 Ca-
sualty. Ziekenhuisserie. 22.10 Nws en
sport. 22.30 Satirisch consumentenma-
gazine. 23.10 Fletch. Am. speelfilm uit
1985 van Michael Ritchie. 00.40 Im-
passe. Am. speelfilm uit 1970.
02.20-02.25 Weerbericht.

07.30 Moneyline. 09.00 World budß
ness this week. 11.10 Larry Kin9
12.40 Intern, correspondents. 14.10
The big story. 15.10 Health week;'-
-15.40 Moneyweek. 16.10 Science and"
technology week. 16.40 Style with Elsa
Klensch. 17.10 Showbiz this week-
-18.40 Evans and Novak. 19.00 World
business this week. 19.40 Newsmaker-
Saturday. 20.10 Healthweek. 20.40
Style with Elsa Klensch. 21.10 Yotir
money. 21.40 Intern, correspondents.-
-23.40 Newsmaker Saturday. 00.40 Pin-;
nacie. 01.10 The big story. 03.10-
Showbiz this week. 05.10-07.10 Ine
Capital gang.

RTL 4
'3-Ki We'i-,^ Winterhawk. Tamelijk ge-
de T?aaige en niet bijster geslaag-
'^nk over een indiaan die bi

om een mec|icÜh tegen de
&n w " komt vragen. Leidt tot roof
les praak- Regie in 1976 van Char-rce' met Michael Dante, Leif

SuperChannel

fetje Eternally Yours. Niemendal-
r^tta vn Tay Gamett uit 1939- L°-
%la Un9 is getrouwd met goo-
hij, ar °avid Niven. Zij vindt dat
1e6rd

2eer d°or zn werk is geobse- " Scan Connery en Klaus Maria Brandauer in 'Never say
never again'. (Nederland 1 - 21.08 uur).

dese Cynthia Scott uit 1990. Zeven
oudere dames (geen professionele
actrices) hebben autopech in de
buurt van Quebec. Ze vertellen el-
kaar over hun leven.

radio

0.10 Don't make waves. Aardige
komedie over de Califomische op-
pervlakkigeïifestyle', met Tony
Curtis, Claudia Cardinale en Sha-
ron Tate. In 1967 gemaakt door
Alexander MacKendrick.

RTL4

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. 1255
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport.
(17.05 TROS Aktua. Nws,). 18.10
TROS Aktua. 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.04 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 1

den Tag: 7.15 Veranstaltungstips;
8.30 Presseschau) 9.05 Hitwelle.
Die Weekend-Show mit Oldies,
Gags und neue Scheiben) 12 05
Musik a la carte 12.30 BRF Ak-
tuell. 13.05 Internationale Hitpara-
de. 16.05 BRF-Mobil 1805 BRF
Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Forum - Das Kulturmagazin.
20.05 Freie Tribune 20 15-20.30
Philosophie und Ethik.

nica klassiek. Der Schatzgraber,
opera van Schreker. Groot Om-
roepkoor en Radio Filh. Ork. 0.1.v.
Edo de Waart met sol. 18.00 Nws.
18.04 Muziekjournaal. 19.00

Avondstemming. 20.00 Nws. 20.02
KRO-Klassiek Muz. voor dubbelk-
wartet; ca.2o 30 De Suite-Muziek-
week. 22.00 Camera obscura.
23.00 Het orgel. 23.20-24.00 Lau-
date.

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94 en Het Ei van St
Joost. Rechtstreeks vanuit Gulpen
op het plein voor Primosa Optre-
dens van o.a. de cabaretgroep
Veer Giere en Sjèr Bataille Pre-
sentatie: Ria van Grinsven. Lei
Meisen en Sef Derkx. 11.00 De
Onderstroom, programma over
kunst en cultuur. 12.00 Het evene-
ment, klassieke muziek. 13.00
Overname programma's Radio 1
17.00-18.00 Limburg Aktueel (kort)
en Vrij Spel, popmuziek. Nieuws op elk heel uur.

08.03Geeuwen met VanLeeuwerv
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-'
kringen. Bart van Gogh. 1203!
Goeiemiddag Nederland, Torn'
Blom. 14.03 Oorwarmers, Jan da'
Boer. 16.03 Vnjheid-Blijheid, Man-]
tin Volder. 1900 Seven o'cloofc'
rock. 22.00 RTL Megahits 01 08'
RTL Nightshift.

RTL 4Radio

0.15 Just ask for diamond. Parodie
op de detective-film uit 1988 van
Stepehen Bailey, met Susannah
Vork, Patricia Hodge. Mysterie
rond een doos snoep moet genoeg
zijn voor anderhalf uur vermaak.

Duitsland 1 7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Andere koffie.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 KROs country time. 19.04
Glas in lood. 20.04 Uit het KRO-
archief. 21.04 The bands.
22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 2

Radio 3
AKN: 6.02 Wakker. 8.04 Popsjop.
10.04 Dolce vita. 12.04 Eeh...
13.04 Popparazzi. 15.04 Paperclip.
17.04 Basta. 18.04 De avondspits
AKN: 19.04 Forza. 20.04 For those
who like to groove. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn.

Duitsland 2
0.25 Tribute to a badman. James
Cagney schittert in een verder nog-
al trage western van Robert Wise
uit 1956. Rancher tegen bandieten,
niet meer en niet minder. Ook met
Irene Papas.

aanvankelijk conservatieve blanke
leraar die langzaam de situatie in
Zuid-Afrika inziet. Memorabele ga-
strol van Marlon Brando als cyni-
sche advocaat. Brando weigerde
zijn tekst uit het hoofd te* leren en
liet zich via een apparaatje achter
zn oor souffleren. Vandaar zijn be-
dachtzame pauzes.

tekent minder spectaculaire stunts,
minder geweld en meer ironie.
Klaus Maria Brandauer is overtui-
gend als dc slechterik, Kim Basin-
ger en Barbara Carrera zijn dc
spetters die Connery van zn werk
afhouden. Regie in 1983 van Irvin
Kershner.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
met Torn Vossen (6.30, 7.00, 7.30
nieuws).
Van 8.10 tot 17.00uur Radio 2 live
in Bobbejaanland.
8.00 Nieuws. 8.10 Ochtendkuren
met Somers en Verschuren. 10.00
Nieuws. 10.03 De zoete inval, ra-
diokwis met Luc Appermont. 11.30
Vlaamse top tien 12.00 Radio
twee top dertig met Guy de Vynck
(om 13.00 nieuws). 14.00 Radio
Rijswiick. 17.00 Nieuws. 17.05 In
de Terminus: muzikaal weekend-
magazine met Maggy van Herre-
weghe (18.00 nieuws). 20.00 Har-
telijk. Bart Pieters ontvangt gasten
en draait verzoekjes (22.00 nieuws
en lotto). 23.30 Nachtradio (Nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

RTL Plus
hoüd Tne burbs. Redelijk onder-
Uit i cfD

nde komedie van Joe Dante
'Wk metTomHanksenßruce
Wijk n

Nieuwe buren zetten woon-
-ogsgs 0p stelten. Een soort Flodder

Nederland 1

?10ftM " 1

Üt6| ° say never again. De
bgck aat op de onvermoede come-
C_n_ Var> (de enige echte) Sean

>'nery als James Bond. Dat be-

Duitsland 1
22.30 A dry white season. Anti-
apartheidsfilm van Euzhan Paley
uit 1989. Donald Sutherland is een

België/TV 1
23.05 The company of strangers
Warme, menselijke film van Cana

RTL4
1.45 The battle of El Alamein. Oor-
logsfilm van Giorgio Ferroni over
de slag van Montgomery tegen
Duitsers en Italianen in dewoestijn.
Met Frederick Stafford, Robert
Hossein.

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. 12.00 Muziek voor
miljoenen. 13.00 Nws. 13.04Vero-

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
RVU: 9.30 Werken aan werk.
10.00 Onder de groene linde.
10.15 De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied alleen...!
12.44 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
(13.00 Nws.). 13.10Kom er es uit.
13.30Opo doro (Open deur). 14.00
NCRV-zaterdag sport. 17.00 Ucht
en uitzicht. 17.45 Postbus 51, Ne-
derlandse Antillen en Aruba. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws). 18.25 Kayen rasja
(Er is hoop). IOS: 18.40 Hoda al
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14 EO Metter-
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.35 Deze week. 22.00-23.00
Zaterdagavond-uur.

België/BRF
Nieuws op elk roei uur.
6.05. Radiofrühstück (6.15 Wort in

4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. 8 00 Nieuwe'
Zum Tage. 8.07 In unserem Alteri8.55 Overpeinzing 900 Nieuws!
9.05 Der Musikpaviljon (10.00'
Nieuws). 12.00 Nieuws 12.05 Pop:
Report met een overzicht van de
Duitse hitparade 14 00 Nieuws en
economisch praa^e. 14 07 Orche»-
ter der Welt. 15.00 Café Canton
(16.00 nieuws) 17.00Der Tag urb-
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 Die
Faschingsfee Operette von Env!
merich Kalman 22.00 Nieuws.
22 05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress

WDR 4
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Nederland 1 RTL4 BBC 2Nederland 2 Nederland 3 België/TV 1
07.40 Open universiteit. 16.05 The di-
sorderly orderly. Am. speelfilm uit 1964
van Frank Tashlin. 17.30 Cricket. En-
geland-Pakistan. 19.30 The human
element. 20.00 Late again. 20.50 Nws.
en sport. 21.05 Dance house, serie.
21.10 One world: Greenbucks. Docu-
mentaire over directeuren van wereld-
wijde corporaties die zich inzetten voor
het milieu binnen het bedrijf. 22.00 Ha-
ve I got news for you? Actuele quiz.
22.30 Rhythms of the world. Documen-
taire serie over muziek. 23.30 Teenage
diaries. Serie. Afl.: Justice sucks, het
verhaal van de Vonnie (16) die op
12-jarige leeftijd na sexueel misbruikt
te zijn door haar stiefvader in een te-
huis ondergebracht werd en van haar
broertje gescheiden werd. 00.20 Cric-
ket, samenvatting. 00.50-02.45 The
gambier. Am. speelfilm uit 1974 van
Karel Reisz.

Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag



Vaak verkopen wij huizen die de krant net
niet halen. Zoekt u een huis, laat u

vrijblijvend inschrijven.
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3

ONROERENDE ZAKEN
BOCHOLTZ

Kerkeveld 8. Goed onderhouden vrijstaand woonhuis met garage,
'3 slk., zolder via vaste trap, rustig gelegen.
Vr.pr. ’ 255.000,- k.k.

BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slk., luxe badk.,
woonk. 50 m 2,opp. 379 m 2,bwj. 1989.
Vr pr ’ 359.000,-k.k.

HEERLEN
Dr. Cl. Meulemanstr. Vrijstaand schitterend landhuis met garage,
woonkamer 42 m 2, 3 ruime slk., grondopp. ± 685 m 2,geheel on-
derkelderd, mooi aangelegde tuin. Bwjr. 1988. Vr.pr. ’419.000,-
-k.k.
Ambachtsstr. 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5 slk., grote
woonk m. parket Vr.pr. ’ 169.000,- k k
Molenberglaan 69. Uitstekend onderhouden karakteristiek vrijst.
herenhuis op 625 m 2,4 slk., ruime garage, nieuwe keuken, zonni-
ge tuin, gel. aan rand Aambos.
Vr.pr. ’ 429 000,- k.k.
Bekkerweg 65. Ruim halfvrijst. woonhuis, grote woonk., 4 slk.,
met voortuin met parkeerplaats, achterom bereikbaar. Vr.pr.
/ 209.000.- k.k.
Ruys de Beerenbroucklaan 36. Zeer ruim halfvri|staand heren-
huis, uitermate geschikt voor kantoor/wonen.
Prijs op aanvraag.

HOENSBROEK
Van Hovell t. Westererf hof 26. Uitst. gel vrijst zeer ruim land-
huis met garage en mooie tuin.
Vr.pr ’ 379.000,- k.k.
St. Jozefstr. 11. Keurig onderh. gerenov vrijstaand woonhuis met
5 slk , woonkamer 33 m 2,studeer/hobbykamer 25 m 2. Rustige
buurt! U kunt er zo intrekkenl
Vr pr ’ 239 000.- k.k.
Ligtenbergstr. 69. Geheel gerenov. halfvrijst. woonhuis op 341

"m2 grond, ruime woonk 44 m 2, nieuwe keuken, 1 slk. 28 m 2,tuin
op zuid. kunststof ramen met dubb. glas. Fantastisch pandll Vr.pr.

’ 179000,-k.k.

HULSBERG
Birkveldweg 4. Prachtig gel. woning, 2 onder 1 kap m garage,
geheel gemoderniseerd, vaste trap naar zolder, gedeeltelijk hard-
houten en gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbel glas. bwj.
1972
Vr pr ’ 229.000,- k.k.

KERKRADE
St. Pieterstraat 78. Perfect onderhouden winkel/woonhuis. Zeer
geschikt voor dubbele bewoning. Woning 1: woonk., 2 slk., keu-
ken, toilet Woning 2: woonk., 2 slk., keuken, toilet en grote tuin.
Vr pr. ’ 162000.- k.k.
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis met garage.
Vrpr. ’ 129.000,- k.k.
Winselerhofstr. 34. Uitstek, gel. gesch. landhuis, woonk. 90 m 2, 3
ruime slk.. garage, geheel onderkelderd.
Prijs op aanvraag.
Seghemanstraat 29. Halfvrijstaand woonh., voor-/achtertuin, ga-
rage, 3 slk. Vr pr. ’ 169 000,- k.k.

MAASTRICHT
Galopiahof 23. Perfect tussengel. woonhuis, 4 slk. en mooie tuin.
Vrpr. ’ 195.000,-k.k.

MARGRATEN
Eykerweg 119. Ruim halfvrijst. woonhuis, woonk. 36 m 2 m. par-
ket gesl. keuken, 3/4 slk.. tuin. garage.
Vr.pr. ’ 199.000,- k.k.

SCHEULDER
Gerendalseweg 20. Schitterend gel. landhuis op 570 m 2grond,
met zeer mooi panoramisch uitzicht, 3 grote slk., woonkamer 50
ni 2, bwj. 1988, met inpandige garage. Dit pand moet u van binnen
zien hoe mooi en groot dat is.
Vr pr ’ 459.000,- k.k.

VAALS/HOLSET
Holset 41. Uitstekend gelegen perfect onderhouden vri|staand
woonhuis met garage. 3 slk.. mooie tuin op z.-w. Mogelijk uit te
bouwen naar 5 slk. Vr.pr. ’ 329.000,- k.k.

VOERENDAAL
Tenelenweg 83. Uitstekend onderhouden woonhuis met ruime
woonkamer, travertin vloer, mooie aanbouwkeuken wit, 4 ruime
slk., garage en patiotuin. Vr.pr. ’ 209.000,- k.k.

VIJLEN
Aan de Boom 3. NIEUWBOUW!! Halfvrijstaand woonh met 3/4slk ,op ± 360 m 2grond, metcarport, kunststof ramen met dubbe-
lebeglazing. Vr.pr. ’ 229.000,- k.k.
Benedictijnenstraat 9. Mooi uitgebouwd woonhuis met 4 slk. en
mooie tuin Vr.pr. ’ 183.000,- k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vnistaand woonh., 3 slk., app keuk bijkeuk , opp.
535 m2. Vr.pr. ’207.000,-k.k

WIJNANDSRADE
Koningsgraven 38. Mooi vrijstaand landhuis op 760 m 2grond,
woon/eetkamer 40 m 2,kantoor 11 m 2, gesl. keuken 11 m 2,bijkeu-
ken 8,5 m 2,4 ruime slk.. zolder 30 m 2, inpandige garage, balkon/
terras 33 m 2, leuke tuin.
Vr pr ’ 398.000,- k.k.

VERKOCHT!!! VERKOCHT!» VERKOCHT!!!

HOLSET VAALS VERKOCHT
ST. PIETERSTR. KERKRADE VERKOCHT
TROEREBERG ÜBACH O.W. VERKOCHT
SCHUMMERSTR. KERKRADE VERKOCHT
SCHOOLSTR. KERKRADE VERKOCHT
MARSANAHOF MAASTRICHT VERKOCHT
RINGOVEN LANDGRAAF VERKOCHT
NOBELSTRAAT HEERLEN VERKOCHT
BOCKHOUTSTR. EYGELSHOVEN VERKOCHT
MGR. FERRONSTR. HEERLEN VERKOCHT
RUKKERWEG HEERLEN VERKOCHT
GELEENSTRAAT HEERLEN VERKOCHT
KRUISSTRAAT MAASTRICHT VERKOCHT
ROOSENVELTSTR. LANDGRAAF VERKOCHT
KAKERTSWEG LANDGRAAF VERKOCHT
NAANHOFSTR. VAESRADE VERKOCHT
ERFSTRAAT HEERLEN VERKOCHT
INDUSTRIESTR. KERKRADE VERKOCHT
HOMMERTERWEG HOENSBROEK VERKOCHT
KRISTALSTR. HEERLEN VERKOCHT

TE KOOP GEVRAAGD
Wij zoeken huizen van ’ 100.000,- - 500.000,-.

Wij hebben zeer veel potentiële kopers inge-
schreven die naar een huis zoeken, waarvan
vele Duitse gezinnen, heeft u iets te koop of te
huur, belt u ons vrijblijvend!

BEDRIJFSONROERENDE ZAKEN
TE KOOP:

LANDGRAAF: Reeweg 131. Ruim landhuis met opslagloods op
'2033 m2grond, 5 slk., tuin, garage, bwj. 79, grotendeels onderkel-
derd en 2ruime kantoorruimtes met aparte ingang. Opslagloods:
/420 m2eventueel uit te breidentot 1000m 2.Vr.pr. ’ 395.000,- k.k.

TE HUUR:
KERKRADE-W.: Klarenanstelerweg. 400 tot 1000m 2luxe kan-
toorruimtes met 600/1200 m 2bedrijfsloods. Inl. op aanvraag.
HEERLEN-CENTR.: Raadhuisplein. Ruim winkelpand, ideaalvoor antiekhandelaar of iets dergelijks Inl. op aanvraag.
MAASTRICHT: In ons nieuw te bouwenkantoorpand in Maasti-fffft
hebben wij nog 365 m 2kantoorruimte te huur Inl. op aanvraag.

V^yfÉd_KAJ_ULJULr

____! ! Imil 1 I _■ S

E VASTGOED'
&_*__ _____il__T^9lS____l drijfsruimten ’ 85,- p/m 2 p/jr. Huurprijs
pt ■AllWJ_________________________________________l kantoren ’ 180,- p/m2 p/jr. Oplevering

eind 1992.
BRUNSSUM-TREEBEEK7* Winkelruimte ±120 m 2,langs drukke HEERLEN, HEERLEN-ZUID

N verbindingsweg Brunssum - Hoens- °P goede lokatie gelegen representatie-
broek - Nuth (hoekpand). Voor diverse ve bedrijfsruimte ca. 1400 m2met kan-
doeleinden geschikt. Huurprijs ’ 1750,- toren, voor diverse doeleinden geschikt.

