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Vooral kosten van medische verzorging vorig jaarfors gestegen

Leven vijf procent duurder
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het leven is in
het afgelopen jaar 4,9 procent
duurder geworden. Het Cen-
traal bureau voor de statistiek
(CBS) heeft dit gisteren be-
kendgemaakt. De inflatie was
daarmee veel hoger dan de
eerder voorziene 3,75 procent.
Volgens het CBS kom je al-
leen in de buurt van de ge-
raamde 3,75 procent als het
effect van kostenstijgingen in
de gezondheidszorg niet voor
de volle 100 procent wordt
meegeteld. Bovendien moet
dan afgezien worden van de
effecten die belastingverho-
gingen en vermindering van
subsidies hadden. Als daar al-
lemaal rekening mee wordt
gehouden, werd het leven 3,9
procent duurder in 1991.

Het CBS heeft berekend dat vorig
jaar dekosten van medischeverzor-
ging met 9,7 procent zijn gestegen.
De uitgaven voor de huur, verwar-
ming en stroom namen met 6 pro-
cent toe. Vervoer en communicatie
(telefoon ondermeer) stegen met 4,8
procent in prijs. Voedingsmiddelen,
dranken en tabak met 4,6 procent.

Ver onder de gemiddelde prijsstij-
ging bleven vorig jaar goederen en
diensten (3,7 procent), meubelen,
apparaten en dagelijks onderhoud
(2,2 procent) alsmede uitgaven voor
ontwikkeling (studie) en ontspan-
ning (2 procent).

LD-puzzelactie
f^ERLEN - Ruim 2600 puzze-
lszonden de oplossing van puz-
*el vier van de grote LimburgsUa9blad-puzzelactie in. Dat bete-kent dat er voor de beide goede
jjfclen, het Franciscusoord in

en de Stichting Jo Han-
in Meerssen nu al dertig-

duizend gulden is binnengekomen,
etgeen een fraai resultaat ge-hemd mag worden.vandaag staat puzzel zes al weer
nde krant. De oplossingenmoeten

[^erlijk donderdag 23 januari in het
~?zit van het Limburgs Dagblad
*Jjn. u dingt dan mee naar de tien
«eekprijzen, waaronder de duizend
9uiden en de hoofdprijs, na twintig
Puzzels, van vijfduizend gulden,
«ok de oplossingen van puzzel vijf,
"'t de krant van zaterdag 4 januari,
Kunnen nog worden ingestuurd, tot

woensdag 15 januari, zodat
*e donderdag 16 januari in ons bc-
*■! zijn.

ZIE PAGINA 11

het weer

WEER

« "» _root hogedrukgebied dat
£* uitstrekt van lerland totdeZwarte Zee bepaalt het
I, e,r in deze dagen. Alleen ink* uiterste zuiden van Lim-
Jk'| kunnen vandaag enkele
*'ih &e wolkenveldenJ 1"- Er waait een zwakke
tj^d uit uiteenlopende rich-

fen. Wel is er een toene-
rje ftde kans op mistbanken in
0 ftanacht en vroege ochtend.
3 erdag loopt het op tot circa
(Sraden, 's nachts daalt de

tot min 3 graden.

\£*>r verdere informatie be-
lettende het weer in Lim-
\ r̂S kunt u bellen

SöAAG:
K^op: 08.45 onder: 16.50
_*anop: 10.47 onder: --.--
"OHGEN:
J^op: 08.44 onder: 16.51

11.03 onder: 00.17

Goedkoper
In 1991 werden kleding en schoe-
nen goedkoper. Hier trad gemid-
deld een prijsdaling op van 0,4
procent, aldus het CBS.
Het aandeel van de produkten en
goederen die in het afgelopen jaar
fors in prijs stegen, in het totale in-
flatiecijfer was fors: 89 procent. De
prijsdaling voor kleding en schoe-
nen had in het totale prijscijfer
maar een effect van 1 procent.

Het afgelopen jaar steeg de inflatie
voortdurend. Er waren maar drie
maanden waarbij de gemiddelde
prijsstijging werd onderbroken
door een daling. Dat gebeurde in fe-
bruari (0,3 procent), april (0,1 pro-
cent) en september (0,2 procent).

Twee doden in
Heythuysen

HEYTHUIJSEN - Kort voor mid
dernacht zijn in Heythuijsen tweepersonen verongelukt en drie ande
ren zwaar gewond. De auto waarir
de slachtoffers en gewonden zatenbotste tegen een boom. Het ongeluk
vond plaats Aan 't Broek. Naderegegevens ontbraken gisteravond
nog.

President Gamsachoerdia
vraagt asiel aan in Armenië
MOSKOU - De gevluchtepresident van Georgië, Zviad Gamsachoerdia,
heeft gisteren officieel tijdelijk asiel aangevraagd in Armenië. Dat bericht
het Russische persbureau RIA.

Volgens het persbureau, dat zich baseert op verklaringen van een func-
tionaris van het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat het
niet om een aanvraag voor politiek asiel. Gamsachoerdia ontvluchtte
maandag het parlementsgebouw in de Georgische hoofdstad Tbilisi,
waar hij gedurende de twee weken van gevechten verscholen zat.
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Piloot komt om
bij ongeluk met
F-16 bij Vlieland
DEN HAAG - Een F-16 jacht-
bommenwerper van de Koninklij-
ke Luchtmacht is gistermorgen
kort na tien uur neergestort ten
noordwesten van Vlieland. Daar-
bij kwam de 27-jarige piloot om
het leven. Dat heeft het ministerie
van Defensie meegedeeld.

De oorzaakvan het ongeluk is nog
niet bekend. Een commissie van
onderzoekvan de luchtmacht stelt
'nog een onderzoek in.

Het verongelukte toestel maakte
deel uit van het 313e squadron van
de vliegbasis Twenthe. Direct na
het ongeval is een zoekactie ge-
start die om 13.00 uur werd beëin-
digd.

Twee reddingshelikopters van de
luchtmacht, drie reddingsboten
van een aantal Waddeneilanden en
een sleepbootwaren bij opsporing
van toestel en piloot betrokken.

De betrokken F-16 is het 24ste toe-
stel van dit type - op een totaal van
210 - dat sinds 1980 is verongelukt.

LD inlographic: Bron: anp
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Pastoors helpen
asielzoekers

met onderduiken
DOOR JAN HENSELS

ECHT - Zeker twee Limburgse,
pastoors verschaffen in hun woning
onderdak aan uitgeprocedeerde
asielzoekers. En in één kerk in de
provincie zouden asielzoekers zijn
ondergedoken om uitzetting te
voorkomen. Dat heeft coördinator
Herman Gaal van de vreemdelin-
gendienst in Echt gisteren desge-
vraagd laten weten. Namen van
pastoors wilde hij niet noemen. Het
bisdom Roermond sloot bij monde
van perschef Ad Jansen niet uit dat
ook in Limburg asielzoekers onder-
dak hebben gekregen in een kerk.
„Wat elders in het land speelt is hier
ook goed mogelijk. Mij is van hulp
door pastoors bij onderduiking ech-
ter niets ter ore gekomen en als ik
meer wist zou ik het u niet vertel-
len. Dit ter bescherming van de
asielzoekers. Het is een zeer christe-
lijke taak hen te helpen. Uitgepro-
cedeerden zijn verder namelijk
rechteloos", aldus Jansen gisteren
in een reactie.
Gaal signaleert verder dat andere
asielzoekers een slaatje slaanuit het
verbergen van andere buitenlan-
ders die dreigen het land uitgezet te
worden. „Het komt voor dat zij hen
tegen betaling een onderkomen
aanbieden, strafbaar is dat echter
niet. Veel van de ondergedokenen
zitten volgens mij in woningen die
in de verschillende gemeenten ter
beschikking worden gesteld voor
de huisvesting van asielzoekers. Er
vindt echter te weinig controle op
die woningen plaats. Het toezicht
daarop heeft klaarblijkelijk nietzon hoge prioriteit."

Zie verder pagina 15

" Dienst heeft handen
vol aan onderduikers

" Een slachtoffer van de Israëlische bombardementen in
Beiroet wordt weggedragen. Israëlische vliegtuigen hebben
gisteren doelen in het zuiden van Libanon gebombardeerd.
Daarbij zijn zeker twaalf Palestijnse guerrillastrijders ge-
dood. Foto: REUTER
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HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Veertiende
Kartoenale. T/m 2/2, open dag. 10-12
en 13.30-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat 71.
Expositie van Adnan Elmecky en Pa-
blo Rueda-Lara. T/m 18/1, open di t/m
vr 9-18 uur, za 9-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Runhard Schregardus en Leen-
dert Buth. T/m 19/1, open do t/m zo
van 10-17 uur. Galerie Ipomal, Kerk-
berg 2. Expositie van Jan Peterson.
Van 12/1 t/m 23/2, open vr 17-20 uur, za
en zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De Bos-
quetplein 6-7. Expositie van Theike,
tussen licht en schaduw. T/m 2/2,
open ma t/m vr 10-12.30 uur en
13.30-17 uur, za en zo 14-17 uur. Bon-
nefantenmuseum, Dominikanerplein
5. Expositie 'Hemel & Aarde - Wereld-
en van verbeelding. T/m 23/2. Galerie
Artisart, Grote Gracht 43. Werk van
JanTinholt en Roger Pintens. T/m 8/2,
open di t/m za van 13.30-17.30 uur.
Galerie Simera, Bogaardenstraat 40b.
Expositie van Annehilde Bruining en
Ralph Souren. T/m 18/1 1992, geopend
wo t/m za 13.30-18 uur. Gouverne-
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk 5,
foto-expositie. Van 10/1 t/m 21/2. open
op werkdagen 9-17 uur. Galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a. Ex-
positie van Loes Huis in 't Veld en
Siegfried Gorinskat. T/m 9/2, open vr
t/m ma van 13-17.30uur. Galerie Wan-
da Reiff, Rechtstraat 43. Expositie
van Rob Scholte en Henk Visch. Van
11/1 t/m 22/2, open do t/m za van 11-17
uur. Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk
van Frans Dicker. Van 18/1 t/m 16/2,
open wo t/m zo 13-18 uur. Galerie
Schuwirth en Van Noorden, Recht-
straat 64. Stock-expositie. Van 18/1
t/m 23/2. open do t/m za 14-18 uur.

CADIER EN KEER
Galerie 'De Keerder Kunstkamer',
Kerkstraat 10. Expositie Patrick Rijs
en Jan Praet. T/m 15/1,open do t/m zo
13-17.30uur.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31.
Werk van Charles Pekelharing en Piet
Haag. Van 12/1 t/m 9/2, open do t/m zo
14-17.30 uur.

MARGRATEN
Galerie & Atelier, Groot Weisden 48.
Klei-schilderijen van Natascha Rieteren raku-objekten van Siegfried Go-
rinskat. T/m 31/1, geopend di t/m zo
13-17 uur.

SITTARD
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Expositie van Piet Schoenmakers.
T/m 12/1, open di t/m vr 10-17 uur za
en zo 14-17 uur. Den Tempel, Gruizen-
straat 27. Een aflopende zaak, fototen-
toonstelling van Bert Janssen. T/m
12/1.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Tentoonstelling; 'Elk huisje
had een kruisje. T/m 9/2, geopend di
t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur. Ex-
librisgalerie Kasteel Limbricht, Al-
lee 1. Tentoonstelling van internatio-
nale inzendingen voor de Johan
Schwencke-prijs en rozenexlibris.
T/m 19/1, open van di t/m zo vanaf 14
uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg4. Meubels en beelden van
Pi Backus. T/m 16/2, open di t/m vr
11-17 uur en za en zo 14-17 uur. Ten-
toonstelling van tien schilders uit
Zuid Nederland 'Other Voices -
Other rooms. Van 11/1 t/m 23/2, ge-
opend di t/m vr 11-17 uur, za en zo
14-17 uur.

VENLO
Goltziusmuseum, Goltziusstraat 21.
Tentoonstelling 'Op het land - Gra-
fiek uit het land van Rem brandt. T/m
6/2. Museum Van Bommel-Van Dam,
Deken van Oppensingel- Expressions
Ceramiques, keramiek uit Brussel en
Wallonië. T/m 16/2, open dag. 10-16.30
uur, za en zo 14-17 uur.
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Bfr. 30

Plaatjes
Dat tentoonstellingsmakers en mu-
seumdirecteuren die zich willen
profileren in de vloed van abstract
expressionisme streven naar iets
sensationelers voor hun documen-
ta's, laat zich begrijpen. Maar dat
het abstract expressionisme stand
houdt ook: het levert meestal aan-
genaam ogende werken op in een
hedendaags idioom, waarvan de
prijzen in redelijke verhouding
staan tot dievan de vloerbedekking
en de andere bijpassende verwor-
venheden van het interieur. 'Er is
niets tegen mooie plaatjes,' vindt de
tekstschrijfster, 'wij willen allemaal
graag vertier, de beeldende kunst
biedt ons dievoortdurend.' Behalve
aangenaam ogend zijn ze ook zel-
den regelrecht slecht: dat zou na
een jarenlange vakopleiding en da-
gelijkse oefening ook niet meer
mogen gebeuren.
'Als er nog iets meer aan de orde is,'
vervolgt de explicatrice, 'dan is het
juist datgene wat wij als diepgang
ervaren.' En misschien wel, vervol-
gen wij dan, wat toch het ene
abstract-expressionisme van het an-
dere nog onderscheidt.