M p/mnd Perceelsoppervlakte ca. 4000 m. Koop-
prijs op aanvraag.

BRUNSSUM, JULIANASTRAAT
■m Winkel- c.g. bedrijfscomplex bestaande HOENSBROEK, PASSAHTWEfi
r^t uit 2 afzonderlijke winkels (220 m 2en Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (casco)

4 105 m 2), magazijnen en werkplaats ca. voor vel.e doeleinden geschikt op ca.
|pii 450 m 2,groot parkeerterrein en 2 royale 5700 m grondoppervlakte {uitbreiding

woningen. Voor vele doeleinden ge- mogelijk). Vraagprijs ’ 425.000,-k.k.
*» schikt. Vraagprijs ’ 925.000.- k.k. KC-U-HAnF nFUTCFHRar»W Eventueel ook te splitsen in gedeelten. "*S^elchz„n
j^bj GELEEN, RIJKSWEG ZUIB n°Q een tweetal bedrijfsruimten (625 m 2.

Winkelruimte ca. 1tém*compleet afge- en 515 m 2) te huur met kantoren van
werkt met o.a. pantry, toilet en achterin- resp. 225 m 2en 255 m* Huurprijs be-

"mW-M gang. Huurprijs ’ 1135,- p/mnd. drijfsruimten’ 65,- p/m2 p/jr. Huurprijs. kantoren / 145,-p/m2 p/jr. Opleveringk_-« HOENSBROEK, NIEUWSTRAAT eind 1992.
Winkelruimte ca. 30 m2+ 6 m 2,keu-
ken, toiletruimte. Front ca. 5 meter, KERKRADE, HOLZSTRAAT
Huurprijs ’ 750,- p/mnd. Showroom/magazijnruimte. Beg. grond

ca. 525 m2,le verdieping 265 m 2.
LANOGRAAf NIEUWENHA6EN, HEIGANK Compleet mei kantoor, pantry, toilet en
Winkelruimte ca. 50 m2metruime bo- carport. Evt. te huur. Vraagprijs
venwoning. Front 6 meter. Kelder ca. 70 ’ 290.000rk.k.
m 2. Vraagprijs ’ 175.000,-k.k.

LANDGRAAF, BAANSTRAAT
SCHINVELD, BEEKSTRAAT Zeer representatief bedrijfspand, be-
Winkelruimte ca. 110 m 2, uitstekende staande uit winkel/showroom ca. 300
ligging langs doorgaandeweg, hoek- m 2,kantoren/magazijn ca. 570 m 2,rui-
pand, front ±7*ieter en ±25 meter, me parkeergelegenheid, garage en bij-
magazijn ca. 45 m 2met keuken en car- behorend royaal woonhuis. Voor vele
port. Huurprijs ’ 1900,- p/mnd. doeleinden geschikt, compleet en goed

afgewerkt. Indeling woning: entree/gar-
VOERENDAAL, HEERLENERWEG derobe/hal, toilet, woonkamer met open
Winkelruimte ca. 70 m< met souterrain naard en schtuifpui naar ruim dakterras,ca 30 m 2langs doorgaandeverbin- keuken met app en bijkeuken, 3 slaap-
dingsweg, voor diverse doeleinden ge- kamers en luxe badkamer met doucheschikt. Vraagprijs ’ 125.000,- k.k. en | jgba(j Huurprijs ’ 7000,- p/mnd.

LANDGRAAF, STRIJTHAGEN
JM'jfl-JI Bedrijfsruimte ca. 500 m2met kantoren">a*^^^B^B^^^^— ca. 120 m 2. Voorzien van o.a. verwar-

ming, pantry, toiletten en verlichting.
BEEK, MAASTRICHT AIRPORT Huurprijs ’ 3900,- p/mnd.
Kantoorgebouw Alpha-Point op bedrij-
venparkTechnoPort-Europe op uitste- MAASTRICHT, BEATRIXHAVEN
kende zichtlokatie aan deA2(nieuw- Bedrijfsruimte ca. 400 m2op een per-
bouw). Nog enkele ruimten vanaf 250 ceelsoppervlakte van 1700 m 2.Uitste-
m 2beschikbaar. Zeer hoog afwerkings- kend bereikbaar. Indeling o.a. kantoren,
niveau, ruime parkeermogelijkheden. werkplaats en showroom. Koopprijs op
Huurprijs ’ 205,- p/m 2 p/jr. Oplevering aanvraag.
iUIM992 ONDERBANKEN
BEEK, MAASTRICHT AIRPORT Bedrijfsruimte ca. 576 m2met winkel
Ca. 1000 m 2kantoorruimte (nieuw- ca. 130 m 2en nevenruimten o.a. 5 koel-
bouw); ook in gedeelten te huur. Uitste- cellen. Voor diverse doeleinden ge-
kend bereikbaar. Huurprijs ’ 185,- p/m2 schikt. Bijbehorend vrijstaand woonhuis
p/jr. Oplevering november 1992. niet o.a. woonkamer, keuken, bijkeu-

ken, kantoor, 4 slaapkamers, ruime
BEEK, WOLFEINDE badkamer. Perceelsgrootte ca. 1600 m 2In geheel gerenoveerde boerderij zijn (uitbreiding mogelijk). Koopprijs op
nog een tweetal aparte kantoorruimten aanvraag.
(92 m 2) te huur en (458 m 2) le koop.
Turn-key, hoog afwerkingsniveau, eigen SITTARD, NIEUWSTADTERWEG
parkeerterrein. Oplevering oktober Bedrijfsruimte ca. 220 m 2metroyaal tot
1992. Huurprijs (92 m 2) ’ 18.000,- p/ in details afgewerkt landhuis. Bedrijfs-
jr. Koopprijs 458 m 2’ 725.000,- k.k. ruimte met alle voorzieningen en ber-
(Eventueel in 2 gedeeltes te huur.) ging Perceelsoppervlakte ca. 1550 m 2.Indeling landhuis: beg. grond: hal, gar-
GELEEN, KRAWINKEL ZUID derobe, zit-/eetkamer ca. 40 m2, luxe
Direct aan deA2gelegen(nieuwbouw) keuken met app., bijkeuken, slaapka-.
ca. 1120 m 2kantoorruimte in units van- mer. Verdieping: overloop, 3 slaapka-
af ca. 35 m 2.Compleet afgewerkt met mers, badkamer met ligbad en douche,
eigen parkeermogelijkheden. Evt. in berging/cv.-ruimte. Prachtig aangelegde
combinatie met bedrijfsruimte. Huur- tuin. Vraagprijs ’ 530.000,- k.k.
prijs ’ 180,- p/m2 p/jr. Oplevering no-
vember 1 992 SinARD, HANDELSSTRAAT

Bedrijfsobjekt bestaande uit bedrijfshal
GELEEN, MARKT ca. 240 m 2, loods ca. 115 m 2,kantoor
Kantoor ca. 200 m 2met bedrijfsruimte ca. 37 m 2en royaal woonhuis met op
ca. 450 m 2met detailhandelbestem- de begane grond o.a. keuken, bijkeu-
ming. Totaal beg. grond ca. 300 m 2. ken, woonkamer met open haard, slaap-
Vraagprijs ’ 695.000,- k.k. kamer + badkamer en op de verdieping
HEERLEN, PARALLELWEG FASE II oSaT* "" d°UChe'K°°PPriiS
Ca. 2200 m 2compleet afgewerkte kan-
toorruimten, uitstekend bereikbaar met
eigen parkeervoorzieningen. Huurprijs - „ , I„w^JJ , ___i-.___________________if 205,- p/m2 p/jr. Oplevering medio IMH-JHttHfl_}■_!_!
1993.
HEERLEN, AKERSTRAAT HEERLEN, TEN ESSCHEN
Ca. 220 m 2representatieve kantoor- Op uitstekende zichtlokatie aan de auto-
ruimte. Compleet afgewerkt o.a. voor- weg gelegen bedrijfsterrein totaal 3 ha.;
zien van vloerbedekking, zonwering, ook in gedeelten. Koopprijs op aan-
parkeerplaatsen op eigen terrein. Huur- vraag,
prijs ’ 4200,-p/mnd.

HOENSBROEK, AKERSTRAAT l"M»J_f_J|tJMlfVïi-»l_________________lCa. 330 m 2nieuwe kantoren. Compleet uiS__________L_______________U__i
afgewerkt met parkeervoorzieningen op
eigen terrein. Huurprijs ’ 4125,- p/ HOENSBROEK, HOOFDSTRAATmna Café ca. 80 m 2met boyenwoning en
SITTARD DALDERHAAG complete inventaris. Geen brouwerijver-
Ca. 260 m 2compleet afgewerkte kan- pNchting. Koopprijs op aanvraag,
toorruimten, uitstekend bereikbaar met SITTARD STEENWEGparkeerplaatsen on eigen terrein. Huur- Lunchroom/petit restaurant ca. 65 m 2
h -loos

Oplevering okto- met boyenwoning en overname vaner 9" complete inventaris. Koopprijs op aan-
vraag, eventueel te huur.

r._a»-_-.lM.lll_M_agß valkenburg, oud valkenburg
Pension, bedrijfsklaar en compleet inge-

rciccu vdauiiui/ci min richt met o.a. 14 pensionkamers voor
nwf 'a 7 ,

Ii ►___! 3° 9asten, eetzaal, café, keuken, 3 bad-Direct aan de A2gelegenkleinschalige kame toi|ett kelder en djenstwo.
mPtr_ n,

U
n'r Tn

e_wnf Vania ?1 nin9 "l «ne slaapkamers, woonkamermet kantoren 40 m 2.Compleet age- en ba dkamer. Elge"n parkeerplaats. GeenSS"- VerP,iChlln9en- KOOPPfiiS 0P—9-
p/jr. Huurprijs kantoren ’ 180,- p/m2
p/jr. Oplevering eind 1992. ._.-_„_■,__..-_,___._■ , —~_■_--__

HEERLEN, DE VRANK l'nW^lkWOT'fllllln.i
Op zichtlokatie nabij de A2gelegen be-
drijvencomplex - kleinschalige bedrijfs- WIJ BESCHIKKEN OVER DIVERSE
units vanaf 400 m 2met kantoren vanaf BELEGGINGSOBJEKTEN IN
60 m 2. Compleet afgewerkt, parkeer- COMMERCIEEL ONROEREND GOED
plaatsen op eigen terrein. Huurprijs be- VANAF / 200.000,-.

- winkelruimten (te koop of te huur) van 50 tol 1500 m 2in geheelZuid-Limburg;

- winkels op Al-lokatie vanaf 60 m 2in de plaatsen Maastricht, Heerlen, Roer-
mond, Geleen en Sittard ten behoeve van landelijke winkelketens;

- bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2. . Dtw

\2ak_
V&HVASTGOED

Hulterweg 28,6438AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620I ■

________^_ü_______r___!______^ _I_Y±9

15 stijlvolle vrije sectorwoningen
In het prachtige stadsdeel [^ ~~

Caumerveld/De Erk worden aan de Kalde- **SÉÉ ' '^^^^ ' "SÊ^ 0^
bornweg/Erkstraat fraaie vrije sector wo- ' ;2H£ Iwè
ningen gebouwd. De woningen stralen de *%>■

optimaal mogelijk te situeren meteen ver- iJfmWJ3t*—SE I'~ msr" '^^»^BÊwm-—'—JpP
rassende variatie in de verschijningsvorm. i ' «*fw1^ Jij"JHwgf* '

,^J lm
Stijl en karakter vinden we ook terug in mmz^meim^Tj -—::—""- I

het interieur. De begane grond heeft naast KI I) 1
de overdekte entree in de zijgevel onder . }f|[wl
meer een prachtige L-vormige living, open 1 ~keuken, bijkeuken annex berging. De inde- fWp r i_?fe?^l^_i^^«)_i>^ _
ling heeft verder 3 varianten: met garage,

Op de verdieping zijn o.m. 3 ruime portaal bereikbare berging/vliering. De met o.m. toepassing van hardhout, extra
slaapkamers, een apart tweede toilet en zolder is te bereiken via een vaste trap. isolatie met dubbel glas en een luxe
een badkamer met ligbad, doucheriumte opbouw-keukeninrichting.
en vaste wastafel. Eén type heeft boven- Deze stijlvolle woningen worden
dien op de verdieping een vanaf het degelijk gebouwd en uitstekend afgewerkt Koopprijzen vanaf ’ 239.500,- v.o.n.

I E RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerL
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045- 713'

HEERLEN-CAUMERVELD I

__B___h h ______________■___ I

~ """*- . -_

luxe bungalows
Op een unieke lokatie in het nieuwe plan
Caumerveld-de Erk zijn wij voornemens
binnenkort te starten met de bouw van
drie bijzondere semi-bungalows.
Op de begane grond is de entree, woon-
kamer met verscholen keuken ca. 48 m 2,

ruime slaapkamer, badkamer en berging.
Op de verdieping zijn twee ruime slaap-
kamers en een tweede badkamer.
Verder kan gekozen worden tussen een
carport of garage.
De tuinen liggen op de zonzijde met
maximale privacy.

De koopprijzen zijn vanaf

’ 259.630,- v.o.n.
Voor inlichtingen:

" ] W Mm^BL£Êmm\lim^MsM

DE PERFEKTE
Verfraait uw huis en biedt 4 seizoen^

t^^SBHÖi Ml|Hpi«_p«««lHHi_p_ffltf
ï*+- ~ 1 ____K-<:''-"' ""''_«■ l'F'lillil'.^iTl3Tr_iï_T___l^ BIHiT'V^Bi?° i*Sp__H SH ■Httü! lir-Ul,J*]H*JHll,__M>liL'Jl_i!_U-Uy
P- .._. MIBIBÉnBMaHHÉÉ_H_B_ÉnMI_BBi^^,

hi _t 111k salernink
Mii^^M— kantoor - showroom - montagewerkplaats
'«■____■_______? Wattstraat 20 - 6372 AL Landgraaf
~^Ü^F" Tel: 045-314132-Fax: 045-325667

| MEER WETEN? D Maakt u een afspraak voor vrijblijvende offerte □ Stuurt u mij dokumen^
! Naam: , -^A
] Adres: , , —H
' Postkode/Plaats: -H
! Telefoon: , ;

S.v.p. opsturen naar het hierboven vermelde adres. _____^__Lisr?^^V

1 ——^

Fraaie herenhuizen met een plus aai1

In het plan Corisberg wordt |* K"V"^ /^\

"^^h_____i J*!__^_e_E Ji? «T%fi%ÊJ#ü&üe 1 BH»[T^ ~**Ê H______*Sw___lï^*^^^ wß^^t**^

afstand van de Villawijk "De Erk" Indeling: Technische details:
L-vormige woonkamer ca. 38 nr', mcl. open - spouw-, dak- en vloerisolatie
keuken. Garage/berging ca. 18 m. De 1e - dubbele beglazing

en de nieuwe woonwijk verdieping telt 3 ruime slaapkamers resp. - hardhouten kozijnen
groot ca. 13, 10 en 8 m', alsmede een luxe „ .. _■_.'«-__-__"-
badkamer met ligbad en 2etoilet. Vaste trap 210-377'" von-

"Caumerparkplan". In dit ruim ,naar z°lder-ca- ,27 m;- Royale tuinen ,0092027 '" V'°'n'
r r (perceelsoppervlakte tot ca. 375 m 1).

opgeze«e p,„, waarin reeds STIENSTRA ESSsStS^
gevarieerde woningtypen = =r= MAKELAARDIi BV

Adres ■"■■- I
I» £

PC/PlaatS *
gerealiseerd Zijn, IS Veel aandacht Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur. |Telefoon:

Zaterdagvan 9.00 tot 18.00uur. ■ In gesloten enveloppe zonder postzegel
i_'_lj'j-i-_bli_'»_i .. m zenden aan Stienstra Makelaardij BV,
besteed aan de leefbaarheid. Ook kantoren in Maastricht en Aken 1Antwoordnummer 40,6400vb Heerlen

m\wm mmm mmm mmm mmm ****
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07.35 Open universiteit. 13.00 Regio-
nale progr.'s. 13.30 Sunday grands-
tand. Sportprogr. met 13.30 Cricket:
Engeland - Pakistan; 14.00 Golf; 14.10
Kanovaren ; 14.40 Cricket; 16.40 Ten-
nis: Open Franse kamp., finale heren
enkelspel; 18.00 Cricket. 19.35 The
money programme. Vandaag: Made in
Taiwan. 20.15 Life on earth. Documen-
taire serie over het ontstaan van het
leven op aarde. 21.10 Artists' journeys.
Documentaire. 21.55 Trail: Pandora's
box. 22.00 Moviedrome: Junior Bon-
ner, Am. speelfilm uit 1972 van Sam
Peckinpah. Met: Steve McQueen e.a.
23.40 Cricket. Engeland - Pakistan.
00.10 The night stalker. Am. misdaad-
serie over een inspecteur met boven-
natuurlijke gaves. 01.00-01.40 Dance
Energy house party. Muziekprogr. met
Normski. Gasten: Adeva, Oceanic en
Kym Sims.

TV 5
15.30-23.35 Zie TV 1

09.00 Trans world sport. 10.00 Int. mo-
torsport (herh.). 11.00 Sunday alive.
Met EK Ritmische gymnastiek; Tennis:
Open Franse kamp., finale heren en-
kelspel en WK Boksen, (herh.).
22.00-01.00 Tennis. Open Franse
kampioenschappen, (herh.).

België/RTBF 1

Sportnet
07.00 Atletiek Eur. kamp. 08.00 Atle-
tiek. lAAF. 09.30 Basketbal. Footloc-
ker-toern. 10.30 Golf report. 10.45
Teleschuss 92. Voetbalmagazine.
11.00 Boksen. Pro box live, superve-
dergewicht. 13.00 Voetbal. Eur. Junio-
ren Clubsfinale. 15.00 Live golf. Irish
open. 18.00 Am. football. World lea-
gue. 19.30 Autosport. Britse F2-kamp.
20.30 Basketbal. 21.30 Revs. Laatste
nws. 22.00 Live golf. The Memorial
tournament US PGA-tour. 00.00 Golf.
Irish open. 01.00-04.00 NBA basketbal.

10.00 Pinksterdienst. 11.00 Eucharis-
tieviering. 12.00 Faire le point. 13.00
Journaal. 13.20Les chevaliers du ciel.
13.50 6ième tournoi Eurovision des
jeunes musiciens. 14.50 Un seul mon-
de: Autant savoir. 15.10 Fenetre sur
court: Casino. 15.25 Portret van de
53-jarige, blinde Willy Mereier, die
meedoet aan de Olympische Spelen in
Tignes. 16.00 Voetbal, bekerfinale.
17.55 Nouba nouba. 18.25 Zooolym-
pics. 18.30 Week-end sportif. 19.30
Journ. 20.05 Copie conforme. 21.00
Zooolympics. 21.05 Defense of the
Realm. Engelse tv-film. Nick Muilen is
journalist bij de Daily Dispatch en ver-
moedt een politiek schandaal, wanneer
hij een compromitterende foto in han-
den krijgt van een politicus die net het
appartement van een call-girl verlaat.
22.40-22.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
Eurosport14.00 Open Franse tenniskam-

pioensch., finale heren enkel. 19.30
Journ. 20.00 Zie TV1.