Signatuur
Men moet de achterzalen langzaam
en aandachtig doorlopen, om in het
niet al te opmerkelijk palet en in het
niet al te vernieuwende schildersge-
baar de signatuur van Schilders te
herkennen in de thematiek, die de
titels slechts aangeven in haar alge-
meenheid. Zijn werken ontstaan -
abstract bestaat immers niet, als La-
taster gelijk heeft, en dat mag men

rustig aannemen - op basis van
herinneringen; herinneringen aan
indrukwekkende landschappen.
Vroeger vlakke Hollandse - of Bra-
bantse - nu verre, woeste en dicht
bij de oorsprong van de aarde staan-
de. Wie dat wil geloven - en vier
zwart-wit foto's van gebieden in
Utah en Arizona in het boekje ma-
ken het geloofwaardig - die ka» als
bezitter van een Schilders menig
boeiend uurtje doorbrengen met de
televisie uit, starend naar de be-
weeglijke kleurvormen op zijn
schilderij. Het is te hopen dat de
keuze niet is gevallen op een wat
flauw en zachtmoedig exemplaar,
maar op een dat dramatische bewo-
genheidtoont, met tekens en schrif-
turen in wit of zwart, niet altijd
duidelijk, maar prikkelend voor de

verbeelding. Hij zal bij langer staren
te zien krijgen wat er misschien he-
lemaal niet staat: rotswanden,
schuimende watermassa's en on-
heilspellende luchten. Menselijk
leven ook dat nog niet door de civi-
lisatie is aangeraakt, gesuggereerd
door gestalten - mogelijk totempa-
len - en nachtelijke vuren.

'Comes the white man' heet een
doek in de bovenzaal, dat een aantal
raadsels in concretere figuratie aan
de orde stelt. Dierlijk leven ont-
breekt niet, zoals in 'Tribute to the
anasazi' - men gelooft zijn ogen
niet. Men mag aannemen dat de
verschijningsvorm van de aarde de
fascinatie van Schilders uitmaakt.
Als hij een boodschap heeft van
ecologische aard lijkt zij impliciet:

als Schilders schildert, schildert
Schilders, al beweert zijn tekst-
schrijfster dat hij hemel en aarde
met elkaar tracht te verbinden: nog
iets voor het Bonnefanten-
museum? De schilder, dat realiseert
zich ook zij, is 'a painter more than
a messenger' en zo hoort het.
Tot schilder is hij tenslotte opge-
leid: aan de academie voor indu-
striële vormgeving in Eindhoven en
aan de academie van Tilburg. Hij
woont en werkt in Rijen. Hij maak-
te reizen naar de Verenigde Staten,
drie maal, naar Egypte, Wales, Ita-
lië, de voormalige Sovjetunie en
Turkije. Hij exposeerde regelmatig
vanaf 1980 onder meer in galerie
Willy Schoots, galerie Witt, galerie
Hüsstege, in Utrecht, Den Haag en
Amsterdam.

verder...

... wordt in Galerie Signe aan de
Akerstraat 82a in Heerlen werk
getoond van de Heerlense archi-
tecten Joz Wielders, Jos Klijnen,
Frits Peutz en Alphons Boosten.
De expositie loopt van 11 tot en
met 26 januari. Open donderdag
tot en met zondag van 14-17 uur.

Other rooms' en kan bekeken
worden vanaf vandaag tot en
met 23 februari. Open van dins-
dag tot en met vrijdag van 11-17
uur en op zaterdag en zondag
van 14-17 uur.

... exposeren tien jongeschilders
uit Zuid-Nederland in het Ge-
meentemuseum, Andersonweg 4
in Roermond. De tentoonstelling
draagt de titel 'Other voices -

... is er in Galerie Wanda Reiff
aan de Rechtstraat 43 in Maas-
tricht vanaf vandaag 16 uur tot
en met 22 februari werk te zien
van Rob Scholte en Henk Visch.
Open dinsdag tot en met zater-
dag 11-17 uur.... exposeert Hans Bekkers tot en
met 27 februari tekeningen en
schilderijen in Galerie Felix,
Wycker Brugstraat 16 in Maas-
tricht. Open maandag van 13-18
uur, dinsdag tot en met vrijdag
9-18 uur, donderdag 9-21 uur en
zaterdag 9-17 uur.... vindt in Galerie Hanenhof,
Groenstraat 44 in Geleen van-
middag om 16 uur de opening
plaats van een expositie van
aquarellen en kimono's van Alm-
a Vis. De tentoonstelling duurt
tot en met 2 februari en is te be-
zichtigen op donderdag en vrij-
dag van 17-20 uur en zaterdag en
zondag van 14-17 uur.

... loopt in Galerie St.-Peters-
burg, Bergstraat 8 in Vaals tot en
met 10 februari een expositie
van Russische tekeningen uit de
jaren dertig. Open van dinsdag
tot en met donderdag van 15-18
uur.... zullen Charles Pekelharing en
Piet Haagh vanaf morgen tot en
met 9 februari schilderijen,kera-
miek en brons laten zien in 'De
Aw Sjoklaatfebrik' aan de Ring-
weg 31 in Gulpen. Open van
donderdag tot en met zondag
14-17.30 uur.... toont Frans Peeters recente
schilderijen in Galerie Wansink
aan de Neerstraat 76 in Roer-
mond. De expositie kan bezich-
tigd worden tot en met 9 februari

van woensdag tot en met zater-
dag 11-17 uur.... worden bij Galerie Wunnik,
Eindstraat 58 in Schinveld tot en
met 2 februari twintig schilde-
rijen getoond van Sjef Biessen.
Open op zondag van 14-18 uur.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de collectie
1950-1991. Van 18/1 t/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.

Herkenbaar abstract expressionisme van Mattie Schilders

Traditionele Brabantse
kunst in galerie Knops

DOOR PIETER DEFESCHE

SITTARD - Een schilderschap
van een jaarof tien, dat was voor
de initiatiefnemers aanleiding
voor een publicatie. Met kleuren-
reprodukties, kunstzinnige be-
schouwingen, biografische gege-
vens, foto's en poëtische inter-
mezzo's. Zij verscheen pas kort
geleden. De reprodukties betref-
fen schilderijen van de laatste
vier jaar. Het zijn nagenoeg de-
zelfde die men vanafvandaag vier
weken lang in Sittard in de fraaie
achterzalen van galerie Michel
Knops zal zien, met een kloek
tweeluik als opmaat in de voor-
zaal, tussen Guus van Eek, Hans
Truijen, Marli Hommel en nog
meer abstract expressionisme uit
Noord-Brabant: Mattie Schilders,
schilderijen en gouaches.

Niets verontrustends, zo te zien
vanaf de Steenstraat, ook al waar-
schuwt de schrijfstervan het boekje
met de vlammende titel: 'Vuur van
verrukking. Integendeel, veel her-
kenbaars, vertrouwd als het genre
waarin de schilderkunst, in heftiger
tijdperken zo dood verklaard als
God zelf, rustig voortging met over-
leven: het abstract expressionisme.
Het heeft grote gangmakers gekend
tijdens en na de cobra-beweging -
en het zet het traditionele handelen
met olieverf en doek voort in de
naar terpentijn geurende ateliers.
Het traditionele handelen mag in
onze tijden wat meer geschieden
vanuit de intuïtie. Zelfs vanuit het
instinct, en dan noemt men dekun-
stenaar schilderdier. Er worden
door de academies nog al wat speci-
mina van opgekweekt. Brabant
heeft ze met eigen ras-kenmerken
waaraan meestal de naam van Mo-
lenkamp verbonden is; de herken-
ning verhoogt de waarde op de
schilderdier-concoursen.

'Capitol Gorge', acryl op linnen van Mattie Schilders, te zien in galerie Knops.

recept

DOOR HUUB MEIJER

Soufflé met ham
en knolselderij
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 200 g ham of gebraden fri-
candeau, 1 knolselderij (ca 600
g), 100 g verse roomkaas, 1 el ci-
troensap, V2rode paprika, 1 el
fijngehakte peterselie, zout en
peper, 3 eieren.
Snijd ham of fricandeau in blok-
jes. Maak knolselderij schoon en
snijd ook in blokjes. Kook in een
pan met weinig water, wat zout
en citroensap, de knolselderij in
10 minuten gaar. Maak paprika
schoon en snijd in kleine stukjes
en blancheer even. Laat uitlek-
ken en pureer in foodprocessor
of roerzeef. Roer roomkaas er-
door tot er een egale massa ont-
staat. Splits de eieren. Roer ach-
tereenvolgens de ham of de
fricandeau, de paprika, peterse-
lie en de eierdooiers door het
knolselderijmengsel. Breng op
smaak met peper en zout.
Vet vier soufflépotjes in. Klop ei-
witten stijf en schep er het vlees-
groentemengsel luchtig door.
Vul soufflépotjes voor driekwart.
Laat in het midden van de oven
de souffleetjes in ca. 20 minuten
rijzen en goudbruinworden. Ser-
veer direct.
TIP: De oven niet tussentijds
openen anders zakt de soufflé in.

exposities

Keuze Werk in
Gouvernement
MAASTRICHT - In het Gouver-
nement, Limburglaan 10 in
Maastricht, laten acht fotokun-
stenaars tot en met 21 februari
hun werk zien. Erik van den
Boom, Cor Dera, Romy Finke,
Ton Huybers, Paul van Loenen,
Sjaak Peters, Aegide Rings en
Kim Zwarts exposeren in de ont-
vangsthal. Ze willen aantonen
dat de fotografie zich niet meer
als kunstvorm hoeft te bewijzen
maar een eigen zelfbewuste
identiteit heeft. Alle facetten van
de moderne fotografie zijn te
zien tijdens deze tentoonstelling,
die de titel 'Keuze Werk 5'
draagt. Het Gouvernement is
open tijdens kantooruren.

Evenwicht en rust
in werk Wegberg
MAASTRICHT - In galerie Fah,
Brusselsestraat 80 in Maastricht,
loopt tot en met 16 februari een
expositie van Gard Wegberg. Hij
toont olieverven en aquarellen
die bezichtigd kunnen worden
van vrijdag tot en met zondag
van 13.00-17.00 uur. De opening
heeft morgen plaats om 14.00
uur.

De tentoonstelling van Gard
Wegberg bevat een zestal olie-
verfschilderijen en ongeveer
twintig aquarellen. De kunste-
naar vindt zijn inspiratie voorna-
melijk in het landschap van de
streken waar hij op vakantie gaat
en in oude culturen in het Euro-
pese gebied. Zijn werk is het re-
sultaat van een lang schildersle-
ven waarin evenwicht en rust
steeds belangrijker worden. Het
plaatsen van de vlakken en het
kleurgebruik leerde Wegberg in
de tijd dat hij glas in lood ont-
wierp voor vele kerken en ge-
bouwen. De tijd die de kunste-
naar besteedt aan een schilderij
gaat een steeds grote rol spelen;
het kunstwerk ontstaat na een
lange tijd van bewerking en
overweging.

Zweedse kunstenaar
in Ipomal-galerie
LANDGRAAF - De ih Zweden
geboren kunstenaar Jan Peter-
son genoot zijn opleiding in Mal-
mö, Parijs en New Vork. Sinds
1988 is hij docent aan het Arts
Department van de University
van New Vork voor de grafische
vakken. Vanaf morgen tot en
met 23 februari toont hij zijn
werk in Galerie Ipomal, Kerk-
berg 2 in Landgraaf. De galerie is
open op vrijdag van 17.00 tot
20.00 uur en zarterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Bij deze expositie (eerste en
tweede verdieping) ligt de na-
druk op werk in de techniek van
'Color Viscosity Etching' een ge-
lijktijdige kleur-diepdruk.
Op de begane grond en in de kel-
der heeft er een stock-expositie
plaats.

Schilderijen en
raku-objecten
MAASTRICHT - In Galerie An-
ny van den Besselaar, Tafelstraat
6a in Maastricht, worden tot en
met 9 februari schilderijen en
grafiek van Loes Huis in 't Veld
en raku-objecten van Siegfried
Gorinskat tentoongesteld. Deze
expositie wordt morgen om
16.00 uur geopend, de openings-
tijden van de galeriezijn donder-
dag tot en met zondag van 13.00
tot 17.30 uur.