09.00 Samson. Dolle avonturen bij
Samson en Gert in de huiskamer.

10.00 Protestantse eredienst n.a.v.
Pinksteren. Vanuit Verviers.

11.00 Pinkstermis. Vanuit Genève.
12.00-13.00 Sunday Proms. Messe

in c, KV 427, van Mozart.
16.10 Snoopy come home.
17.30 Gophers. Engelse animatiese-

rie. Afl.l: Moving day. Een 'slechte'
fret heeft ontdekt dat een oud kristal
al duizend jaar onder het eigendom
van dekonijnen begraven ligt.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.158.
18.00 Journaal.
18.10 Kindsoldaten (Boy soldiers).
19.00 De Cosby show. Serie. Afl.: Is

er een hamster in huis? Darren de
hamster, het troeteldier van Rudy's
vriendin, blijft logeren. Midden in de
nacht wordt Darren echter ziek en
moet door Rudy en Cliff ijlings naar
de dierenkliniek gebracht worden.

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Secret army. Engelse serie.

Af 1.13: Lokaas.
21.25 Tijd voor Koen. Licht klassiek

programma gepresenteerd door
Koen Crucke. Vandaag: Werken met
een dierenthema van Mozart, Polia-
kin, Strauss, Saint-Saëns, Moes-
sorgsky, Rimsky-Korsakov en Rossi-
ni, uitgevoerd door het Nieuw Vlaams
Symfonie-orkest.

22.00 Stress (Executive stress), En-
gelse comedyserie. Afl.l. Een man
en vrouw hebben een leidinggevende
functie in hetzelfde bedrijf, waar de
regel geldt dat familieleden er niet
samen mogen werken. Op het werk
moeten ze dus doen alsof ze vreem-
den voor elkaar zijn.

22.30 Vandaag en Sport.
22.50 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.25-23.35 Coda. Plastische kun-

sten.

VPRO
09.00 Pingu, animatieserie. Afl.: Mu-

ziekles bij Opa.
09.05 Babar. Canadees/Franse te-

kenfilmserie. Afl.; Wat van mijn is, is
van mijn.

09.30 Buurman Bolle, 13-delige, kin-
derserie. Afl. 1: Verstoppertje. Waarin
Buurman Bolle verstoppertje speelt
en door de moeder van de kinderen
bevrijd wordt. (herh.).

09.50 Achterwerk in dekast interna-
tionaal. Programma waarin kinderen
hun verhaal vertellen. Vandaag: Po-
len.

10.05 Wat??! Wetenschappelijk ma-
gazine voor kinderen.

10.30-11.00 Vuurtoreneiland. Ameri-
kaans dramafilmpje gemaakt door
Jim Henson. Zeb gaat trouwen met
Rosalee, en zoekt een huwelijksge-
schenk.

13.00-13.2 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Dick Spanner. Komische pop-
pen-animatieserie.

19.07 Clive James: Postcards. Sati-
risch mediaprogramma gepresen-
teerd door de Australiër Clive James.
Vandaag: Postcard from Chicago.

20.00 "" Journaal.
20.10 Zomergasten. Serie program-

ma's waarin bekende Nederlanders
hun ideale tv-avond samenstellen.
Vandaag: Frank van Ree. Met frag-
menten uit o.a. optredens van Robert
Long, Mathilde Santing en Jacques
Brei. Frank van Ree werd in 1927 in
Amsterdam geboren. Hij studeerde
geneeskunde aan de GU in Amster-
dam, met als specialisatie neurologie
en psychiatrie. In 1964 promoveerde
hij op zijn dissertatie over LSD-onder-
zoek. Van Ree heeft diverse functies
in de Gezondheidszorg vervuld. Zo
was hij onder meer zenuwarts, bu-
reaupsychiater reclassering, gast-
hoogleraar sociale psychiatrie in In-
dia en supervisor van de Nederlndse
Vereniging voor Partnerrelatie- en
Gezinstherapie. Momenteel is hij zelf-
standig gevestigd als psychiater-psy-
cho-therapeut.

23.00-23.05 "" Journaal.

(R 0
■°0-12.00 Eucharistieviering, van-|3u'tNieuwegein.

Su u"l2N'euws voor doven enslechthorenden.
van !?elléas et Mélisande. Opera«n Debussy. Uitgevoerd door het
a 0.1.v. Kasper de
m°°: G°laud vindt tijdens de jacht de
hl, "euze Mélisande en trouwt met*ar- Op het kasteel van koning Arkel! «moet zij Golauds halfbroer Pel-

-16 if' In er ontstaat een romance.
'6 40 yo,liciteren met succes.
Cam harte brengen wij U lof.
Jong 6 Van Jaap Z'i'stra en Addie de

83 E'!SJ met:
17 15 kleutermagazine;
17'2_; S.ren van je kop, poppenserie;
lanri ri ïk' verhalen over Neder-
ig QJ et een kleurtje. Afl.: Solange.

van h
sProokjesstoel, sprookjes

18.05® 9ebr°ede.s Grimm.
18in /-2" le> spelprogramma.,g CRASH met:

ionn mmer 28, serie over zevengeren voor het eerst op kamers in18%Stad-
&tj "Pgeruimd staat netjes (Neat

18 jr y}' 5-delige comedyserie. Afl.4.
l.ilg K«o's Tekenfilmfestival.

ra tj ** Star Trek: The next gene-
Serj

n- Amerikaanse science-fiction-
prj ■ A"-: The naked now. De Enter-
ruimt S'elt een onderzoek in naar een
v6n {?.?^n'P waar niemand meer in le-
vin, |kt te zijn. Geordie loopt er een
nin,? 0p waarmee hij de hele beman-Jo'"§ aansteekt.

*°-l0n +TT) Journaal.
21 oo ,ude liefdes. Spelprogramma.

d'ers 2ult het zien" 15 Nededan-
l6v Pr°beren zich een gezonderen eigen te maken-
-2l 5S °randpunt, actualiteitenrubriek.

ÉriQf.l hil|eshiel (Achilles heel).
van b misdaadfilm naar de roman
rnoe, "th Rendell. Op Corsica ont-
Bla , "exford de rijke erfgename Iris
ljp Later belt haar man Phil-

l_ cm 0p en vertelt dat Iris ontvoerd. °"23.45 "" Journaal.

België/TV 2

07.45 The world tomorrow. Religieus
programma.

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 The wizard, Amerikaanse serie.
12.45 RTL4Classique. Klassiek con-

cert, uitgevoerd door het RTL Orkest.
14.00 Studio Rembrandt. Artiesten-

sociëteit van Jeroen Pauw. (herh.).
14.45 Columbo, Amerikaanse politie-

serie.
16.00 Geldwijzen Herh. van za. 6

juni.
16.10 Rons Honeymoonquiz.
17.35 Full house. Amerikaanse serie.
18.00 Zes uur nieuws. Presentatie:

Jaap van Meekren.
18.25 Bios. Film- en videoprogram-

ma. Presentatie: Mare Jacobs.
19.05 Jake & the Fatman, Ameri-

kaanse serie.
19.30 Avondnieuws.
19.39 Jake & the Fatman. Vervolg

van 19.05 uur.
20.00 Match: voetbal. Uitgebreid aan-

dacht voor de ontknoping van de
Spaanse voetbalcompetitie. Aan de
vooravond van de laatste speeldag
heeft koploper Real Madrid (van
coach Leo Beenhakker) slechts een
punt voorsprong op het Barcelona
van Johan Cruijff.

20.50 Baywatch, Amerikaanse serie.
21.45 The brotherhood of the rosé.

Amerikaanse miniserie in vier delen.
22.40 De nationale ideeenbus. Pre-

sentatie: John Bernhard.
23.10 De vierde kamer. Reeks poli-

tieke programma's met o.a. Pauline
Sinnema, Ton Elias en Catherine
Keijl. Top-ondernemer Jaap Peters is
vandaag te gast in het programma
'De 4e Kamer. Peter is voorzitter van
de Raad van Bestuur van de verze-
keringsmaatschappij Aegon en wordt
door Catherine Keijl en Ton Elias on-
der meer ondervraagd over het plan
Simons en het zigzaggen van de poli-
tiek, de verplichte Aids-test, mamoet-
functies en zijn stijl van ondernemen.

00.00 Laatste nieuws.
00.15 Dallas. Amerikaanse serie.
01.05 The Fanelli boys. Amerikaanse

comedyserie.
01.30 Nachtprogramma.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.30 lOS magazine, magazine van

de Islamitische Omroep Stichting.
11.00 Pinksterdienst vanuit de Kei-

zergrachtkerk te Amsterdam.
11.58 Bericht van de Wilde Ganzen.
12.00 Het Capitool. Live discussie.
12.45 Gehandicapt en (ook) gewoon

leven. Film van de AVO - Integratie
Gehandicapten.

12.50-13.20 Omrop Fryslan Eduka-
tyf:

13.55 Studio sport met open Franse
tenniskampioenschappen, finale voor
heren en World league volleybal: Ne-
derland - Duitsland.

18.10 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.15 Sesamstraat.
18.30 Pinkpop live. Verslag van dit

popfestival in Landgraaf. Deel 1.
20.00 "" Journaal.
20.10 Peeping Torn. Speelfilm uit

1960 van Michael Powell. Mark Lewis
heeft een drukke baan op de filmset.
Daarnaast fotografeert hij veel vrou-
wen in zijn vrije tijd. Hij heeft daarbij
wel een hele speciale voorkeur en
een lugubere gewoonte.

21.48 Let's dance: Maan in de trape-
ze. Ballet van Hans van Manen op
muziek van Britten. Dansers: Alexan-
dra Radius en Alan Land. In 1959
werd door een aantal dansers van
het toenmalige Nederlandse ballet,
die het niet eens waren met het regi-
me van Sonia Gaskell, het Neder-
lands Dans Theater opgericht. De
première van dit nieuwe gezelschap
vond plaats in Oostende en vermeld-
de o.a. 'De maan in de trapeze'.

22.00 "" Journaal.
22.05 Krekelvechten. Tv-bewerking

van deze theatervoorstelling, ge-
schreven dor de Chinese dichter Duo
Duo. Met: Wivineke van Groningen,
Meis Heesen, Herman Naber, e.a.
Regie: Floor Maas. Deel 2.

22.35 Veranderen. Documentaire
over de transseksueel Ko/Corinne.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 2Duitsland 1 RTL PlusDuitsland 3 west

RAI UNO

" Peter Hofmann. (Duits-
land 1 -20.15 uur).

SAT1

09.00 Cursus technologie. 09.30 Tele-
kolleg aktuell. 10.00 Cursus natuurkun-
de. 10.30 Cursus biologie. 11.00 (hre
Heimat - unsere Heimat. Magazine
voor Portugezen, Kroaten, Serven en
Turken. 12.00 Tele-Akademie: Am En-
de des Jahrtausends. 12.45 Sehen
statt horen. 13.15 Europa-Magazin.
13.40 West 3 aktuell. 13.45 Sonntags-
gesprach. 14.00Streifzüge: Portret van
de componist Jean Paul. 14.20 Filmtip.
14.30 Torn Sawyer, Russische speel-
film uit 1983 naar de roman van Mark
Twain. 17.00 Hollymünd. 18.00 Aktuel-
le Minute. 18.01 Janna. Kinderserie.
18.30 Gott und die Welt: Reportage
over 125 jaar lekenhulp in de tehuizen
voor gehandicapten in Bethel. 18.58
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde
met van 19.00-19.15 Sport im Westen.
20.00 (ZW)La perla, Mexicaanse
speelfilm uit 1945. 21.22 West 3 ak-
tuell. 21.35 Schidt - Die Mitternachts-
show. 23.05 Politisches Feature: Docu-
mentaire over de ABC-wapens van de
voormalige Sovjet-Unie. 23.50 Das Au-
ge der Musik. 00.20 Laatste nieuws.

MTV

06.55 Ochtendprogr. 13.00 TG l'una/
Rotocalco della domenica. 13.30 Nws.
14.00 Toto tv radiocorriere. 14.15 II cir-
co e la sua grande avventura. Aansl.:
Onbekend. 17.20 Sportnws. 17.30 On-
bekend. 18.00 Nws. 18.10 90 minuto.
Voetbal-nws. 18.40 Pisa: Regata delle
antiche repubbliche marinare. 19.50
Weerbericht. 20.00 Nws. 20.25 TG uno
sport. 20.40 Anonimo veneziano.
Speelfilm. 22.20 La domenia sportiva.
Met om 23.00 Nieuwsflits. 00.00 Laat-
ste nws. 00.30 Sport. Aansl.: Nacht-
progr.

06.30 The mix. 08.00 ITN world news.
08.30 Crossroads of the world. 09.00
Kenneth Copeland. 09.30 Prophecy
countdown. 10.00 Een prettig gesprek.
11.00 The hour of power. 12.00 The
mix. 12.30 Video travel guides. 13.00
Die Welt von Morgen. 13.15 The mix.
14.50 Supersports news. 15.00 lt is
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
Europa Journal. 16.30 Popcorn kid.
17.00 Youthquake. 17.30 The world to-
morrow. 17.45 Super events. 18.00
Business weekly. 18.30 World sports
special. 19.00 Videofashion. 19.30 The
last resort. 20.00 The Sunday movie:
Spoilers of the forest. Am. speelfilm uit
1957 van Joseph Kane. 21.50 Super-
sports news. 22.00 Nieuws. 22.30 Ab-
solutely live. 23.30 Film Europe. 00.00
All mixed up. 01.00 The mix. 01.30 Su-
per shop. 02.00 The mix all night.

pioensch., finale heren enkelspel.
18.30 Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00
Le jeu des dictionnaires. Spelprogr.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Sept sur
sept. 21.00 Nws en Eur. weerbericht.
21.30 Le beau Serge. Speelfilm van
Claude Chabrol. 23.00 Nieuws. 23.20
Grand écran. Filmmagazine.
00.20-00.55Porte ouverte. Korte Belgi-
sche films. Vandaag: Pensees et vi-
sions, d'une tete coupée.

Super Channel

07.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuws.
12.05 Objectif Europe. Europees ma-
gazine. 12.30 Référence: L'invité de
TV 5. 13.00 Nieuws. 13.15L'école des
fans. 14.00 Trente millions d'amis.
14.30 Open Franse Tenniskam-

Duitsland 3 SWF BBC 1

08.00 Guns n' Roses weekend with
Rebecca de Ruvo. 11.30 European top
20. 13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 Guns n' Roses weekend with
Paul King. 18.30 Week in rock. 19.00
US Top 20 video countdown. 21.00
120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Head-
banger's bali. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN

08.28 Programma-overzicht.
08.30 Auf der Suche nach Vollkom-

menheit. Documentaireserie. (herh.).
09.00 Zur Zeit. Magazine over kerk.
09.15 Eucharistieviering. Vanuit de

Stiftskirche Schlagl, Oostenrijk.
10.15 Matinee: Thema: Kunst (2).

Egon Schiele. Gedramatiseerde do-
cumentaire over het leven van deze
Oostenrijkse kunstschilder (herh.);
Pointen vor 12.

12.00 "" Das Sonntagskonzert auf
Tournee. Muziekprogramma.

12.45 Heute.
12.47 Wir stellen uns. Discussie.
13.15 Damals. Vandaag: Skandal im

Boxring.
13.30 Das Herz des Piraten. Tv-film

naar de gelijknamigeroman van Ben-
no Pludra. Afl.l.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Afl.: Das Lehmkind. (herh.).

14.45 Linzer Spitzen. Portret van car-
toonist Gerhard Haderer.

15.15 Mutterliebe, Duitse speelfilm
uit 1939 van Gustav Ucicky. Duits-
land vlak voor WO II: Als haar man
door de bliksem getroffen wordt komt
Martha Pirlinger plotseling alleen
voor de opvoeding van haar vier kin-
deren te staan.

16.55 Aktion 240. Balans. Aansl. Der
grosse Preis. Bekendmaking.

17.10 Heute.
17.15 Drunter und drüber. Klucht

naar het stuk Desperate hours van
John Graham. Als twee voortvluchti-
ge boeven nietsvermoedend ergens
aanbellen en voor klusjesmannen
worden aangezien raken zij verstrikt
in de intriges van een overspelig
echtpaar, (herh.).

18.15 ML - Mona Lisa. Vandaag: De
schending van mensenrechten.

19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Magazine.
19.30 Die Insein der Liebe. Docu-

mentaire over het rituele spel Kula,
dat de bewoners van een eilanden-
groep in de Stille Zuidzee spelen.

20.15 (TT) Eurocops. Europese mis-
daadserie. Afl.: Evelyns Traurn.

21.05 A long hot summer. Tv-film.
22.40 Heute.
22.50 Sport am Sonntag.
22.55-02.00 Rosen für Afrika. Tv-film

van Sohrab S. Saless.

lO.qq Sr|ey Club. Kindermagazine.
Pr *erwandeln und begeistern.

1l.ooe^antse Pinksterdienst.
Denkmals Dammerung. Re-

r6tea9.e over het toenemende inte-
Vn.;e 'n nationale monumenten uit deIl>eeeuw.
H/Ia (TT) Die Sendung mit der

I^Oo i. lnformatief kindermagazine.
t_L "«r unbekannte Jesus. Repor-
b^- wetenschappers die zich
behouden met onderzoek naar on-
-0 ende aspecten uit het leven van

13.Q? Weekoverzicht EINS PLUS.
K 0 ** Musikstreifzüge: Oper als

rt" Aria's van Mozart-
n'jj (TT) Kai aus der Kiste. Film

15 0q
het kinderboek van Wolf Durian.

Is'qs Tagesschau.
g.' ARD-Sport extra. Tennis: o.a.
naun pranse kampioenschappen, fi-
_p/J heren enkelspel; Atletiek: Intern.
lar.'["eest met landenwedstrijd Duits-

ri e {'t) Lindenstrasse, Duitse se-
ria_ Afl.: Reiner Zufall. Tanja moet
% l sm Bogenhausen uit en wil
t_n an Frank eindelijk wel eens we-

-^ Wanneer hij teruggaat naar Tos-

Wj. Die Goldene 1. Bekendmaking
Jo.qqaars van de ARD tv-loterij.
J0.15 (TT) Tagesschau.

Int«r ' Die Harald Juhnke Gala.
Èdci 'onaa' showprogr. Met o.a.
I<a ' Arent, Nina Corti en Neil Seda-

?1 4s _.Kulturreport.
I?9esschau.