Het werk van Loes Huis in 't
Veld bestaat uit schilderijen in
gemengde technieken. Het zijn
kleurrijke werken, die met
krachtige verfstreken op grote
vellen papier of karton zijn ge-
schilderd. Daarbij worden acryl-
verf, krijt, potlood, inkt en soms
ook plamuur, zand, papier en
plastic gebruikt. Lijn, vorm en
kleur roepen een duidelijke
spanning op. Haar schilderijen
hebben veel te maken met bewe-
ging en meestal staat hierin de
mens centraal. Daarnaast maakt
de kunstenares ook zeefdruk-
ken, die met grote precisie ver-
vaardigd zijn.
Siegfried Gorinskat maakt ge-
draaide en met de hand opge-
bouwde plastieken in diverse
keramische technieken. Hij gaat
daarbij het experiment niet uit
de weg. Tijdens deze expositie
toont hij met name raku-objec-
ten.

" 'Dans X', gemengde tech-
niek op papier van Loes
Huis in 't Veld.

cryptogram

Horizontaal: 1. Moderne humor in Utrecht;
6. Is het voertuig in die rivier gevallen?;
10. Een uitblinker profiteert ervan zonder
thee; 11. Laag gebied zit u in; 12. Een g
er bij, sufferd, hij loopt naast u; 13. Handi-
ge versnellingen!; 15. Schoolse bezigheid!;
17. Humeurig orgaan van een diertje; 19.
Is wat u in de tuin bijeengeschraapt hebt;
21. Hebt u hulp nodig? Zo te horen wel;
22. In de koe is benauwdheid; 24. Men
verbouwt aan het slot thee; 27. Daardoor
te laat komen; 28. Klim in de palen; 29.
Een slee is er om een dwaas te vervoeren;
30. lemand gevoelig maken door de hori-
zon te hinderen.

Verticaal: 1. Opnieuw is de eerste vo"
lekkers; 2. Een stier in de lucht?; 3. 0"!gewei word je flauw van; 4. Gindse zen*
is 'der niet uit het ziekenhuis; 5. Met vef.
schillende stukjes rubriceren; 7. Dat loof'
bij uw fiets; 8. Praatje over de handel! \Ga naar boven over een kleed en gebrü'
het om te rijden; 14. Gebruik hem tijde*1reis en ziekte; 16. Is zij portier bij e^
kweekbedrijf? 18. Op het kleed ligt nog e«j[
verrader; 20. Dit is beslist het laats'
woord; 21. Oorlogsgescherm; 23. Het 0
hapte 'k van de boot; 25. En dit dier ha*'
de 'ie van dat stukje grond; 26. Honde''
delf!

(ADVERTENTIE) _^

I SUPER-
UITVERKOOP
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Juke Box
en sla jeslag.
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Staatssecretaris dreigt verzekeraars met maatregelen

Simons: premies kunnen
tot 30 procent omlaag

HAAG -De premie voor
Particuliere verzekerden in degezondheidszorg kan met 15
rï°t 30 procent omlaag, on-

sombere voorspellingen
?ver de kosten in de gezond-
heidszorg. Dit stelt staatsse-

cretaris Simons (Volksgezond-
heid) in een brief aan de
rganisatie van particuliere

verzekeraars in de gezond-neidszorg, de KLOZ. De ver-
zekeraars willen de premievanwege de kostenstigingen
|Jiet verlagen. Simons dreigt?u> in navolging van CDA en

met maatregelen.

*lrnons betichtte deKLOZ gisteren
een verkeerde voorstelling vanr^ken. Hij verweet de particuliereerzekeraars alleen naar de kosten-

.pwikkeling in 1991 te kijken bij
Ur> stelling dat de premies niet

kunnen. Sinds 1989 zij er
kostenontwikkelingen ge-

jast die een premiedaling moge-
maken, aldus de bewindsman.

*p*eze staatssecretaris komt op voor
* Particulier verzekerden. Die be-len nu te veel en dat ligt aan de

" er-ekeraars," aldus Simons.

Kosten
*!et argument van de KLOZ dat de
'ekenhuiskosten vorig jaar snel■'J"""1 gestegen, deugt volgens Si-

]t}?.ns nie*- Het gaat alleen om nabe-
talingen van de verzekeraars aan de
,'ekenhuizen, een last die al lang
ekend was. Bovendien hebben deerzekerden daarvoor de premie in

K°°rgaande jaren al lang betaald.
at geld lag dus bij de verzekeraars:°P de plank.

Le bewindsman meent verder dat,e verzekeraars ongeveer 1 miljard
lalden in kas moeten hebben alseVolg van een in het verleden op-
gebouwde reserve voor extra kos-
*"*"*■ ten gevolge van de vergrijzing
,*"■"*» de bevolking. Dat geld is nietfleer, nodig nu ouderen allemaal deJ^ndaard pakket polis hebben metl6"*1 lage premie, die wordt opge-
pacht door de particulier verzeker-en. Er is dus geen extra financiële
!?.st voor de verzekeraars meer.

" lthons meent verder dat de verze-■6raars niet kunnen stellen dat hun?°sten dit jaarmet vijf procent om-
°og gaan.

Ingrijpen
""nons overweegt maatregelen tel^rnen indien deKLOZ bij haar lijn
jHJft. „Als bij het slechtste scenario.e verzekeraars deze lijn vasthou-

Leti, dan vind ik dat wij veel uit de
J*st moeten halen om na te gaan
iv'n burgers recht te doen," aldus

J} een eerste reactie liet deKLOZ
veten niet onder de indruk te zijn
j*n Simons' berekeningen en aan
j.e eigen zienswijze vast te houden.
Romende week praten Simons en

met elkaar.

'e ookpagina 7
Verhaalverzekeraars

s«"ammelt aan alle kanten

Snel overleg EG
GOS-republieken

DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL De Europese Ge-
meenschap (EG) gaat op korte ter-
mijn praten met de nieuwe, onaf-
hankelijke republieken van de
vroegere Sovjetunie over vormen
van samenwerking. De Europese
Commissie zal binnen twee maan-
den met voorstellen komen over de
manier waarop de akkoorden over
handel en samenwerking met de
oude Sovjetunie kunnen worden
omgezet in akkoorden met de nieu-
we republieken.

De ministers van Buitenlandse Za-
ken gaven de Commissie gisteren
het groene licht voor die gesprek-
ken. De Commissie begint met Rus-

land, Oekraïne, Wit-Rusland en
Kazachstan, maar de gesprekken
kunnen later tot andere republie-
ken worden uitgebreid. Van echte
onderhandelingen kan pas sprake
zijn als die verkennende besprekin-
gen achter de rug zijn, aldus een
woordvoerder van de Commissie.

Bijeenkomst
Mogelijk zal al volgende maand een
bijeenkomst plaatsvinden van de
ministers van Buitenlandse Zaken
van de EG en die van de Gemene-
best-republieken. Dat gebeurt na de
speciale conferentie over noodhulp
aan de vroegere Sovjetunie, die op
22 en 23 januari in Washington

wordt gehouden door minstens 47
landen en zeven internationale or-
ganisaties(waaronder deVN, de EG
en de NAVO).

Afgesproken is dat de EG-landen
daar één lijn zullen trekken. Er was
eerder irritatie ontstaan omdat de
Verenigde Staten het initiatief naar
zich toe hadden getrokken, terwijl
de EG tot nog toe verreweg de
meeste noodhulp aan de Gemene-
best-republieken heeft gegeven. In
Washington zullen vijf werkgroe-
pen worden gevormd, die zich over
onderdelen van de hulpverlening
gaan buigen.

Energie
Nederland wordt samen met Vene-
zuela voorzitter van de werkgroep
die de energievoorziening onder
zijn hoede neemt. Daarnaast komt
er een werkgroep over voedselvoor-
ziening(onder leiding van de VS en
de Europese Commissie), één over
medicijnlevering (onder leiding van
de VS en Japan), één over huisves-
ting (Duitsland en Italië) en één
over technische bijstand (Duits-
land, Japan, VS).

binnen/buitenland

IRA-bom explodeert
bij Downing Street

LONDEN - Het lerse Republi-
keinse Leger (IRA) heeft giste-
ren verklaard dat het de bom
heeft geplaatst die eerder op de
dag bij het ministerie van Defen-
sie in Londen ontplofte, op enke-
le honderden meters afstand van
de ambtswoning van de Britse
premier John Major.

De bom explodeerde in een
straat in het regeringscentrum
Whitehall om iets na negen uur

in de ochtend. Omdat de politie
kort tevoren Whitehall en allezij-
straten had afgesloten, was er
alleen materiële schade. De ex-
plosie kon echter in Downing
Street worden gehoord, waar
premier Major en zijn kabinet
juist in vergadering waren.

De bom was verstopt in een
auto. Een halfuur voordat hij af-
ging, kreeg het Amerikaanse te-

levisiestation CBS-News een
gecodeerde melding.
ïn een verklaring aan de media
in Dublin stelde de IRA, dat de
Britse heerschappij in Noord-
lerland bestrijdt, dat de actie
was bedoeld om de aandacht op
de lerse kwestie gevestigd te
houden. De organisatie kondig-
de aan dat het soortgelijke aan-
slagen zal blijven plegen als er
geen eind komt aan de 'Britse in-
menging' in lerse zaken.

Vorige winter deed de IRA een
mortieraanval op 10 Downing
Street. De projectielen kwamen
toen terecht in de tuin van pre-
mier Major, op slechts enkele
meters van het vertrek waar het
kabinet bijeen was.

Eind conflict Kosto-CDA
over asielzoekers nabij

Van onzeparlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet ziet mo-
gelijkheden om een botsing te voor-
komen tussen staatssecretaris Kos-
to (Justitie) en de CDA-fractie in de
Tweede Kamer over de opvang van
asielzoekers die worden uitgewe-
zen. Premier Lubbers heeft dit gis-
teren na afloop van het kabinetsbe-
raad bekend gemaakt. Hij heeft de
kwestie al met Kosto doorgespro-
ken.
Kort voor de kerstvakantie nam de
Kamer een motie-Krajenbrink
(CDA) aan. Daarin werd gevraagd
om een 'sluitende' aanpak voor
asielzoekers die niet tot ons land
worden toegelaten. De CDAer wil
zo voorkomen dat deze mensen in
illegaliteit verdwijnen voordat zij
ons land worden uitgezet. De CDA-
motie kreeg steun van de WD.

Kosto liet onlangs weten dat de mo-
tie-Krajenbrink 'onuitvoerbaar' is.
Volgens hem is er geen sluitend
systeem te bedenken tenzij de be-
trokken asielzoekers worden opge-
sloten. Daar is Kosto echter tegen.

Lubbers liet gisteren weten dat de
problemen van Kosto vooral han-
gen op de woorden 'sluitende aan-
pak' in de motie. Hij stelde echter
dat er best een systeem mogelijk is
waardoor weliswaar niet letterlijk
aan de wens van de Kamer wordt
voldaan, maar wel naar de 'geest'
daarvan.
De eerste minister gafte kennen dat
het kabinet er aan denkt de asiel-
zoekers die ons land uitmoeten op
bepaalde asielzoekerscentra samen
te brengen en hen daar onder 'een
zeker toezicht en controle' te plaat-
sen. Met een dergelijke opzet kan
'een behoorlijke mate van effectivi-
teit' bereikt worden, aldus Lubbers.

Negatief
Duitsland heeft echter al aangege-
ven zich niet gebonden te achten
aan het advies van de commissie-
Badinter, dat waarschijnlijk nega-
tief uitvalt voor Kroatië en Bosnië-
Hercegovina. Het advies komt van-

daag uit. Zoals het er nu naar uitziet
komt alleen Slovenië in aanmer-
king voor erkenning door de EG.
Wat Kroatië betreft heeft de com-
missie-Badinter nog ernstige twij-
fels over de bescherming van de
minderheden.
Van den Broek zei dat erkenning
van Kroatië tot na 15 januari uitge-
steld moet worden als deze repu-
bliek geen afdoende garanties kan
geven dat zij de minderheden zal
beschermen.
In een verklaring over Joegoslavië
stelt de EG de vredespogingen van
de Verenigde Naties van harte te
ondersteunen. Zij verwelkomt het
sturen van vijftig VN-verbinding-
sofficieren naar militair strategische
plaatsen in de Joegoslavische repu-
blieken.

Samenwerking
De Portugese voorzitter van de EG-
ministerraad, Joao de Deus Pinhei-
ro, verklaarde na afloop tijdens een
persconferentie dat de EG en de VN
parallel aan elkaar blijven werken
aan de oplossing van de kwestie-
Joegoslavië.
De EG benadrukt dat het werk van
de EG-waarnemers een cruciaal ele-
ment is voor het bereiken van een
vreedzame oplossing, aldus De
Deus Pinheiro. Zij moeten, met ga-
ranties voor hun veiligheid, hun
werk kunnen voortzetten. De EG
verlangt een gedetailleerd verslag
van de Joegoslavische autoriteiten
over de oorzaak van de beschieting
van de EG-helikopter afgelopen
dinsdag, waarbij vijf EG-waarne-
mers werden gedood.