Pa n , 'e Partie seines Lebens (La
Vgn lï9)» Italiaanse speelfilm uit 1987

Vanzina naar een boek van
Cgs Ongaro. De aristocraat Fran-
rijq^1 Sacredo keert na een jaar te-
v^ naar Venetië en ontdekt dat zijn
nSeft a"es met kaarten verloren
v°n \A/aan de Du',se gravin Matilde
nie, WaHenstein. Francesco slaagt er
siaat'n het bezit terug te winnen, en

"O.qq v°or de gravin op de vlucht.
"0.03 a9esschau.

Spg J**Outrageous fortune. Am.
Ol-401 t uit 1987 van Arthur Hiller'Ol.4_l Jagesschau.

Bon -50 ZEN- ln der Provence:'nieux: Ein Stadtchen im Lubéren.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Spanien:
Sprache, Land und Leute. 08.30 Cur-
sus Europese maatschappijleer. 09.00
Cursus technologie. 09.30 Telekolleg
aktuell. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus biologie. 11.00 Musik urn
elf: Schöpfungsmesse. Van Haydn, uit-
gevoerd door het Symf. Ork. van de
Südwestfunk en koren. 11.50 Dimitry
Sitkovetsky spielt. 12.00 Der verlorene
Traurn. 12.20 Das schlaue Füchslein.
13.35 Arabian nights. Am. speelfilm uit
1942. 15.00 EK ritmische gymnastiek.
17.00 Documentaire over het leven
met toverkunst op de Trobiand Eilan-
den in Papua Nieuw-Guinea. 18.30
Das Südwest-Journal. 19.00 Sterns
Stunde. informatieve film over spinnen.
19.45 Hosianna.. Religieus magazine.
20.15 Expedition Viking Saga, reporta-
ge. 21.00 Aktuell. 21.05 Die Magie des
David Copperfield. 21.55 Jil. Portret.
22.55 Made in Paris. Am. speelfilm uit
1965. 00.35 Denkanstösse. 00.40 Ak-
tuell. 00.42 Non-Stop-Fernsehen.

07.45 Open universiteit. 09.50 Play-
days. 10.10Nws. 10.15 Pinksterdienst.
11.15 Sec hear! 11.45 Which is witch.
11.55 Cricket. Engeland - Pakistan.
13.30 Country file. 13.55 Weekweerbe-
richt. 14.00 Nws. Aansl. On the record.
15.00 Eastenders. 16.00 Perry Mason:
The case of the notorious nun, Am.
speelfilm uit 1986 van Ron Satlof.
17.30 Biteback. 18.10 Survivors - A
new view of vs, serie. 18.40 Masterc-
hef 1992. 19.15 Lifeline. 19.25 Nws.
19.40 Songs of praise. Pinksterliede-
ren. 20.15 Strathblair. Serie. 21.05
Whicker's world: A taste of Spain.
21.35 Mastermind. 22.10 Natural lies,
serie. 23.05 Nws. 23.20 Everyman.
Documentaire over het leven van 5 van
de 200 tweelingen, die de experimen-
ten van nazi-arts Mengele in Auschwitz
hebben overleefd. 00.10 Knight and
Daye. Serie. 00.35 The human ele-
ment. Documentaire. 01.05-01.10
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 Intern cor-
respondents. 19.10 Futurewatch. 19.40
Moneyweek. 20.00 The week in re-
view. 21.00-09.45 CNN World report.

06.00 Li-La-Launeland.
08.00 Li-La-Launebar.
08.50 Super Mario Brothers, serie.
09.15 Samurai Pizza Cats, Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
09.35 Drei Freunde auf dem Sec,

Oostduitse jeugdfilm uit 1987.
10.10 Frau Holle. Oostduitse sprook-

jesfilm uit 1963. (herh.).
11.10 Kunst und Botschaft. Serie.

Vandaag: Pfingstfenster.
11.15 Was ich schon immer fragen

wollte. Talkshow met Geert Müller-
Gerbes. Gast: Dr. Arnulf Baring, pro-
fessor voor hedendaagse geschiede-
nis in Berlijn.

12.10 Onkel Buck. Am. serie.
12.30 Major Dad, Am. serie. Afl.: Ein

Strausschen für Elisabeth (2).
13.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher (Out of this world). Am. serie.
Afl.: Beano als Don Juan. (herh.).

13.30 Familie Munster (The Munsters
today). Afl.:Friedhof Herman, (herh.).

14.00 Ultraman - Mem geheimnis
Ich (My secret identity), Amerikaanse
serie. Afl.: Das Autorennen, (herh.).

14.30 Polizeibericht (The new drag-
net). Afl.: Ein rauberisches Parehen.

14.55 Harry und die Hendersons,
Am. serie. Afl.: Die Zerreissprobe.

15.20 Disney Filmparade. Teken-
films, spelletjes en Condorman. Am.
avonturenfilm uit 1980 van Charles
Jarrott..

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus (St. Else-
where). Am. serie. Afl.: Der Messias.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.

Reisquiz. Vandaag: Ibiza Lanzarote.
20.15 Showmaster. Amusementspro-

gramma met Werner Schulze-Erdel.
21.50 Spiegel TV. Nieuws-magazine.
22.35 Red scorpion. Amerikaanse

oorlogsfilm uit '87 van Joseph Zitro.
00.25 Kanal 4 - Kabarett. Grandiose

Groteske met Gruppo di Valorta en
Ernst Jandl.

01.35 The Riffs I - Die Gewalt sind
wir (I cavalieri del Bronx). Ital. actie-
film uit 1982 van Enzo G. Castellari.

03.00 Red scorpion, Am. oorlogsfilm
uit 1987 van Joseph Zitro. (herh.).

04.40 The Riffs I - Die Gewalt sind
wir (I cavalieri del Bronx). Ital. actie-
film uit '82. (herh.).

06.00 Raumschiff Enterprise (Star
Trek). Am. sf-serie. 06.50 Quar Beet.
Kindermagazine. 11.00 Hotel der toten
Gaste. Duitse speelfilm uit 1965. 12.40
Kmo News. Filmmagazine. 12.55 So
gesehen. Overdenking. 13.00 Nws.
13.05 Bleib gesund. Gezondheidsma-
gazine. 13.35 Mannerwirtschaft (The
odd couple), Am. comedyserie. 14.05
Raumschiff Enterprise (Star Trek), Am.
sf-serie. Aansl. Nieuws. 15.00 Godzilla- Das Ungeheuer aus dem Meer (Nan-
kai no daiketto), Japanse speelfilm uit
1966. 16.35 Telewette. Aansl. Nieuws.
17.10 Wichita, Am. speelfilm uit 1955
van Jacques Tourneur. 18.45 Nieuws.
18.50 Sportclub. Sportmagazine. 19.20
Glücksrad. Spelprogr. Aansl. Weerbe-
richt. 20.15 Der Bettelstudent, Duitse
speelfilm uit 1956 van Werner Jacobs.
22.00 Cotton Club (The Cotton Club),
Am. speelfilm uit 1984 van Francis
Ford Coppola. Met: Richard Gere e.a.
00.10 Nieuws. 00.15 Stacheldraht und
Fersengeld (Hogan's heroes), Am. se-
rie. 00.45 Godzilla - Das Ungeheuer
aus dem Meer Japanse speelfilm uit
1966. 02.10 Mannerwirtschaft (The odd
couple), Am. comedyserie. 02.35 Pro-
gramma-overzicht.

Duitsland 3 West
"v 6r.. 'om Sawyer. Russische be-
bo 6.'n 9 van Mark Twain's jeugd-
bed °ver Torn Sawyer en Huckle-
"Oore ln 1983 geregisseerd

Goworuchin.

Duitsland 2
örarn utterliebe. Kitscherig melo-
'nirne Ui< 1939 van Gustav Ucicky.
'fc-t J ard werkende moeder of-
de,, .en oog op voor blind gewor-gd. Met Kathe Dorsch.

9 Bette Midler en Shelley Long in 'Outrageous Fortune'
(Duitsland 1 - 0.03 uur).

RTL plus
Disneyfilm uit

6e n over striptekenaar die zelf
a9ent Pheld wordt om een KGB"
v^ri ru te nelPen overlopen. Regie
CraJf rles Jarrott, met Michael

Barbara Carrera.

TV FILMS VIDEO radioler van Michael Powell over een
moordenaar die zijn slachtoffers
filmt op het moment dat hij hen van
het leven berooft. Met Karl-Heinz
Böhm, Moira Shearer.

22.00 Junior Bonner. Knappe en
voor zijn doen weinig gewelddadi-
ge film van Sam Peckinpah over
oude rodeo-kampioen. Met Steve
McQueen, Ida Lupino. Uit 1972.

BBC 2

Radio 1
705 KROs Ontbijtshow (7.30
Nws). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws. HV: 9.05 De ver-
beelding. IKON: 9.30 De andere
wereld van zondagmorgen op één.
10.02 Wegwezen. 11.05 Ophef en
vertier (12.30 Nws.). 13.10 Hier en
nu. 14.05 Langs de lijn, sport en
muziek. 18.10 NOS-Aktueel. 19.04
Van 0 tot 80. 20.04 Jazz uit hethis-
torisch archief; ca.20.30 Jazzge-
schiedenis. 21.04 Appels én peren.
22.04 New age music magazine.
23.07 Met het oog op morgen
0.02-7.00 TROS Nachtwacht.

22.20 La Partita. Matig drama met
Faye Dunaway als harteloze gok-
ster die het paleis van een graaf
wint en hem vervolgens ook nog tot
haar lijfeigene wil maken. Regie in
1987 van Carlo Vanzina, ook met
Matthew Modine.

Duitsland 1

Radio 2
8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony
van Verre ontmoet... 10.30Muziek-
mozaïek. 12.02 Nederlands op
AVRO 2. 13.02 AVRO Radiojour-
naal. 14.02Zomer van 1992. 16.02
Mezzo. 18.02 Album. 20.02 3 x
bellen. 20.30 The great American
songboek. 22.00-7.00 Zie radio 1.

22.35 Red Scorpion. Schandalig
slechte exploitatiefilm met Dolph
Lundgren als Russische schoft die
in Afrika iemand gaat vermoorden.
Regie van Joseph Zito, uit 1989.

RTL plus

Radio 3
AKN: 7.02 Wakker. 8.02 Popsjop.
10.02 Doi ce vjta !2.02 Eeh...
13.02 Popparazzi. 15.02 Paperclip.
17.02 Basta. 18.02 Het steenen
tijdperk. 19.02 Forza. 20.02 Leid-
sekade Live. 22.02 Rock City.
23.02-24.00 Liefdeslijn.

Gebaseerd op een novelle van
Steinbeck. Uit 1944.

Nederland 3
20.10 Peeping Torn (1960). Zeer
knappe en angst aanjagende thril-

Duitsland 3 West
20.00 La perla. Goede Mexicaanse
film van Emilio Fernandez, met Pe-
drc Armendariz, Maria Elena Mar-
ques. Visser wordt er niet gelukki-
ger op na het vinden van een parel.

Duitsland 1
0.03 Outrageous Fortune. Na de
dood van een man duiken er plots
twee weduwen op. Kibbelend gaan
ze een film lang op zoek naar de
vraag van wie hij nu het meest
hield. Onderhoudende komedie uit
1987 van Arthur Hiller, met Bette
Middler en Shelley Long.

supr Channel
neU2SP°'lers of the forest. Routi-
Sliefdl Western over houthakker-
V6ra e tussen Rod Cameron en
dOor ,Halston. In 1957 gemaaktJ^r Joseph Kane.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-

sendung 1005 lUbertragung der
Pfingstmesse aus der Pfarrkirche
zu Bütgenbach 11.05 Schlager-
souvenirs 14.05 Die deutsche
Schlagerparade. 16.05 Sporttretf
18.35 Seniorenfunk 19.00-20.05
Volkstümliches Schlagerkarussell

RTL4radio
Elk heel uur nieuws
08 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 10 03 Koffie-
kringen. Bart van Gogh 12 03
Goeiemiddag Nederland, Torn
Blom. 14.03 Oorwarmers, Jan de
Boer 1603 Vrijheid-Blijheid, Mar-
tin Volder 19.00 Seven o'olock
rock. 22 00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshitt

WDR 4
4.05 Radiowecker 600 Nachrich-
ten 6.05 Morgenmelodie 800
Nachrichten 805 Darum ist es am
Rhein so schön Volkstümliche Ma-
tinee. 10.00 Nachrichten 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten 1205 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten 14.05 Was dart es
sein? 17 00 Der Tag urn fünf, Chö-
re der Völker. 16.00 Nachrichten
und Wetter 18.05 Schellack-
schatzchen Als Swintanzen verbo-
ten war 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie 2000 Nachrichten.
20.05 Ennnerung. 22.00 Nachrich-
ten 2205 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

België/BRF
Nieuws elk heel uur. 6.05 Radio-
frühstück (6.45 Hörergrusslottene;
7.15 Veranstaltungskalender; 7.30
Evangelium in unserer Zeit). 8.30
Glaube und Kircbe. 9.05 Mundart-

Radio 5
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.
IKON: 10.00 Het verhaal. 10.10
Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen.
11.00 De andere wereld van zon-
dagmorgen op vijf. 12.00 Nws.
12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio

Romantica. 16.00 Club Veronica
trend. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. IKON: 17.00
Viering. 17.58Wilde ganzen. 18.00
Nws. 18.10Liturgie en kerkmuziek.
18.25 Mensen. IOS: 18.40 De on-
bekende islam. 19.00 Nieuws in
het Turks 19 05 Nieuws in het Ma-
rokkaans/Arabisch. 19.10 Nieuws
in het Berbers 19.15Nieuws in het
Chinees. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en hoop.
21.20 Medelanders Nederlanders.
NCRV 22.20-23.00 Pinksterdienst
van de Molukse Evangelische
Vrouwen.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00 Bengels.
Kind aan huis met Julien Put
13.00 Nieuws. 13.10 Hit of Flop
met Conny Neefs. Een panel be-
oordeelt vijf nieuwe singles. 14 00
Fiestag, Ro Burms en Johan Ver-
streken. 17.00 Nieuws. 17.05Afge-
floten met Luk Verschueren (17.45
Nationale Voetbaluitslagen). 18.00
Nieuws. 18.10 Funiculi Funicula
20.00 Vragen staat vrij, verzoek-
platen (22.00 Nieuws). 23.30-6 00
Nachtradio (24.00 en 5.30
Nieuws.)

Omroep Limburg
.9.00 Postbus 94: verzoekplaten,
regionaal weerpraatje en uitgaans-
tips. 11.00 Trefpunt: live discussie-
programma. 12.00 Omroep Lim-
burg Klassiek 13 00 Overname
Radio 1. (NB: In verband met pink-
steren vervalt het structurele zon-
dagprogramma).

zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspekten van de kamermu-
ziek. Sinfonia Ensemble. 12.00De
Nederlanden. 13.00 Nws. 13.04
Diskotabel. 14.15 Concert op zon-
dagmiddag. Residentie Ork. met
Nederlands Kamerkoor. In de pau-
ze: Praten over muziek. 16.30 Hol-
land Festival 1992. 18.00 Nws.
18.02Muziek uit duizenden. 19.00
Continu klassiek. 20.00 Nws. 20.02
Specialiteiten a la carte. 22.00 Ka-
merconcert. Emerson Kwartet.
23.00-24.00 Finale.
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Sportnet

TV 5

Duitsland 2 RTL PlusDuitsland 3 West

RAI UNO

07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 Westminster. Parle-
mentair nieuws. 09.30 Under sail, zeil-
cursus. 09.50 ■ A week to remember.
Serie oude weekjoumaals. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 Fingermouse,
kinderprogramma. 14.35 Crystal Tipps
and Alistair. Kinderserie. 14.40 School-
televisie. 15.00 Nieuws en weerbericht.
15.15 Cricket. 19.30 DEF II: Dance
Energy house party. Muziekprogram-
ma. 20.05 DEF II: Yearbook. Serie.
20.30 Tex Avery. Tekenfilm. 20.40 (TT)
Open space. Documentaire. 21.10 (TT)
Horizon. Documentaire serie. 22.00
Outrage! Amerikaanse speelfilm uit
1986. 23.30 Newsnight. 00.15 The late
show. 00.55 Weerbericht. 01.00 Open
universiteit.

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Journaal. 13.15 Télétourisme
16.00 Toeristisch magazine. 16.45
Nouba nouba. Kinderprogramma.
17.35La loi est la loi. Amerikaanse se-
rie. 18.30 Mariés, deux enfants. Ameri-
kaanse serie. 19.00 Ce soir. Actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Un singe en hiver, Franse psy-
chologische film uit 1962. 21.40 Ces
années-la, serie over de jaren 50 en
60. 22.30 Weerbericht en laatste
nieuws.

Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.25 After school special. Ameri-
kaans educatief jongerenmagazine
met vandaag de korte Amerikaanse
film 'Paardegek'.Wendy Herstead is
gek op haar paard Kick en haar
grootste wens is om samen met hem
mee te doen aan races op de rodeo.
Haar moeder is niet zo blij met de
ambities van haar dochter en weigert
toestemming te geven.

18.00 "" Journaal.
18.10 Big city metro. Serie over be-
roemde metrostations. Per aflevering
komt een station aan de orde en de
afleveringen worden telkens gepre-
senteerd door een prominente gast.

18.40 "" Countdown. Muziekpro-
gramma met o.a. de Alarmschijf, de
nieuwste clips, artiesten op de Büh-
ne, het Top 10 overzicht. Het heetste
popnieuws en het Curry Report van
Adam Curry met het laatste nieuws,
trends en ontwikkelingen op popge-
bied in Amerika. Presentatie: Wessel
van Diepen.

19.25 Go Veronica travel. Reismaga-
zine gepresenteerd door Anita Wit-
zier. Laatste aflevering.

19.55 De heilige koe. Auto- en motor-
sportmagazine.

20.30 MacGyver. Amerikaanse serie.
Afl.: Verzoening in de wildernis. Mac-
Gyver gaat op survival-tocht met vier
jonge bendeleiders, om ze hun ruzies
bij te laten leggen.

21.25 Veronica goes America. Ver-
slag van een reis dwars doorAmerika
van New Vork tot San Francisco.
Deel 3. Vandaag vertrekken Jeroen
van Inkel en het team vanuit New
Vork richting Atlantic City.

21.55 Star Trek: The wrath of Kahn.
Amerikaanse sf-film uit 1982 van Ni-
cholas Meyer. Met: William Shatner,
Leonard Nimoy, DeForest Kelley e.a.
Op een oefeningsvlucht krijgt het
ruimteschip Enterprise het dringende
bericht dat de briljante misdadiger
Khan een uiterst geheim instrument,
genaamd Genesis, gestolen heeft.

23.50-23.55 "" Journaal.

15.30 Robin and the seven hoods.
Amerikaanse speelfilm uit 1964 van
Gordon Douglas.

17.30 Boes. Nederlandse tekenfilmse-
rie.

17.51 Duupje. Kinderserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 Avonturenbaai. Canadese
jeugdserie.

19.00 Buren. Australische serie.
19.22 Vakantievlinder. Toeristische
tips.

19.25 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns Aaa. Nederlandse co-

medyserie. Pa Kalman wil dochter
Lydie spreken. Niemand heeft hem
verteld dat Gert-Jan de praktijk sa-
men doet met zijn moeder.

20.25 Een gevaarlijk leven. Australi-
sche gedramatiseerde documentaire
over de moord op Benigno Aquino,
de daaropvolgende volksopstand en
Cory Aquino's weg naar het presi-
dentschap van de Filipijnen. De eer-
ste opnamen op de Filippijnen ge-
beurden nog geen twee jaar na de
installatie van Cory Aquino. Met: Ga-
ry Busey, Rebecca Gilling, Rubin
Rustia e.a. Afl.l.

22.00 Op dekoop toe. Consumenten-
magazine. Vandaag: -Test van ten-
nisschoenen; -Voor- en nadelen van
klantenkaarten; -De prijs van brilmon-
turen en glazen; -Test van de nieuwe
Honda Civic. Presentatie: Emiel Goe-
len en Rita van Neygen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Socialisti-

sche Omroep.
23.30-23.35 Coda. Lucienne Stas-

saert leest voor uit eigen werk. Van-
daag: In een adem.

België/TV 2
15.30-23.35 Gezamenlijk program-

ma met BRT 1.

06.55 Ochtendprogramma. Met
nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's.

11.45 Dallas. Amerikaanse serie.
12.35 High risk. Amerikaanse film uit

1981. Regie: Stewart Rafill.
14.05 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
14.55 De draagmoeder. Braziliaanse

serie.
15.25 The bold & the beautiful.
15.50 Telekids. Kinderprogramma.
16.40 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.
17.25 Wie is wie. Spelprogramma.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag. Spelprogramma.
18.50 RTL 4minispel: Scattegories.

Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie.
20.30 De vakantieman.
21.30 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie (slot).
22.00 Loek up. Amerikaanse speel-

film uit 1989. Regie: John Flynn. In
de hoofdrollen: Sylvester Stallone,
Donald Sutherland, John Amos, Dar-
lanne Fluegel, Frank Mcßae e.a.

23.50 Journaal.
00.05 Match: Military Breda. Samen-

vatting van dit vierdaagse evene-
ment.

00.30 M.A.S.H. Amerikaanse serie. -
Herh.

00.55 Bagdad café. Amerikaanse co-
medyserie. Rolverdeling: Brenda:
Whoopi Goldberg. Jasmini: Jean Sta-. pleton. Juney: Scott Lawrence. Deb-
bie: Monica Calhoun. Sal: Cleavon
Little e.a.

01.20 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

02.05 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

02.30 High risk. Amerikaanse speel-
film uit 1981.

04.00 RTL4text. Een selectie van pa-
gina's uit RTL 4text met het geluid
van RTL 4radio.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 Pinkpop live. Registratie van

het Pinkpopfestival 1992 dat vandaag
gehouden wordt in Landgraaf in Lim-
burg. Met interviews van artiesten en
sfeerimpressies vanaf het festivalter-
rein. Presentatie: Jan Douwe Kroes
en Mart Smeets.

17.25 Britse en Amerikaanse litera-
tuur. Informatieve serie over John
Dos Passos, een on dergewaardeer-
de tijdgenoot van Ernest Hemingway.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.05 Het circus van Madame Gus-
to. Animatiefilm.

18.15 Sesamstraat. Vanavond staat
meneer Aart achter het fornuis. Zou
het eten lekker worden?

18.35 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.15 Mooie woorden. Serie over de

Nederlandse taal. Vandaag gaat het
over de dialecten in de stad en op het
platteland.

20.50 All along the watchtower. Se-
rie portretten van bands en artiesten.
Vandaag: Michelle Shocked. Een in-
terview en concertfragmenten ge-
maakt op 20 mei in De Melkweg in
Amsterdam, van deze Amerikaanse
zanger, die in 1988 doorbrak met het
album 'Short Sharp Shocked'. Mi-
chelle, die zelf haar liedjes schrijft,
stond aanvankelijk bekend als een
geëngageerde en romantische zan-
geres.

21.25 Varen. Watersportcursus.
22.00 "" Journaal.
22.10 Studio sport journaal.
22.32 Pinkpop live. Samenvatting

van dit popfestival in Landgraaf, met
het laatste optreden en het afsluiten-
de vuurwerk. Presentatie Jan Douwe
Kroeske en Mart Smeets.

23.15 Database management. Infor-
matieve serie.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NCRV

" °-13.12 Nieuws voor doven en
uslec

"J4De amazone. Amerikaanse
16« , uit 1978 van Bryan Forbes.

' 3 Goud en nieuw. Frank Mas-
ker ontvangt bekende artiesten.

l^7 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-ne.
tifl 8099le- Woordspel. Presenta-

-183? »S Schiffers-
Am *'' 9in 9en voor 9oud- 7-delige
s^Sr'^aanse serie over de Olympi-, "J Geschiedenis van deelnemendeiq^en- Afl.l: Finland.
róit Kerkepad. Toeristische
Afiv 'an9S Nederlandse kerken.
(An i Rondom een koninklijke kerk

l9 3
Peld°om en omgeving).

d' " "°seanne. Amerikaanse come-
vserie. Roseannes oma komt op

zoek en blijkft zo aardig te zijn datseanne en Dan overwegen haar te'a»en blijven
20'16<',+TT) Journaal.
di

D 25 jaar Jostiband. Portret van
tpr.°Lkest van geestelijk gehandicap-

-21 ni rh-
*l 35 6r en nu" Actual'teitenrubriek.dv>f Prettig geregeld. Come-
b|Serie- Afl.: De tv ziet zwart van de
von Hassan wordt gevraagd
hem 6en reclamespot. Dat brengt
voo °P et 'dcc een castin9bureau
te

r al|ochtonen te beginnen. Tijdens
Jor en 'e9l bhii ongemerkt ookstu'S Gn Hanna vast op video. Hij

2? 04^ de band °P naar een omroep.
q£* Pinksteren '92. Impressie van
la P'ikster-bijeenkomsten in het

i

rTli ■’ Jessica Fletcher. Amerikaanse
nis oaadsene- Jessica's vriend Den-
Van nton onderzoekt de ontvoering
w een buikspreekpop 'Billy Boy' en
m-j geconfronteerd met een
hrwrd' waarbij de buikspreker de

«3.14 Verdachte is"
51 *" Zangerscongres 1992. Ver-
i 9 van het zangerscongres van het

9er des Heils in de Doelen in Rot--23-i am48-23.53 "" Journaal.

18.30 Cursus Italiaans. 18.58 Cursus
Engels. 19.30-20.00 Journaal en weer-
bericht.

08.00 Eurobics. 08.30 Atletiek. 09.30
Powersports international magazine.
10.30 Basketbal. 11.30 Eurobics. 12.00
Atletiek. 13.30 Revs. 14.00 Go. 15.00
Eurobics. 15.30 Truckracing. 16.00
Autosport. 16.30 Rallycross. 17.30
World sports special. 18.00 Olympi-
sche spelen. 21.30 NBA basketbal.
23.00 Futbol Espanol. 23.30 Golf
01.30 Teleschuss 92.

Eurosport
09.00 Gymnastiek. 11.00Tennis. 14.00
Gymnastiek. 18.00 Tennis. 21.00 Euro-
fun. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00
Eurogoals. 23.00 EK Ritmische gym-
nastiek. 00.30 Eurosport nieuws.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.25 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Le
Canada sur deuxroues. 10.30 Télétou-
risme. 11.00 Trois caravelles pour Se-
ville. 11.30 Sports-loisirs. 12.00
Nieuws. 12.05 La chance aux chan-
sons. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne
aventure. 14.00 La marche du siècle.
15.45 Science cartoon. 16.00 Nieuws.
16.15 Sept sur sept. 17.10 Bonjour bon
appetit. 17.40 Cursus Frans. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55 Weerbericht, Affiches
en Clin d'oeil. 19.00 Carré vert. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Enjeux/Le
point. 21.00 Nieuws en Europees
weerbericht. 21.30 Tous a la une.
23.00 Nieuws. 23.20 Ciel mon mardi.

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.30 Europe reports. 08.00 ITN world
news. 08.30 Super events. 08.45 The
mix. 09.00 Channel E. 09.30 Super
shop. 10.30 The mix. 12.00 Super
shop. 12.30 Video travel guides. 13.00
Japan business today. 13.30 Wild
America. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 Survival.
21.30 France actualités. 22.00 Nieuws.
22.30 Supersports news 22.35 Europe
reports. 22.45 US market wrap. 23.00
Strangers at sunrise. Amerikaanse
western uit 1969. 00.40 Music news.
00.50 Blue night. 01.20 Super shop.
01.50 The mix all night." Nina Corti. (Duitsland 2- 19.15 uur).

MTV

06.55 Unomattina. 10.05 Una mattina
economia. 11.00 Nieuwsflits. 11.05 Se-
rie. 11.55 Weerbericht. 12.00 E' proibi-
to ballare. 12.30 Nieuwsflits. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Nieuws. 13.55
TG 1 tre minuti di. 14.00 Linea verde
speciale. 15.00 Sette giorni al parla-
mento. 17.30 Parola e vita/Le radici.
18.00 Nieuwsflits. 18.10 Occhio al big-
lietto. 18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo
di Quark. 19.40 II naso di Cleopatra.
19.50 Weerbericht. 20.00 Nieuws.
20.40 II salchi della notte. 22.45 TG 1
linea notte. 23.00 Emporion. 23.15 II
supplemento. 00.00 Laatste nieuws en
weerbericht. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Appuntamento al cinema. 00.50
Mezzanotte c dintorni.

BBC1

Duitsland 1
13.25 Künstler machen Filme. Serie
korte films. 14.25 West 3 aktuell. 14.30
Prinz Bajaja. Jeugdfilm. 15.55 West 3
aktuell. 16.00 Wenn die Ketten bre-
chen, Amerikaanse speelfilm uit 1955.
17.30 Cursus geschiedenis. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Der Hase mit den
Samtohren, Canadese tekenfilm. 18.30
(TT) Lindenstrasse. Serie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Die Hundefrau. Portret
van Sigrid Gareis. 20.30 Auslandsre-
porter. 21.00 VIP-Tip. Magazine. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Für mich ist das
das einzige richtige Leben, reportage
over homosexuele relaties. 22.30 Rai-
ner Werner Fassbinder. Reportage.
23.20 Fassbinder produziert: Film nr.
8. 23.50 Laatste nieuws. Aansl. Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF

SAT1
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 The report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 US Top 20 video count-
down. 20.00 The Cure rockumentary.
20.30 Unplugged with The Cure. 21.00
Prime. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night 23.45 3 From 1. 00.00
Rock block. 02.00 Kristiane Backer.
03.00 Night videos.

CNN

07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Perfect stran-
gers. Amerikaanse comedyserie. 10.30
Today's gourmet. 11.00 Nieuws, regio-
naal nieuws en weerbericht. 11.05
Playdays. Kinderserie. 11.25 Stoppit
and tidyup. Kinderprogramma. 11.35
Roar roar rooster/Walkie talkie walkie.
Tekenfilms. 11.50 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 11.55 Cricket.
13.00 Nieuws, regionaal nieuws en
weerbericht. 13.05 Cricket. 13.55 Re-
gionaal nieuws en weerbericht. 14.00
(TT) Nieuws en weerbericht. 14.30
(TT) Neighbours. Australische serie.
14.50 Cricket. 15.15 Knots Landing.
Amerikaanse serie. 16.00 Major dad.
Amerikaanse comedyserie. 16.25 Ba-
zaar. 16.50 Bodger and Badger. Kin-
derserie. 17.05 Gravedale High. Te-
kenfilmserie. 17.30 (TT) Patric Pacard.
Jeugdserie. 17.55 Newsround. 18.05
(TT) Blue Peter. Kindermagazine.

09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

06.00 Gevarieerd ochtendprogram-
ma. Amerikaanse tekenfilmserie.

07.00 Mem kleines Pony. Amerikaan-
se tekenfilm.

08.30 lm grossen Land der kleinen
Leute. Canadese jeugdfilm.

10.00 König Drosselbart. Duitse
sprookjesfilm.

11.15 Kunst und Botschaft. Serie
kunstbeschouwingen.

11.20 Ein .Tag wie kein anderer -
Special. Reisreportage.

12.15 Sielmann - Special.
13.15 Police patrol - Die Chaoten-

streife vom Nachtrevier. Ameri-
kaanse komedie.

14.40 Mannequin. Amerikaanse ko-
medie.

16.15 Feivel, der Mauswanderer.
Amerikaanse tekenfilm.

17.45 Servus, Grüezi und Glück Auf.
Amusementsprogramma vanuit het
Ruhrgebied.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Mem Partner mit der kalten

Schnauze. Amerikaanse komedie uit
1988 van Rod Daniel. Met: James
Belushi, Mei Harris, Kevin Tighe, e.a.

21.10 Gorillas im Nebel. Amerikaan-
se avonturenfilm uit 1988 van John
Seale. Met: Sigourney Weaver,
Bryan Brown, Julie Harris, e.a. Het
verhaal van de Dian Fossey in 1966
besluit om in Afrika het leven van de
gorilla's te bestuderen.

23.35 10 vor 11. Cultureel magazine
gepresenteerd door AlexanderKluge.
Vandaag: Jahrenring 1990 met Karl-
Otto Sauer.

00.05 Mit stahlerner Faust. Ameri-
kaanse actiefilm uit 1989 van Deran
Serafian. Met: Jean-Claude van
Damme, Robert Guillaume, Cynthia
Gibb, e.a

00.35 The Riff II - Flucht aus der
Bronx. Italiaanse actiefilm uit 1982
van Enzo G. Castellari. Met: Mark
Gregory, Henry Silva, Valeria d'Obici,
e.a.

03.00 Mem Partner mit der kalten
Schnauze. Amerikaanse komedie uit
1988 van Rod Daniel. Met: James
Belushi, Mei Harris, Kevin Tighe, e.a.
Herh.

04.40 Feivel, der Mauswanderer.
Amerikaanse tekenfilm uit 1986 van
Don Bluth. Herh.

06.00 Raumschiff Enterprise, Ameri-
kaanse sf-serie. 06.50 Quar beet, kin-
dermagazine. 11.00 Der Bettelstudent.
Duitse speelfilm uit 1956. Herh. 12.50
Glücksrad. Spelprogramma. 13.35
Raumschiff Enterprise, Amerikaanse
sf-serie. 14.30 Mannerwirtschaft, Ame-
rikaanse comedyserie. 15.05 ■ Wiener
Blut. Duitse speelfilm uit 1042 van Willi
Forst. 17.05 Die phantastische Reise,
Amerikaanse speelfilm uit 1965 van Ri-
chard Fleischer. 18.45 Nieuws. 19.20
Glücksrad. Spelprogramma. 20.15 Dr.
Kulani - Arzt auf Hawaii, Amerikaanse
serie. 21.15 Die Heilige und ihr Narr,
Oostenrijkse speelfilm uit 1957 van
Gustav Ucicky. 22.55 Nieuws. 23.05
News & Stories. Magazine. 23.50 Bie-
lefelder Home Stories. Experimentele
film van Mathias Muller. 00.10 Stunde
der Filmemacher. Documentaire over
de laatste nazaat van de circusfamilies
Herhaus en Renz. 00.25 Raumschiff
Enterprise (Star trek), Amerikaanse sf-
serie. Herh. 01.20 Programma-over-
zicht. 01.30 SAT 1 Text.

08.55 Programma-overzicht.
08.58 Menschen im Hotel. Ameri-

kaans speelfilm uit 1932 van Edmund
Goulding, naar de gelijknamige ro-
man van Vicky Baum. Met: Greta
Garbo, John Barrymore, Joan Craw-
ford e.a.

10.45 Bad Eister oder der Sprung
im Spiegel. Reportage.

11.15 "" Pfingstkonzert " Live aus
Studio 3.

12.15 heute.
12.20 Chemnitz - Die vergessene

Grossstadt. Documentaire over het
voormalige Karl-Marx-Stadt.

12.50 Ausgezeichnet! Reportage.
13.15 Das Herz des Piraten. Tv-film

naar de gelijknamigeroman van Ben-
no Pludra.

14.00 "" Wie Sommersprossen im
Gesicht. Muzikale rondleiding.

14.45 Atlantis liegt im Allgau. Oder:
Eine Reiseins Blau. Portret van Frie-
drich Hechelmann.

15.30 Tauchexpeditionen in die
lichtlosen Tiefen des Meeres. Na-
tuurdocumentaire.

16.00 heute.
16.05 Ein Vater kommt selten allein.

Franse jeugdfilm uit 1987 van Sebas-
tien Grall.

17.30 "" Trommeln des Geistes.
Pinkster-muziekspecial.

17.45 Telemotor.
18.25 Die Sport-Reportage.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.15 "" Achtung! - Klassik. Klas-

sieke muziek en dans.
20.15 Flammender Sommer. Ameri-

kaanse tv-film uit 1985.
21.45 heute.
21.55 Dollars, Dealer, Drogenfahn-

der. Actuele reportage over de Ame-
rikaanse drugsbestrijding.

22.25 "" Madame Sousatzka. Engel-
se speelfilm uit 1988 van John Schle-
singer.

00.20 heute.
00.25-01.40 Colorado. Amerikaanse

western uit 1951 van William A. Well-
man. Kolonist Flint Mitchell ontdekt
schitterende jachtgronden die, helaas
voor hem, in het gebied van de
Zwartvoet-indianen liggen. Hij pro-
beert zonder geweld de grond van de
indianen los te peuteren.

11.00 Cursus geschiedenis. 11.30 Lie-
der der Völker. Euromusica in Nürn-
berg. 12.30 Die 13. Rosé. Muziekfilm
van Juraj Jakubisko. 14.10 Ich, Old
Shatterhand und Kara Ben Nemsi.
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Flying Su-
perkids. 17.30 Ich werde ihm dort keine
Ruhe lassen. Documentaire. 18.15
Auslandsgeschichten. Documentaire
over de geneeskunst in Mauretanië.
18.30 Das Südwestjournal aus Rhein-
land-Pfalz. 19.00 Sterns Stunde. 19.45
Expedition Viking Saga. 2-delige repor-
tage over de ontdekking van Amerika
door de Vikingen. 20.30 Zeit zu ster-
ben. Columbiaanse film uit 1984 van
Jorge Ali Triana. Juan Savago wordt
wegens moord tot 18 jaar celstraf ver-
oordeeld.22.lo Aktuell. 22.15 Flutlicht.
Sportmagazine. 23.10 Der grosse Bluff
(Destry rides again), Amerikaanse
western uit 1939 van George Marshall.
Met: James Stewart, Mariene Dietrich,
Brian Donlevy e.a. Het stadje Bottle
Neck wordt geterroriseerd door de
schurkachtige Saloonhouder Kent. Als

'Kent de sheriff uit de weg ruimt en een
stroman op diens plaats probeert te
zetten, heeft hij buiten de waard gere-
kend. 00.40 Aktuell. 00.45 Non-Stop-
Fernsehen.

tyJJ "" Kammermusik. Vanuit de
ly.,.x"Joseph-Saal der Residenz in

Van Katho|iei<e Pinksterdienst.
Ct de St- Leonardskerk in Frank-

11.0Q r.IJq" °er Broeken. Reportage.
1j 45 "" Presseclub.
Ij' * Programma-overzicht.
l3 ls Tagesschau.va„ *" Die Schöpfung. Oratorium
iffiHaydn.
1j 'agesschau.
i^s Sherlock Holmes und die sie-

-15,^ Jeugdserie.
f, 4 Moskito - nichts sticht besser.