Rapport arbitragecommissie doorslaggevend

Erkenning Kroatië
mogelijk uitgesteld

Van onze redactie buitenland
BRUSSEL - De EG-ministers van
Buitenlandse Zaken hebben giste-
ren in Brussel nog geen besluit ge-
nomen over erkenning van de Joe-
goslavischerepublieken. Nederland
zal het besluit over erkenning laten
afhangen van het rapport van de ar-
bitragecommissie van de Joegosla-
vië-conferentie, de commissie-
Badinter, zo verklaarde minister
Van den Broek van Buitenlandse
Zaken gisteren na afloop van de
EG-ministerraad.
Van den Broek zei te hopen dat de
EG-landen voor 15 januari, het door
de EG zelf gekozen ultimatum, nog
tot een gemeenschappelijk stand-
punt komen over de erkenning.

Officier die
EG-helikopter

neerschoot
wordt vervolgd

BELGRADO - Het Joegoslavische
ministerie van Defensie heeft giste-
ren meegedeeld dat er een straf-
rechtelijk onderzoek is begonnen
naar een luchtmachtofficier in ver-
band met het neerschieten van de
EG-helikopter deze week. Tegen
vier officieren worden disciplinaire
maatregelen genomen.

Een onderzoekscommissie van het
ministerie kwam tot de conclusie
dat het incident van dinsdag, waar-
bij vijf EG-waarnemers om het le-
ven kwamen, het gevolg was van
'fouten van de hogere organen (van
de luchtmacht) en van een aantal
tegengestelde omstandigheden die
veroorzaakt werden door de buiten-
gewoon ingewikkelde situatie het
Joegoslavische luchtruim.

De militaire aanklager heeft voorge-
steld de officier die het bevel voer-
de strafrechtelijk te vervolgen en
militaire disciplinaire maatregelen
te nemen tegen nog vier betrokken
officieren.

Geen informatie over
salaris bewindslieden
DEN HAAG - In de begrotingen
van de departementen worden geen
gegevens meer opgenomen over het
salaris van ministers en staatssecre-
tarissen. De kosten worden meege-
nomen in een algemeen artikel 'per-
soneel. Ook in de toelichting op dat
artikel wordt geen uitsplitsing meer
gegeven voor het salaris van de be-
trokken bewindslieden.
Premier Lubbers en vice-premier
Kok hebben dit de Eerste Kamer in
een brief laten weten. Sinds 1989
werd in de begrotingen geen apart
artikel meer opgenomen voor sala-
riskosten van bewindslieden. In de
toelichting op het artikel 'personeel'
was echter nog wel precies te vin-
den wat de minister of staatssecre-
taris kreeg. Met ingang van 1992 is
dat laatste ook vervallen.
Volgens een opgave van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken is het
salaris van een minister 16.000 gul-
den per maand bruto. Van een
staatssecretaris 15.003 gulden.

Premier Lubbers ontvangt daar-
naast nog eens 12.000 gulden als
vergoeding voor niet-declarabele

functionele kosten. Ook minister
Van den Broek (Buitenlandse Za-
ken) kent een dergelijke vergoe-
ding. Die beloopt bij hem 18.000
gulden per jaar.

Ontsnapping
uit gevangenis
in Veenhuizen

VEENHUIZEN - Twee mannen
zijn gistermiddag rond drie uur ont-
snapt uit de inrichting Norgerhaven
in Veenhuizen. De twee zijn ontko-
men via een raam uit de arbeids-
ruimte op het terrein van Norgerha-
ven, aldus een politie-woordvoer-
der.
De tralies van de ruit blijken aan de
buitenkant te zijn doorgezaagd. In
de gracht, die het terrein omgeeft,
lag een rubberbootje klaar. Daar-
mee zijn ze naar een auto gevaren
die op hen stond te wachten. De po-
litie is onmiddellijk een opsporings-
actie gestart.

puntuit

Defensiegeld
Minister Ter Beek van Defen-
sie voelt er niets voor om geld
van zijn begroting beschikbaar
te stellen voor bestrijding van
criminaliteit. Hij reageert daar-
mee op de suggestie van de
Amsterdamse commissaris van
politie Nordholt. Die vindt dat
de politie een miljard gulden
moet krijgen uit de defensiebe-
groting nu er minder geld no-
dig isvoor land-en luchtmacht.

Stijging
Het aantal mensen in het on-
derwijs dat jaarlijks arbeidson-
geschikt wordt, is in de periode
1982-1990 met 14 procent geste-
gen. In 1982 registreerde hét
AlgemeenBurgerlijk Pensioen-
fonds (ABP) 3.651 nieuwe ge-
vallen onder de leraren en de
onderwijsondersteunende me-
dewerkers. In 1990 was dat
aantal: 4.168. Dit blijkt uit het
overzicht 'Arbeidsongeschikt-
heid in het onderwijs' dat hét
ABP dit jaarvoor het eerst pu-
bliceert. In totaal zijn er op dit
moment bijna 30.000 arbeids-
ongeschikten in het onderwijs.

Vandalen
Een chauffeur van de Friese
streekvervoermaatschappij
FRAM heeft gistermorgen een
aantal baldadige jongelui in
zijn bus rechtstreeks bij de po-
litie in Dokkum afgeleverd. De
actie van de chauffeur was sa-
men met de politie voorbereid,
omdat er de laatste weken al
vaker moeilijkheden waren
met scholieren op de bewuste
buslijn. Er waren extra contro-
leurs op de bus gezet, maar-een
groepje jongerentrok zich daar
niet veel van aan. Toen de
scholieren vuurwerk afstaken,
werd alarm geslagen en zette
de bus onder begeleiding van
politieauto's koers naar het po-
litiebureau. Daar mochten de
veroorzakers van de overlast
uitstappen. Tegen hen is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Congres
De PvdA-top heeft definitief
besloten geen extra congres te
houden voor het kiezen van
een voorzitter. De nieuwe voor-
man van de partij zal nu ge-
woon, zoals eerder ook het
voornemen was, in maart door
de ledenworden gekozen. Eiritl
vorig jaar werd in de hoogste
PvdA-kringen overwogen in ja-
nuari een extra voorzitterscof)-
gres te houden. Zo moest
worden voorkomen dat meer-
dere kandidaten elkaar in een
echte campagne langdurig zou-
den bestrijden met alle negatie-
ve gevolgen van dien. "

Tijger
Een tijger die al vijf dagen geen
eten meer had gehad heeft gis-
teren een van zijn bewakers
gedood na te zijn ontsnapt uit
zijn kooi in een dierentuin in
Vladivostok. De tijger werd la-
ter doodgeschoten door de
echtgenoot van het slachtoffer.
De man schoot in paniek ook
een andere tijger dood, die nög
in zijn kooi zat.