Ij e,Tlatische jongerenmagazine.
en "'°- Documentaire.qJO Singende Landschaften. Slot-

-17 ss°ert van het 19e Koorfeest
Ta9esschau-

p Mem Leben schauet ms Licht.

' B_nretvan8 _nretvan Fridolin stier-
r 6j (TT) Expeditionen ms Tier-

lj,l^ ■ Natuurfilmserie.
W VVe,tsPie9el- Reportages van

19 c nlandcorrespondenten.
fyoo Pro9ramma-overzicht.

Tagesschau.
d'e Tatort. Serie misdaadfilms. Lin-
n rreu afkomstig uit Jena wordt in

}1.4 S en vermoord.
(j * Diana. Prinzessin von Wales.
larJet van prinses Diana van Enge-
Q
''"35 Ta9esscnau-jg" Die Biechtrom mei. Duits/Fran-

Sch
,Speelfilm uit 1979 van Völkertfir 'örtdorff naar de roman van Gün-

la ,?rass. Met: David Berment, Ange-
öin ■ Mario Adorf e.a. Al voor
6^9eboorte heeft Oskar Matzerath
ja scherp gehoor. Hij wil graag drie

g r borden, want dan heeft zijn moe-
l-^. hem een blikken trommel be-
be d Het gedoe van devolwassenen

a" hem echter helemaal niet, en
tic vanaf zijn derde jaar niet
h_t

er te groeien. Wanneer hij ook nog
a yerrnogen blijkt te hebben om met
is rt hoge stem glas te laten springen,

°haos oornP'eet.
Oo a9esschau.

ien 1-05 Zuschauen " Entspan-
p "" Nachdenken. In der Provence:. ntaine de Vaucluse.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 3 West
16.00 Captain Lightfoot. Histori-
sche avonturenfilm van Douglas
Sirk uit 1955. Rock Hudson speelt
lerse vrijheidsstrijder.

" Sylvester Stallone in 'Loek Up'. (RTL4- 22.00 uur).

RTL plus
16.15 An American tail. Tekenfilm
uit 1986 van Don Bluth over de
avonturen van een jonge Russi-
sche muis in het katloze Amerika.

Nederland 1

kars° International Velvet. Oud-
arJJP'oene leidt nichtje op om als
g 6 2°ne in haar voetsporen te tre-
W van Bryan Forbes, metrn' ürn O'Neal, Christopher Plum--6- Uit 1978.

RTL plus
19.15 K 9. Snuggere hond helpt
baas in strijd tegen drugsbende.
Regie in 1989 van Rod Daniel, met
James Belushi, Mei Harris.

radio7.07 NCRV's hier en nu (7.30 Nws.
8.53 Woord onderweg. 12 30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.45 Kerk vandaag.
14.05 Veronica nieuwsradio.

(17 30 Nws.). 19.04 Veronica Spor-
tradio. 20.04 Klasse. 21.04 KRO's
Jazz connection 22.04 Op de eer-
ste rang. 22.50 In de marge. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listerang. 2.02 AVRO Nachtdienst.
5.02 Van-nacht naar morgen.
6.02-7.00 Sugar in the morning

Radio 1

7.04 De havermoutshow
(8.04-8.15 TROS Aktua). 9.04
TROS gouden uren. 11 04 Neder-
landse artiestenparade 13 04
TROS Aktua. 13.15Gewoon Arme.
15.04Op het heerlijk pinksterfeest.
16.04 Morgen kunnen wij u meer
vertellen. 16.57 EO Metterdaad
hulpverlening 17.04 Het leeuwen-
deel. 18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo
Nederland. 18.50 De grabbelton.
19.04Waar waren we ookal weer?
19.20 Licht op jongerenkoren.
19.38 Hemelsbreed. 20.04 EO's
sing-in. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio 1

Radio 2

RTL plus
9e6 , Mannequin. Egyptische
Bas 'n e,ala9eP°P komt tot leven,
kocuerende jongeman is direct ver-

Nonsensfilm van Michael
c""eb uit 1987, met Andrew
Uarthy, Kim Cattrall.

7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10 04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13 04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Paperclip magazine.
22.04 Rock City. 23.04-24 00 Lief-
deslijn.

Radio 3

Nederland 2
21.55 Star Trek 11. Captain Kirk
trekt met zijn spaceship ten strijde
tegen oude vijand Khan. Tweede

RTL4
22.00 Loek up. Gewelddadige ge-
vangenisfilm met een tweestrijd
tussen gedetineerde Sylvester
Stallone en sadistische gevange-
nisdirecteur Donald Sutherland. In
1989 gemaakt door John Flynn.

RTL plus
21.10 Gorillas in the mist. Onder-
zoekster naar het gedrag van uit-
stervende gorillas wordt langzaam
gek. Met Sigourney Weaver, gere-
gisseerd door Michael Apted. Uit
1988.

Duitsland 2
22.25 Madame Sousatzka. Shirley
MacLaine als extravagante piano-
lerares wordt dominante tweede
moeder voor begaafde leerling. Re-
gievan John Schlesinger. Uit 1988.
Duitsland 1
22.35 Die Blechtrommel. Volkert
Schlondorff verfilmde het beroem-
de boek van Günter Grass en ont-
ving daarvoor in 1979 gen Oscar.
David Berment is onvergetelijk als
de kleine, woedende Oskar die
weigert groot te worden.

man Spock komt om het leven,
maar wegens enorm succes zou-
den toch nog vier afleveringen vol-
gen (met hem). In 1982 gemaakt
door Nichlas Meyer, met Williams
Shatner, Leonard Nimoy.

België/TV 1

in u ? Robin and the seven Hoods.
films e Persiflage op gangster-
ly/la " met Frank Sinatra, Dean
9ern ln en Sammy Davis Jr. In 1964aakt door Gordon Douglas.

Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiolrühstück + Spiel
Glückstreffer' (6 15 Wort in den
Tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7 15

België/BRF

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.

WDR 4
0405 Radiowecker 6.00 Nach-
richten 6.05 Morgenmelodie (8.00
Nachrichten) 9.05 Der Musikpavil-
lon (1000 Nachrichten). 1200
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
und morgen 13.00 Mitmenschen
13.07 Gut aufgeiegt 14.00 Nach-
richten 14.05 Sachwort Wirtschatt
1407 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die 17 00 Der Tag urn Fünf 17 07
Musik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter; 19.00 Auf ein Wort;
19 30 Ohrenbar). 2000 Nachrich-
ten. 20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm. 21 05 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.

6.30-6.49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 8.30 IKON
vroeg. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30
Grensgevallen. 10.00 Faktor 5.
12.00 Nws. 12.05 Het voordeelvan
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5 met om 14 30 Gesproken portret,
15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 De eeuw van Edison. 16.30
Verhaal 1700 NOS-taal. 17.30
Start. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten 1800 Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 CDA.
18.30 Overzicht. 18.40 Neder-
lands-Israëlitisch Kerkgenoot-
schap. 18.55 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Een proces
voor twee, met om 20.30 Turks.
20.50 Arabisch. 21.10 Nederlands.
21.30-22.20 Scoop.

Radio 5
06.00 Nieuws 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 730 nieuws)
800 Nieuws 810 De Dapper-
straat: gemengd amusementspro-
gramma met een overwicht op
goede muziek. 10.00 Nieuws
10.03Kwistig met muziek Met Ro

Burms en Els van Herzele 11 50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
Regionaal. 1300 Nieuws. 13 10
Pluche en plastiek. 14.00 De eer-
ste dag met Herwig Haes 16 00
Vooruit achteruit 17.00 Radio 2
Regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Hitrevue 20 00 Zaal Twee. Amu-
sementsmagazine over film en vi-
deo 2200 Nieuws 2205 Twee-
strijd. Programma rond oude
muziekparels en nieuwe liedjes
23.30-06.00 Nachtradio

België/Radio 2

Elk heel uur nieuws
07.03 Geeuwen met Van Leeuwen.
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-
kringen, Jan de Hoop 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs 14.03 Oorwarr.iers, Ron Bis-
schop. 17 03 Vri|heid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19 00 Seven o'clock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift.

RTL4Radio

Veranstaltungstips). 9 05 Fnschauf
Hitparade. 11.05 Aus Operette und
Musical. 12.30 BRF-Aktuell. 12.35
Musikbox 1530 Popcorn 18.30
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
18.35-20 05 Melodien aus vier
Jahrzehnten. Camillo Felgen und
das Leo Lamm-Quartett zu Gast
bei den ostbelgischen Senioren
(Aufzeichnung einer Veranstaltung
vom 6. Mai in Kettenis).

10.00 KRO-Klassiek I. Muz. voor
fluit en piano. 11. Queensland Sym-
phony Orch. 12.00 In antwoord op
uw schrijven. 13.00 Nws. 13.02
KRO-Klassiek. La Wally, opera van
Catalani. Groot Omroep Koor en
Radio Symf. Ork. 0.1.v. Henry Le-
wis met sol. 16.00 Zin in muziek.
17.00Pierre de la Rue. 18.00 Nws.
18.02 Muziekjournaal. 19.00 De

klassieken: Concerti grossi. 20 00
Nws. 20.02 Holland Festival 1992.
Schönberg Ensemble. 22.30 Mau-
rice Ravel 23.00-24.00 Jazz op
vier - Aad Bos.

900 Postbus 94: verzoekplaten,
regionaal weerpraatje en uitgaans-
tips. 10.00 Pinkpop-festival 1992:
rechtstreekse uitzending vanaf de
Draf- en Renbaan in Landgraaf
met muziek van optredende groe-
pen en artiesten, interviews en re-
portages. 13.00Overname Radio 1
actualiteiten 14.00-18.00 Omroep
Limburg Sport: rechtstreekse wed-
strijdverslagen, reportages, actuele
berichten, muziek en live-impres-
sies van het Pinkpop-festival.

Omroep Limburg

RTL 4
Sta Risk- Avonturenfilm van
Br^ aH Raffill uit 1981, met James

Antnor,y Quinn. James Co-
Huurlingen trekken naar

b6r Amerika om drugsbaronnen ter°ven. Boem!

Duitsland 2
16.05 Un père et passé. Meisje
gaat op zoek naar haar vader. Op
haar speurtocht ontmoet ze vijf
vroegere minnaars van haar moe-
der. In 1989 gemaakt door Sebas-
tian Grail, met Eddy Mitchell, Guy
Marchand.

Zaterdag 6 juni 1992 "53
televisie en radio maandag

Nederland 2 RTL 4 België/TV 1Nederland 1 Nederland 3
18.35 (TT) Neighbours. Australische
serie. 19.00 (TT) Nieuws en weerbe-
richt. 19.30 (TT) Regionaal nieuws en
weerbericht. 20.00 Wogan. Talkshow.
20.30 Classic adventure. 21.00 (TT)
Television's greatest hits. 21.30 'Allo
'allo. Engelse comedyserie. Herh.
22.00 (TT) Nieuws, regionaal nieuws
en weerbericht. 22.30 Panorama.
23.10 Tumbledown. Tv-spel van Ri-
chard Eyre. 01.05 Cricket. 01.35 Weer-
bericht.

BBC 2

België/RTBF 1

België/Tele 21
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Ptckee.V^nHuisüitAktief!

Ét
HOENSBROEK: Vrijstaand

\ woonhuis met cv.-gas, garage enkm tuin. Rustig gelegen aan de rand
van het centrum. Rolluiken. Ind.

- 0.a.: provisiekelder, woonkamer.
B 'T,^J keuken, 3 slpk., badkamer en zol-

I der (vaste trap). Vraagprijs

*m***-~ ■ » jéÈ^ bungalow met gas-c.v.,
HP^B^SSmESMjjj^fll grote inpandige garage en

l^t._J_____L_.~.-._.'.-~..« I Uitstekend gelegen. Dub.
■gHHB I begl., dak geïsol. Ind. o.a.

PpSffa * keuken (dicht) met compl.
"=" --^.^-^-^-I^HB-iill keukeninstal., 2 slpk.
(voorheen 3), badk., provisiekelder, hobby-ruimte. Prijs

’ 389.000.- k.k.

NIEUWENHAGEN: Vrijstaande villa, gelegen aan de buiten-
rand van het Hoefveld met goed aangelegde tuin en grote
garage. Optimale privacy. Geheel geïsoleerd, ged. dub. begl.
Ind. o.a speels ingedeelde woon-.eetkamer, tv-kamer ca. 60
m 2,keuken met compl. keukeninstal met app. studio- werk-
ruimte. 5 slpk.. 2 badkamers. Prijs ’ 465.000,- k.k.

SCHAESBERG: Rustig gelegen

\ , j kencl onderhouden. Geheel geï-

--"■4__J":--5K woonhu|s met gas-c.v., carport
en ,vin 'nd °a Provlsieke|der,

W_^gL^^ H woonk.. keuken, bijkeuken. 3
g slpk., hobbykamer en grote zol-

_KÏTl_-S der (vaste trap). Prijs

SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
tuin. Ind. o a. woonkamer, keuken met compl. keukeninst. met
app , 3 slpk , badkamer en zolder. Prijs ’ 229.000,- k.k.

SCHAESBERG-CENTRUM: Goed onderhouden appartement;
ruim voldoende parkeermogelijkheid. Ind. o.a. woonk., keuken met
zithoek, 2 slpk., badk. met douche. Prijs ’ 78.000,- k.k.

SCHIN OP GEUL: vrijst.
semi-bungalow met c.v-

É^^^_iS g m 2). Geh. geïsoleerd. De-

complete keukeninstal. met apparatuur Slaapkamer met bad-
kamer (o.a. ligb. en douche). 1e verd.: drie royale slpks., badk.
met o.a. ligb en douche. Zolderberging. Vraagprijs

’ 460000- k.k.

WIJNANDSRADE: Halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage
en tuin. Rustig en blijvend goed gelegen. Ind. o.a. woonkamer (uit-
gebouwd), keuken, bijkeuken, 3 slpk. en badkamer. Prijs

’ 148.000,- k.k.
<

NIEUWBOUW

EYGELSHOVEN: binnenkort wordt gestart met de bouw van
deze prachtig gelegen ruime halfvrijstaande woningen met
cv.-gas, grote garage (2 auto's) - berging en tuin (zuid-wes-
ten). Uitstekend geïsoleerd. Ind. o.a. L-vormige woonkamer,
keuken, 3 slaapkamers, badkamer Vaste trap naar dezolder.
Koopprijs ’ 209.500,- von.

HEERLEN-HUSKEN: HalfvHjstaande premie A-woningen met
gas-c.v., berging (mogelijkheid voor garage) en tuin. Ind. o.a.
woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer en zolder. Techn. de-
tails: spouw-, dak- en vloerisolatie, ged. dub. begl. Prijs

’ 143.950,-v.o.n.
Maximale bijdrage ’ 41.000,-.
Op aanvraag wordt documentatie toegezonden.

JABEEK - In de Dreef: 2 vrijstaande en 2 halfvrijstaande
landhuistypes met garage en tuin. Geïsoleerd en goed uitvoe-
ringsniveau. Ind. o.a. woonkamer, keuken, 3 slpk., badkamer
en zolder (vaste trap). Koopprijs resp. ’ 193.575,- v.o.n. en

’ 173.050,-v.o.n.

SCHINVELD - Achter Genne Berg: nog te bouwen premie
A-woningen met grote tuinen (nabij de Merkelbeekerstraat).
Ind. o.a. woonkamer, keuken, 3 slpks., badk. en zolder. Koop-
prijs ’136.990 v.o.n. Netto maandlast: ’590,- afhankelijk
van de hoogte van de rijksbijdrage en uw inkomen.

BOUWGROND I
SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: Bouwterreinen. Uitste-
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum.
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
van ca. 782 m 2tot 1498m 2. Prijzen vanaf f 125.565,- v.o.n.

BEDRIJFSRUIMTEN
BRUNSSUM: TE KOOP: kantoorruimte. Oppervlakte souterrain
ca. 166 m 2; oppervlakte parterre ca. 254 m 2.Koopprijs ’ 395.000,-
-k.k.

HEERLEN-GLASPALEIS: TE HUUR: winkelruimte ca. 63 m 2.
Huurprijs ’ 2800,- per maand exclusief BTW.

KERKRADE-CHEVREMONT-Pleterstraat: TE HUUR: winkel met
magazijnruimte, keukennis, toilet en gas-c.v. Totaal ca. 105 m 2.Huurprijs ’ 1165,-per maand.

VAALS: grote verkoophal (textiel, sport en aanverwante art).
Netto-verkoopoppervl. ca. 1190 m 2. Indeling in kleinere vloer-
oppervl. is bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag.

BELEGGINGSOBJECTEN I
HEERLEN-H EERLERHEIDE: Voormalig woonhuis. Heringe-
richt met 4 appartementen (verhuurd) elk met woonk., slpk.,
keukennis en badkamer Bruto-huuropbrengst 31.500,- per
jaar. Prijs: ’ 176.000,-k.k.
HEERLEN - Beleggingsobject: 2 winkels - 1 boyenwoning.
Huuropbrengst ’ 33.000,-. Prijs ’ 239000,- k.k.

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale. k

Maandag tot en met vrijdag I^^van 8.30 tot 17.30 uur. I
Ook 's zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 15.00 uur. I

En verder volgens afspraak.

Heerlenseweg 22. I til I6371 HS, postbus 31193, I NVM I
6370 AD Landgraaf. | '■ Ij

PJCkée makelaardij bv

KALLEN RAEVEN GROEP
accountants en belastingadviseurs
Rijksweg Noord 45
6162 AB Geleen

biedt namens één harer relaties ter overname aan:

BABY- KINDERKLEDINGZAAK
- Regio Zuid-Limburg.
- Inventarisovername ’ 45.000,-.
- Winkelruimte (65 m 2) te huur.

Reacties, uitsluitend schriftelijk, te richten aan
bovengenoemd adres.

DECORA
HOUKES

PARKET B.V.
SUPERAANBIEDING

Rustiek A
massief eiken stroken,
22 mm, kant en klaar
gelegd en geborsteld

’ 1 35)a p.m2

Voerendaal, Hoolstr. 45
tel. 045-750305

Sittard,Rijksweg-Nrd 48
tel. 046-525157

Maastricht, Scharnerweg 147b
tel. 043-636273

Zuidlimburgs grootste deurenspeciaalzaak houdt

OPENDEURENDAG
8 juni PINKSTERMAANDAG van 12.00-16.00 uur

r====ggPol RAMEN/DEUREN «g^,IgfflggPpa'llhhl-li-IJ!!.' ■" lii-.-.MBpQ3I
IIULIII 11 II j lldddll binnendeuren um&il^^Oll
INDUSTRIESTRAAT 10-17 6466 CC KERKRADE 045-419275

INDUSTRIESTRAAT 10-12, 6466 CC KERKRADE, 045-419273
Geopend elke dag van 9.00-18.00 uur ; zaterdag van 9.00-16.00 uur

* * * kom ook eens DEUREN in DEURENIand * * * ___"."

r~-—-"—-------i
I HEERLEN, woonhuis met I. ir , „,., i■,-j garage in centrum. Ind.: en- |

tree, gang, kamer (gesch. ■_ voor kantoor of 4e slaapka- ■
mer), toilet, garage m. electr. |

■ kanteldeur, berg., gr. woon- I
| p -'lmmmWÊÊll,kmmmf kam- m' Parketvl- °Pen keu" ■I ken met app., 3 slaapkam., ■

J<«*MpK badkam. m. ligbad, cv. op |
li gas, ged. electr. rolluiken, ■

I _ | ged. dubb. beglazing, goed i

I.NVM Onroerend Goed Makelaardij ,—
!M LEEIIAEtt ~ A!

Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

Lm- - ~—'
i£k PAUL |ISy SIMONS I

MAKELAARDIJ B.V
ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN-FINANCIEN, I

I EURDPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WORMS

I Nieuwenhagen-BouwgrondI Pal tegen nieuw winkelcentrum gel. perceel I
I bouwgrond, geschikt voor diverse doeleinden. I
I Grootte: 495 m 2. Prijs ’ 65.000,- k.k.

I hal, toilet e.d., gro- ÊiisMÊmmÈÊmWkWmmmI te keuk. met tuinkontakt, woonk., 3 slaapk. en II badk. Vr.pr. ’ 138.000,- k.k.
I Voerendaal
I Perfekt gel. tussenwoning met berging, cv. en II tuin. Ind. o.a. kelder, ruime hal en toilet e.d., keu- II ken met aanbouwinstall. (wit) plus ingeb. appara- II tuur, woonk., 4 slaapk. en badk. met douche en II v.w. Prijs ’ 149.000,-k.k.
I Voerendaal
I In het centrum gel. woonh. met winkelruimte. Ind. II o.a. winkel (19 m 2), zitkam., grote eetkeuk., bij- II keuk., 3 slaapk., badcel, zolder, 2 garages en II diepe tuin. Na aanpassing is het pand zéér goed II alleen als woonhuis te gebruiken. Prijs op aan- I
I vraag.

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u.

\ B 045-3181821

|lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

diverseruimtes + ga- EEs rage. 1e verd: woonkamer, keuken, dakterras, 3 sss slaapkamers + badkamer; 2e verd: zolderruimte. 5ss Aanvaarding in overleg.

= MEERSSEN ’ 225.000- v.o.n.
= Luxe appartement met lift, ca. 100 m 2bruto. Ind.: E

E hal, berging, woonkamer met balkon ca. 31 m2, keu- E
; ken 7,5 m 2,badkamer met ligbad en vaste wastafel, E
3 2 slaapkamers resp. 4.00x3.40 en 3.40x2.25. Aan- EEEiss vaarding direkt.

SIMPELVELD (Huls) Es

’ 109.000,-k.k. Ss
Éjßfc^^^^ Ouder woonhuis met ss:

Wm garage, grondopp. ____:
= 1 ■ ca. 410 m 2. Ind..: ss
sss ■ ■ sout.: kelder; beg. gr.: ss
_ss | I hal, keuken, woonka- ss:
ss I | mer, serre, bijkeuken, rs

douche, toilet en tuin. Ss— 1e verd.: 3 slaapkamers + zolderruimte. Aanvaar- ESssss ding in overleg. Ss

* mè^bmmttWmK *§l Halfvrijstaand woon- ss
A- |JB| huis met garage en =sss wc.v., bj. 1969, goed ss

ss I ■ onderhouden. Ind.: ss
sss: j &■ ■ hal, toilet, woonka- =__= ' | mer met open keuken

6.50x6.05/3.55, ter- E=E
S ras + tuin, garage. 1e verd.: 3 slaapkamers + bad- 5s kamer. 2e verd.: zolder te bereiken via vliezotrap. Esss Aanvaarding in overleg.

■ BEDRIJFSPANDEN |
= GELEEN-ZUID ’ 345.000-k.k.= Ind.: sout.: 90 m2; beg.gr.: winkel/kantoorruimte 170 ES

= m 2; 1e verd.: 4-kamer-app. met garage en dakterras ss
ss ca. 90 m 2; 2e verd.: 4-kamer-app. + dakterras 36 ss

s Winkelruimte ook te huur ’ 1500,- per maand. EEE
TE HUUR

■__■
/jB _S|J'^.,- ’ 1500,-per mnd.

S^>/. _K^^. Winkel/kantoor/woon- 3

EE IBfi' P lnd-: winkel 50 m 2 EE
ss: I I mcl. toilet en kitche- s=
ss: mmÊ I nette, 1everd.: woon- ss
___= f I kamer + open keu- ss:
ss: t*^^^^^^^^^^^^^l*" ken ca. 75 m 2,entre- sssss sol, 1 slaapkamer + badkamer; 2e verd.: 1 slaapka- sss
ss mer + zolderruimte. Aanvaarding 01-08-1992. d«?. sss

sss «Makelaar o.g. " Taxaties EE
ss " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
s= «woningen «Verzekeringen ==

I makelaardij W I\mmm\
ss w Hoolstraat 42, Voerendaal

| bid ■EHESSB» |
EEE NVM Met een NVM-makelaar =5
= IMAKELAARJlMAKELAARJ koop jezonder zorgen. ==
Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

_om%\ m mmf^ aVPll AW-%\ Herkent u dit beeldmerk van De Hypotheker, dan is dat een

Bj l^fl J I m."__l g°ed teken. U weet dan dat ute maken heeft met een

ongebonden hypotheekadviseur, die al evenmin betrokken is

Im BC Lb bij de aan- en verkoop van onroerend goed.
B B^B B "" Wèl is De Hypotheker aangesloten bij De Hypothekers

0
Associatie, de toonaangevende organisatie van onafhankelijke

hypotheekadviseurs in Nederland. Dat stelt hem in staat

zaken te doen met alle banken en hypotheekinstellingen.
Gratis zoekt hij met u uit welke van de meer dan 500

hypotheekvarianten het beste bij u past en bij wie u het

voordeligst uit bent. Daarna regelt hij kosteloos de hele zaak

van A tot Z.

Wilt u dus tijd, zorgen en geld besparen, let dan op ons

beeldmerk; een kenmerk van objectiviteit en zekerheid.

VOOR EEN HYPOTHEEK GA JE NAAR DE HYPOTHEKER.

De Hypotheker Heerlen, Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454.
De Hypotheker Maastricht, Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252.

— (

I ZONNERANDA, DE IDEALE VERANDA MET
I ELEKTRISCH SCHUIFDAK.
jA^ N^ *"""*"" "Hf^! ■ Met Zonneranda heeft u ■In de winter houdt u het
-/■"/ >^*^ er een uiterst komfortabele licht binnen en sluit ude
j--> ',?~<:Zéê§%£<ZZgijl^^mW^ ~ j woonruimte bij. Het favoriete kou buiten.
.';_■ JPtu ii.__^~J ■*£*£*"" _.. - ,^' 3 Cf! I plekje in huiswaar u graag ■ Zonneranda is uitsluitend

Njjm. C*H HV

1 1
—*""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |̂ Plaats

% UPt |M HU I b I Bonverstuen aa
>_'" Pannenweg 6c, 6031 RK Nederweert. Tel 04951 - 26665 I Zonneranda, Pb 2701,6030.V. Nedeweert I

£.'llllllllllllllllllllllll 11111111111111111111lII IIIIIIIIIIIIIIHI"'"J

Wahlwiller-Wittem
= S__^; - -f%$!Ê. B R'i'tsweg '7

S__ï__i 'ree met woonkamer, «

achtertuin. Op de ve»
= ping bevinden zich een vijftal slaapkamers en een b*= mer met o.a. ligbad en douche. Zolder.
| Prijs ’ 175.000,-k.k.

en achtertuin. Verdiel
| met drietal vertrekken en badkamer met o.a. ligb3"
1 douche.
| Prijs ’ 129.000,-k.k.

I " Hoensbroek

| Twee (voorheen 'E slaapkamers en badkamer met o.a. ligbad. Zolde»
= bergruimte en. vierde slaapkamer.
| Prijs ’ 152.500,- k.k.

1 ■;»_»_»_____. Kerkrade (EygelshoV

kamers, badkamer '= douche, v.w. en 2e toilet. Zolder via schuiftrap bereik"8
= Prijs ’ 159.000,-k.k.

| V;, 'JJJ^.L^^ks Brunssum
= LJmmWSÉtÊÊÊm iIH Wieënweg 62
I 1 ' i__^r-|H_M Zeer de9eliik 9e |
= 'mm/m I woonhuis met dubbele.
= I I rage en tuin. Provis*

I der, ruime entree met 9
I tentoilet. Woonkamer"

flfi-SÉÉH BB I parketvloer en scfiu"
naar terras en tuin. &£.S keuken met installatie, waskeuken. Drie slaapka^

I badkamer met douche, zolder via vaste trap bereiKb'
= alwaar 2 mansardekamers.
| Prijs ’ 225.000,-k.k.

| Eygelshoven-Kerkrade
| Hubertussiraat

Nog I bouwkavel, circa. 475 m 2met goedgekend
= plan voor vrijstaande woning.

Prijs ’ 71.250,- v.o.n. per kavel
| A
S &|j fr m m Schaesberg-Dormig.

WCm- Ü Hf (gemeente Landgr**
S» m j£ Wachtendonkstr. 1*
l£m& ■®p 9oede stand, &>

iHI plantsoen, gelegene
|i fl || vrijstaand woonf^

- 9_M 1.0 mm met carP°rt ProVlS'!i«I kelder, woonkamer <*&
j| open keuken en e*

""^^^^^^^^^^^^^ bar, royale aanrjo^
| met toegang tot terras en tuin. Drie slaapkamers *\

badkamer met ligbad, v.w. en tweede toilet. Vaste tw
= naar zolder, alwaar overloop en uitgebouwde mans*
= dekamer.
I Vraagprijs ’ 185.000,-k.k. >— -*- 1

- WmmmmmtmmÉL Voerendaal
WLi/j/- Florinstraat 5 jjW^fWËr^L Halfvrijstaand wo<ïj3

i -|m||BE met garage en tuin. i'jj
■LB WÉL A m'9e woonkamer, °^!=BJ Bh! keuken met eiken 'nslf>j■ tic. Drie slaapkamers, "~J

Efl ■ kamer met douche, VJJ
| "^t^^^^^^*m^^^mmmzolder via vaste ,raP 3

reikbaar. Fraai aangelo»
= tuin met terras.
1 Prijs ’ 215.000,-k.k.

Ëg4f - «g Kerkrade-Centrum

ïw - 'Épf'"^ """l"1'?"<P Modern ingerichte kanl^8l Ipl ». ' ruimte op eerste verdieP,
■Lgflf 'Wltf-fji, boven de Marca.

derobe, archief en Pa%.
Vergaderkamer. Open

= toorruimte voor circa zes medewerkers, spreekkamef
1 direktiekamer. Incl. omzetbel. en inventaris.= Prijs ’ 498.000,- k.k.| y

Eygelshoven
(Kerkrade)

overdekt terras. Ke^| kenmet eiken installatie. Drie slaapkamers, badkam»1

= met ligbad, douche, v.w. en bidet. Separaat qasten'ol'
= let.
E Prijs ’ 365.000,- k.k.

a______B___l Wk. Hoensbroek
E M '"% (gemeente Heerlen)

Julianastraat 42

-: 9m berging, doucheruimte
= toilet. Boyenwoning met woonkamer aan voorzijde
1 slaapkamer. Zolderruimte met twee mansardekamers= keuken.
| Prijs ’ 142.500,- k.k.

5 mers, eigen toiletgroep. Opsplitsing van ruimten mogelijk Al9*
1 ten parkeerplaatsen zijn eventueel separaat te huur.
= Huurprijs kantoorruimte ’ 220,-p/m2.
E Heerlen-Centrum

Oude Veemarktstraat 3 m
Winkelruimte met souterrain en bovenverdieping, geschik'

= verkoopruimte annex showroom. Totaal circa 1000 m 2 HiJ^prijs ’ 43.000,- per jaar, excl. BTW en voorschotten, sto°*
= servicekosten.

I/BC Makelaardj
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen ■■■tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans NVJJ
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Zaterdag 6 juni 1992 "55

ojEERLEN,

«tf-tV*! HeeHerheide. /Appartement opde 2e etage, met
i»^_?%_, cv'en 'Def9'n9('n souterra'n)- \°d-: na'f"6*

i WÉißi cv" "J'"l*6' bengkasten en toilet, woonkamer,
halfopen keuken, 2 slcwpkamers en badk. met

n ; douche en v.w. Servicekosten ’. 95,- per maand

]^BjB_» H Pr?|sT ’!^85.000,- k.k.

IJMJÉbtwiiij,',,. ' W Rustig gelegenwoonh. met cv. en tuin. Ind.: hal
'M Wj§ mettegelvloer, toilet, woonkamer, keuken, tuin en

■ggJH achterom. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers,
betegeldebadkamer met ligbad en v.w.

I.IISII 2e Ve^-: zoWer-Bwjr 1956-
-mm jÊÈ Perc. opp. 141 m2. Aanv. direkt.,1!-^^] .^-^-j prj.$: f 107#000#. k#k<
'jSlïs:
jgAMDEI_ERSTR_S9
Hi___to__ -""^Ipi^aftljjlMg Woonh. m cv., gar. en kleine pcrlio-tuin. Ind.: hal,

P W woonkamer, keuken m apparatuur, garage md
'k j wenW.leVed.:3slaaf^nriersenbadk. met

il mÊ kleinligbad, toilet, v.w. 2eVerd.: (via vaste trap)
4eslaapkamers., cv.-ruimte, bergruimte,

tf.^^ Prijs: ’. 119.000,- k.k.

)|c!?jAUERLAAN 19
*|- Royaal halfvr.st. herenhuis metdiepe tuin. Ind.:
jt' ■ J prov.-,hobby-, was- en cv. kelder, hal, toilet,

"1 i___jT-_f*JJ_ m^Ê '-"vorm '^'"G» keuken mét install., royaal terras.
1eVerd.: overloop m vide, 4 slpks., luxe badk.
2eVerd.: royale zolder. Degelijke uitvoering en
materialen. Bwjr. '75. Aanv. 31 juli 1992

I Prijs: ’. 295.000,- k.k.

te-J^OyAiJLUMSTR.3
' fe, Woon-/bedriifspand m cv. gelegen in centrum
k I

t : , t.o. K.V.K., bibliotheek en Stadhuis. Ind.: 2 kelders,
■yJH royale entree,grote werkruimteoa. 65 m 2,

Wm 2 kamers, keuken en patio. 1eVerd.: 5 kamers
■^■■■■■■■i en badk. 2e Verd.: via vaste trap, 2 kamers en

vliering. jAanv. direkt. Opp. 159m 2.

phjs: ’. 305.000,- k.k.

J|h>graaf, -

Pi^ggSTRAAT 107
m& Royaal woonh. evt. geschikt voor dubbele

JP HJË>,i bewoning. Ind.: kelder, hal, woonk.,keuken,
'kl l-_PBJBM______? slaapk., badkamer, serre, (linke tuin, c.v.-ruimte,

k ïiiiÉÉ^" berging. 1e Verd.: toilet, badkamer., woonk.,
■Hhß| keuken met install., slaapkamer. 2e Verd.:

3 zolderkamers. Bwjr. 1920. /\anv. direktiiül Prijs: ’. 118.000,- k.k.

jB||UMM3| lIJ3lAj^^yl^^^^^^g^^^^^j

I mm f *m» mm ¥ **m H___l__fl
.k.. L. _k_. Invml
' ________■

J Makelaardij 0.G., Taxaties, Hypotheek-adviescentrum
t L. Aquina en E. Weerts

Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen
óók zaterdags: 10.00-13.00uur

L_^ Tel. 045 - 715566

UW EIGEN PARK BEGINT BIJ DE VOORDEUR
~ ZJ 1 Oe 25 eengezinswoningen dieABC Vastgoed in
gwnagMMWHL| Haagsittard Park verhuurt, grenzen aan een prachtig :wijkpark. Maar behalve veel groen, heeft Sittard nog

J^hUJLm» In juli 1992 worden deze woningen in Haagsittard

|p(«i|^- wï«wp^--"-^«|«^ iq kamer, 3 slaapkamers en een extra vierde (hobby)-

Deze uitstekend geïsoleerde huurhuizen Zijn IStuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-
ervanaf ’ 995,--p.m. _ woningen in Sittard, Haagsittard Park. »

I Naam: I

I Adres: |.
Postcode: Plaats: " _K

j^jöi^ vasigoeaoeneer . Telefoon:
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 20 40 * ■ ABC Vastgoed, Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. "__ _

" * EEN UP TO DATE PROGRAMMA: ROLLUIKEN
Lw huis op dit formaat in ———————— ZONWERINGEN■de krant kost meestal 11 1■V^'*/TW^^BHTfHH-l iUlMïïcnimutM
minderdan een maand EN RAAMDEKORATIEhypotheekrente en
verkoopt sneller, want: lw@TlnTrr<@9 I I

J___pww44ÉH____i_______r lt—j^\e huis HWfflfïOT I *Ro|hekten HSÖ.-■"
'in dekrant Ë__ffifflffl__iii_^^^^3 ■ " Bevelllglngshekken K)"""111 uc kt<uii IJtffCTyffffßiP^-KTOyJ.^IVIB I ' Harosol zonneschermen rnrm7nbrengt mensen BffffMl __K2ïEa_i_3 I " Welnorknikarmen, lUIIS-2^

OVer de Vloer B*ËW~ ESSSBH pargolasen markiezen *-,
uvci uc viucr. BWMiflll ■ . Alulux rolluiken van

-_—■—~*~ mmrW^ÊrW, m\^^^^^^\ wereldWasse

|^^HLAMBERTSrrrE » B »
I Kantoor: Keerberg 95, Voerendaal. tel: 045- 750598.

j^»* -̂^ . I Fabriek en showroom:Lindelaufergewande 21. Voerendaal, lel: 045-752416
f ■ -l'■. Jni m —■—-^

V , — J

_____

I DE MOOISTE KOLLEKTIE
GELOOGDE EIKEK MEUBELEN

5000 M2MEUBELEN

EXCLUSIEF BIJ WENMEEKERS

Wy mogen met een beetje trots zeggen dat de grote kollektie
geloogde eiken meubelen er heel bijzonder bijstaat. Bankstellen,
kasten, eethoeken, slaapkamers en vele kleinmeubelen, alles in

uitzonderlijke kwaliteit en voor zeer interessante
prijzen. Kom tijdens de pinksterdagen en overtuig U zelf.

iMMiimw :

LEKKER RUSTIG EN MAAREVEN BUITEN GELEEN \
I ZIZZZZIZZZZZZZZZZZI I Tussen Geleen en Sittard verrijst een nieuwe wijk in

opgeleverd.

Huurprijzen vanaf ’ 905,-- p.m. IStuur mij vrijblijvend uw documentatie over de huur-
I woningen in Geleen, plan Dassenkuil.
I Naam: I

I Adres: I 'PoStCOde: Plaats;

J3LP*-' ▼rtklgueUUtlHHïr . Telefoon:
Akerstraat 23,6411 GW Heerlen. I Deze bon in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Tel. 045-71 20 40 ■ ABC Vasf-oed, Akerstraat _\3, 6411 GW Heerlen. iL.-_-------___.-____--—.__J

Nieuw in kerkrade.- I
FRANSSENSTRAAT 2A 7 %\ ip|/CT~Kaalheide - tel. 045-422335 / J ■*](Aan het kruispunt vlakbij het politieburo) S '\^(^T\ >^V_^]J y^V.^]T")

1 mX^^^^ - Kf^O*^ ■ GROTE KEUZE IN SFEERVOLLE RIET- EN ROTANMEUBELEN, KLEIN-
-—^öf^*^ f\ UUT ■ MEUBELEN, MANDEN, NOSTALGISCH SPEELGOED, ORIËNTAALS HOUT-'I mm^*m{mm\,*AlLm+* .« 00-^8'° SNIJWERK EN TAL VAN ANDERE INTERIEURDECORATIES!I PIW&? yfl\}\S "■ I I

» Pk__\ EBEÈ HCk \* kleuren: rood - zwart - groen " wit

f-TW voor -»~P^ > van 575- voor 325 w
WC —«"——^■■—iM—____________—«*—_«_i_l_l BRIEVENBUS W-W~^ ROTAN SERRE-TUINSET MODEL LYKKE groen of rood tfCtl^tfC-l'l 1| ~^~l—~^~^~" 2 pers. bank - 2 stoelen - tafel - mcl. kussens van^B7s.- * V^\i\llft\.\» ___J

/ maten en HOUTEN PAARDEN ' J%sfm C^S^*} V"n"' wLjm-h^Ég^ voor

<__Tg::, a, g_ |' 'ji" .1,175^ | | 28M- 95- I g| 725.-

Limburgs\mfco__i_L__u»

HEERLEN (WELTEN) HOENSBROEK I
Frankenlaan 43, vraagprijs ’ 149.000,-k.k. „ . _„„ , . .„_ „„„Kasteellaan 422, koopprijs ’ 205.000,-k.k.

_-~T__i__l*_-*r«- -'"^C, ' !NDEL"">: Halfvrijstaand fraai woonhuis met grote oprit, garage
l_s"___ Ift'WÉ :^V Beß' flr': op' en een onder architektuur aangelegde tuin.

"MEÊ *■ Al~— - ruimte, ruime Begane grond: entree, betegeld toilet, Z-vormige
E, Jk »" Qaragemet woonkamer (beg gr: voorzien van een natuurstenen

|Tf« jfc; bergruimte vloer), gesloten luxe modernekeuken, fraaie tuin,
T*Ü (evt-wasma ~ " aangebouwde garage.

'mm&'Xmmmt^m*w**mm^^.:;i chineruimte); 1e verdieping: 3 slaapkamers, mooie badkamer.
<*—** 1e verd.: 2e verdieping: dmv een vaste trap bereikbare zol-

overloop, halfbet. toilet, keuken met kunststof instal- der.
lafie, woonkamer met uitloop naar tuin 2e verd.: Algemeen: fraaie ligging, nabij het centrum, perc.
overloop. 3 slaapkamers, complete badkamer (dou- opp.vl 341 m 2
che, v.w.t. en ligbad). 3e verd.: grote bergzolder.
Alg.: goede staat van onderhoud. Uitstekende kin-
dervriendelijke buurt met op loopafstand diverse unruonnnri/voorzieningen. Aanvaarding direct. nUtNoDtIUbK

UfICMCDDntI/ Slakkenstraat 78, vraagprijs ’ 159.000.-k.k.
nUCiMODnUtIV Jï* -rj ii ii ...J... Groot, goed

,___ ■■■■■■- *- 5~Tj». onderhoudenAkerstraat 336, vraagpnis/112.500,-k.k. ==-,■:. *"f woonhuisBijzondere tussenwoning met zeer ruime slaapka- TjP. met 2 gara-mers, centraal gelegen, met eigen parkeerplaats -— s i ges veelINDELING: -—--,*- ,-.. U"% 1 ruimte en ve-Beg. gr. entr halfbet toil., gesloten keuken. »_l „„,_ , li c mogelijk-
woonk. met berging en schuilpui naar tuin, berging. [Pf. ■■ \ SSS hedenachteringang, parkeerplaats 1everd.: 2 ruime lfc__; __M_t| I lunciiur-.
slaapkamers (19 m 2). badkamer met vaste wastafel, "mmm*"»

~teflflfc* 'N"f„Lpl"n.
starters, suDsiaie ove.araag.aar. mers en een bergjn

_
A|Q . gas.c v goede staat van

onderhoud Een pand dat beslist van binnen gezien

GROOT-GENHOUT "etwo._en.

(Gem. Beek)
Hubertusstraat 68, vraagprijs ’ 440.000,- n CC. nLI.Il

§^k_. Schoolstraat 4, vraagprijs / 155.000,-k.k.
JM Mm. Landelijk ge- ._ WM^mmm Fraale stads-

legen vrij- __oH___fM___l m wonin9met
L _| staand heren- ■■ binnenplaats
k _Sm****9*m^Êmmm\\ huis met __i>&<* "^ '■ s «'if 1 in 'Hartje
j^J^^J ■& garage, tuin. jiJ;.^ H" & Heerlen.

van onderhoud. ZIEN IS LIEFHEBBEN. toil . ruime woonkamer?gesloten luxe moderne keu-INDELING: ken, binnenplaats 1everd.: 2ruime slaapkamers.
Souterrain: betegelde prov ruimte, was-/stri|kruimte mooie badkamer 2e verd.: dmv vaste trap bereik-
met waterontharder, wijnkelder. Beg. gr.: hal (leiste- bare ruime zolder, c.g slaapkamer Alg.: Iraaielig-
nen vloer), toilet, gr woonk zeer luxe woonkeuken, ging nabij het centrum, dak recentelijk vernieuwd
wintertuin (marmervloer). garage, tuin op het zui- modern van opzet,
den 1e verd.: 3 ruime slaapk., v.v ingebouwde
kasten, luxe badk. met douche, ligbad, dubbele vas-
te wastafel en toilet (marmer-graniet). 2e verd.:
dmv. een vaste trap bereikb grote zolder (eenvou- HDFNSRRDFKdig meerdere slaapkamers te maken) Algemeen: iiuLiiuuiiu_,r.

Onderhoudsvrije staat, duurzame materialen, alarm. NIEUWBOUWtuinverlichting. Het woonhuis is modern (veel wit) en u uw** "luxueus van opzet ’ 178.300,-v.o.q.

UnPKIQRDnCI/ ~'~/^*\\mmm*Ek;-^a^' kenweide-nUtNODnUtK . / gsSH!^^ weg Hoold-
Hoofdstraat 384 * /t *,raat

Vraagprijs totaal ’ 150.000- k.k. rir~_ï *§■ I stekende.
"-" f meTlöodsen binnenkort

.~"■-. ~~*~^~^. ifjnr-imr* douw van
L. I | -IJ-Ul* a» L ~ 6 ruime V_ vrijstaande woonhuizen De woningen zijn£_- 1 *"'',:pr optimaal geïsoleerd en kenmerken zich door duur-

_—■__■_■ i n*BK "13Kï-i■ h
, zaam materiaalgebruik, grote tuin, garage.

OT r i.. Pr _18PR-!S 9 9- "' INDELING-*mz-**.' k\LF" ;ja_HÉiT*^_iZL*-¥ aesch win- '«uci-inu.

-»» 4 rr^*7^f hESJft kelr toilet 6e*- *''■ en,ree- lol|el mcl fontein, woonkamer (cir-
loods, achteringang: 1everd.: woonk keuken stil- ca 35 m') keuken, tuin, garage: 1everd.: overloop,
deerr , toilet, Iraai dakterras 2e verd : overloop 3 f"'" slaapkamers, badkamer met douche, vaste
bet toilet, 3 slaapk, compl badkamer Algemeen: was,atelen aansluiting wasmachine; 2e verd.: d.
representatief karakteristiek woonhuis Een object m v een vas,e traP be»"kbare zolderwellie e*nv°"-
met legio mogelijkheden. Onderhoudstoestand dlfl lnae^lcn, kan wor<)en als 4e slaapkamer Alg.:
GOED Huuropbrengsten mogeliik KAN GESCHEI- met uw wensen kan "idens debouw rekenlno- °-ehou-
DEN WORDEN AANGEKOCHT den w0"-en Brochures worden op aanvraag toege-

stuurd.

tx
Steens/Dela Haye/Wald/Dogge

ASM KAN I I lAI. VISIÜKN MAKKI AAHDIJ OSIOKRKM) UOKD

GEOPEND: f' X 1 HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag " " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK
s zaterdags JJy TEL. 045-223434

lü.()Ü-12.30uur WiZil KAK 045-230033

mLimburgs Dagblad J

_jpiccolo S f_______BBBkTj7n_l..l,l,U_,l-.11-7~~li___________B O
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Vandaag, spectaculair openint I
feest inliet nieuwste enTOOoisttl
recreatieparadijs van Limburg. I
U moet zeker komenï I

____H
H

Aan de voet van de Gulpenerberg, op enige C^J Ipassen afstand van de rijksweg Maastricht- ( fjL I
Vaals, is hier in Gulpen, midden in het ffi.^ I
schitterende'Zuidlimburgse heuvelland, een __^__^__^__^__l__^__^__^__HiCr

Icentrum ontstaan. Uniek van opzet, uniek van HHBSBBP^'*^ I''uitvoering, uniek van ligging. Het gaat hier . f9l fflßjfirfy/ -]f I
om 2 heel aparte nieuwe attracties, I
die via een groot evenementenplein met _^_^_^_^_^_^H «&_!IJfi I I.é elkaar yertronden zijn. IB_d l^^j^__ ■■££ Üj I
■ bbbhb-I-I----.^bb HfIHH RH VH ■■ «^£*?* BH iris Ë^p HH HH HH H

■ __B___Bi». Bii' #^ ______L- n^'^^ii- h'iimimiih'iii'iim'_.^_iPM'i i^» iii'i'ini'iiH'i'ihMr'Mni ir>iiT»~___ 1»,_,«-_ l JL________itB» Mff^ . ■ v ifv _________ ■f^H
S___#^ ______i hiMTTmTj _T_ifl !i_«_\rl\. _i _H Pw'^j'l^ ! TViffw 11-4 HI ! 14■P II I'Ki4 IP I 'MH I __i' l l^___ i» 11n 11 llHiW_ iKi!Ml__lHl____SilMlHlllllll||ilHHli____lW\. Jl 11 Ih■<!___ >!lil __H

__^^^^"^V_i BTl^n-l vvvp Hnni P-^vTh-I -HrW__- _________
" mm**^ J H if'»fiiiM*i-ii_K>iif-ii c\ ,» [iiUlf/_J__'il iïT_ji Hl

#*r ___»__■_ # x m-m^m\ HPTfWWfPf_ff^TTrTJW Vi A A __PVWI HwwW H$L \ 1" _ s^imi. Jg k%^\_, /■ Imlhil I__i 1 11 _i[iKfiilkM I
W Pö*w - ...____«* _-/ V# JEpsMW MtMaWWMnwwmWknapl-MP■■_ K^rß _=V \\2Jf_3i;>v ____>WPVPIVf'WW IRTPR- ___mWPHIPPB_ &_VJsk^^ ■* met nr urn - Sm_H>l4l l^lll_T l'/ilili IllTl4f. lr4Rïlvil 11**■ 1FTÏI IQWUM

-Mt gj^k wOSr m Fammmwß? /MA HP^Ck */ *Psa I2S___SltP^_____M__P_r #______________d^ _■_. ____T^_^_^l^___'^ A_______Ér^ _/_^'s^wl Ka >____v_ l^^_l^^_!^^^l^^-^_____^^^^f^^^_rn^_^_r^s________SBSk^jj. E__TjW^ 'aasm*^***^ asW. I^l S^^L^V _<» /2r

BP*1" // " " K^HV ■■■■ mv_^_9 sar v -^Nbiv M mm ■■■A ii(^i ikiTn Ti^i_>hiK^iKiv_(m l_4Vl _^^\ » i'^ii [ir^M^Hil
—■ Jbév MMiVni Ml fl ÉJ\\ MMiiÉI tffHH^^^^^. ,-''"'; V v >':' " _______^__^ MMa*0 1 I 1 "X^^Bf lü | ■ I i *_J | I 11*1 __■

_
I I*lJl f" J I t» lill_■ I *^___________ ■' J-m/mMamNk\Mm aM*W> "V;7T ' / ■ pfTl I "Ta 1 ■¥" 1 '^m §mtmT*mI KTTTI fl_rlf_i «'" Jmv __________________________ -l'l_______________i __K^* I I _Lr_k*^_^ I_f* 1.1 |L'J. B I |.t^ _ IL *j Ë* _L If* 11 Kl*!^! ___&*!" ll'l"ilH___l ll.*aP*_H.^_^_r4i.*al

" , ■ i\ W—É wLmml. ____________^flfl^HW!W!f!WW^_m-lffl!iruffl«n^^ _B/?J_B !9riTiHif!ffi____ii>__vP^
__nVM__H_PMiHÉM Bb_m_l BflHi_ÉiÉfHHÉ_ï_É_k_rn

■ RÜÜÉiJUlÉtiillÉilËiilÜÜ --/^- '^ __k<li_MM___iuièiM_9
I ____^-^^^_^[^_i_<-^^^^_-l____r^^^__i^_r_^_*_«l *7^l lt_^_«_TT_»_^_^_____«_T_T^^r^^^. l^lj^Tl_r^^M___l _n^Ti^l_l__T»'_r^^-fl-^___^_^_^r^^^^^__^_^___^^'^rWr_,^-^lx'l

'» ' i-r H P^pfllOTVJI _^_WfInPPH PWfW . |M ij *« HH|H| |M|
_*-^ ïlß^i^lliHllHllWilWHiïïltlilUVisimr^ilflnhhlMililf- ■■TiliTilMrifcfcll.lii'iJ II liUiii#.]iiii rJLi

.*fr mSi^'^ * P Imllm7^______!TTir'_fïwjT«fT_riTT_fiT«^ ____^tÏtïW_tT7!iTit7W7!WCTtTTT7tbI
_A__n I|yIiULB£IMUJU^^ UllU_y_ULl_UttU_Uu

r
______ I fIH .Hilïll li EmW <■ iMflßi _i ■iw.iß iti lil BÉi I F_#_iï .ViliiMWiThT_h^_^ I«w 11 [fKMn Irj 11rM! ll>llll!rllifli H^^^H I U Ik 1 1 1 ill Ivt I F iH_ J I I Vlllil 3v^^F^l 9l U

H^^^■ H^^^^^B^B ___^L\\ r PRIMOSA en MOSAQUA, een leuk, leerzaam
i H 4i) A m\\fA \W\ J^m\\\\w^\\ j en dYnamisch avontuur! Met regelmatig

M i^ii%-^ H /^^^B^^B^O^ J wisselende attracties. Niet alleen maar "'/
/f^\^j^^sTl\v ki'ken en genieten 'maar °°k ze,f actief

/ HHIKI^H^HffIHHI-HHH bezig zijn. Het centrum is ook hét startpunt
, HTtftffljT "^ van vele, schitterende wandelingen. In het
■JEjJffiQEyE^ complex is ook nog een goed-gesorteerde

giftshop, waar u ansichtkaarten, typisch-
T (wf_B^^3tfl*m Limburgse produkten en wandelkaaiten kunt

'.J^K^p^^^^W kopen. Dit groots opgezette activiteiten-
(^^^^Hö^^^Jjg^ centrum is helemaal van deze tijd. PRIMOSA

-^^ ') en MOSAQUA hebben enorm veel te bieden.HHBEHSBuB^ SP '*-ofr*fe- £'Wk , Voor iedereen! U moet maar eens vlug
H|9wQ &L fi rfvH komen kijken. U zult uw ogen niet geloven!

K^J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J^^^^^^^^^y^^l ,' '* 9mH_l_____\____N^ï __-ti__ïf

■OlllllJlMyiilM ''-jffiila f~'%mk % Eetid^ë Gulpen'_
il____l________j "'B'W^B ii .^ __is.

■■■^■It t»iß daar raak je niet
BvHÉEEÉÉfI HVÉMM__M_I BÉHVÉRH

! 'IffllSfMfflfiMH^^^1^~^a^M^M^"^^ oyer uitgepraat!

IIflffiniilHfTTHlliffl^ (C** V" nnin/l /Y^ A PRIMOSA en MOSAQUA, zijn het hele jaar door geopend.
WmmèSmè^ I r KIIVIII^A MOSAQUA: van 's morgens 10.00 tot 's avonds 22.00 uur.
Ejmim JM yl \^~ ? ■■■■■¥■ %#i#r~ PRIMOSA van's morgens 10.00 tot's avonds 18.00 uur.

mm\ W&^> _—-=^r^^ n/iooao i ii a Er ,s °vBrai vo,op parkeerrujmtß-

Itf-"'^*^3^ IfJUÖMWUM De entreeprijzen VOOR EEN HELE DAG super-recreatie zijn zeer
Itfil NViJiTiltTil: JIJiH I anrl^rarlprwpn 7-Q fi?7n AR Hl II PFM UI voordelig en bedragen per persoon VOOR BEIDE ATTRACTIES ’ 14,-- 1.111) ffifj-llf" LanüSraoerweg /o, OZ/U A^ÜULf'tN NL voorde attractiesapart: "PRIMOSA ’ 7,50 "MOSAQUA ’B,--

Kjl^^iyi^iA^UilklilSil I TelefOOn: 04450-7400 Speciale tarieven op aanvraag.
■ ■v>\ 1 BB I. f .r.
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