Reprimande
Het particuliere Japanse televi-
siestation NHK heeft een repri-
mande gekregen voor het uit-
zenden van de beelden van de
Amerikaanse president die aa,n
een banket in Tokio onwel
werd. De reprimande is afkom-
stig van het bureau van de Ja-
panse premier Kiichi Miyaz'a-
wa.

Italië
De Italiaanse premier AndreoV
ti zal binnen deze maand in het-.
parlement het ontslag van zijn
regering aanbieden. Meteen
daarna zal het parlement, waar-
van de zittingsperiode in sep-
tember officieel afloopt, wor-
den ontbonden. Het is vrijwel
zeker dat Italië in de eerste 8f
de tweede week van april naar
de stembus zal gaan om een
nieuw parlement te kiezen. "

Blauwe Balg
De vaargeul in het Blauwè-
Balggebied onder Ameland <s
dit jaar alleen open voor sche-
pen, vanaf drie uur voor hoog-
water tot twee uur na hoogwa-
ter. De beperkte doorvaart
moet de rust van zeehonden in
dit gebied garanderen. De rege-
ling kwam gisteren tot stand yi
overleg tussen vertegenwoordi-
gers van het ministerie van
Landbouw, Visserij en Natuur-
beheer, watersportverenigin-
gen en Greenpeace. GreenpeJ-
ce voerde in de zomer van
vorig jaar actie bij de Blauwe
Balg. De Koninklijke Neder-landse Watersportbond
(KNWB) wist in het overleg een
compromis te bereiken. Het
ministerie wilde de doorvaart
aanvankelijk beperken tot cc."n
uur na hoogwater. Dit was de
watersporters tekrap. Jan Kos-
sen van deKNWB hoopt dat C|e
regeling dan alsnog tot drie uur
na hoog water verruimd kan
worden. Ook de Vereniging
van Wadvaarders streeft dit na.
Afgesproken is de regeling na
een jaar weer te bekijken.

Zaterdag 11 januari 1992 "

Bruidspaar op de foto

" Pietervan
Vollenhoven en
Prinses
Margriet en
hun hondje
Popper
poseren voor
fotografen op
het paleis 'Het
Loo'. Het paar
vierde gisteren
hun 25-jarige
huwelijk.

Foto: ANP
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DOOR WILFRED SCHOLTEN Nieuw gebouw Tweede Kamer typisch Nederlands

Democratisch, open
en zonder dure luxe

Deze wens kostte wel 600.000
gulden extra. Het geld moest er-
gens vandaan komen. Vandaar
dat besloten werd om de installa-
tie voor de glazenwassers iets
eenvoudiger te maken. En ook
werd de inrichting iets soberder.
Wat dat precies inhoudt, is niet
gezegd. Maar een personeelslid
van de Kamer weet het wel: in
de vergaderzalen ligt vloerbe-
dekking van 90 guldenper strek-
kende meter. Een koopje!

DEN HAAG - Een typisch staal-'
"tic Nederlandse architectuur:
een gebouw dat per kilo goedko-
per is dan een pak suiker, zo
open als een winkelpassage en
niet een aankleding dieelke luxe
ontbeert. De nieuwbouw van de
Tweede Kamer kan met recht
uniek' in Europa worden ge-
noemd. Een kwalificatie die ar-
chitect De Bruijn dan ook graagen vaak in de mond neemt.

E>e 'geestelijk vader' van de ver-
en nieuwbouw van ons parle-
ment, liet de pers donderdag-
middag delen in zijn enthousias-me over zijn schepping. Want
Waar is een gebouw van de
Volksvertegenwoordiging zo
doorzichtig, toegankelijk enhartje stad' dan hier? De Bruijn
tiet er geen misvertand over be-
staan dat hy meer dan tevreden
"'s over het nieuwste gedeelte vande Tweede Kamer, dat begin de-ze maand grootendeels in ge-
bruik is genomen.
Het 'middenschip', zoals de ar-
chitect het noemt, is de verbin-ding tussen het oude gedeelte
van deKamer aan het Binnenhofen een zestal oude gebouwen die
°ok door het parlement gebruikt
worden. Deze nieuwbouw be-
staat uit een gebouw met nieuwevergaderzalen en restaurants,een toren voor de media en een
nieuwe, grote vergaderzaal. Deze
t^aal, die de oude 'huiskamer vanNederland' gaat vervangen, zal
Pas eind april helemaal klaar
zijn.

j*let het het nieuwe complex
komt er aardig zicht op hoe het
Parlement er de komende jaren
Uit komt te zien. Als in 1996 de

verbouwing klaar is,

heeft het parlement er 21 jaar
over gedaan om de eigen huis-
vesting goed te regelen. Via het
formuleren van eisen, houden
van wedstrijden voor architecten
(die door niemand gewonnen
werd) en veel, heel veel overleg
is men er dan in geslaagd een
fraai parlementscomplex neer te
zetten. Bovendien is dat redelijk
op tijd en zonder de gebruikelijk
ruzies en kostenoverschrij din-
gen gebeurd.

Dat is onder meer de verdienste
van architectDe Bruijn geweest.
Hij moest voldoen aan de wens
om op en rond het Binnenhof
een nieuwevergaderzaal te reali-!
seren. Het resultaat is een groot
complex, dat echter van buitenaf
niet zo te herkennen is. De
nieuwbouw is namelijk tussen
de oude gebouwen neergezet.
Met veel glas en staal is de over-
gang van oud naar nieuw heel
natuurlijk geworden. De nieuw-
bouw is maar op drie punten
vanaf de straatkant zichtbaar.
Bovendien is de doorzichtigheid
en toegankelijkheid van het par-
lement vergroot door een passa-
ge tussen het Plein en de Hofsin-
gel. Voor het publiek is die
ruimte in principe vrij toeganke-

lijk. Op last vanKamervoorzitter
Deetman kan ook met een druk
op de knop de doorgang belet
worden. Een compromis, dat Dé
Bruijn moest accepteren. Maar
.desondanks is deze passage met
doorkijkjes naar Binnenhof, ver-
gaderzalenen loslopende kamer-
leden voor een parlementsge-
bouw een unicum.

De grote vergaderzaal is nog niet
af. Maar er zit schot in, zo blijk^
bij de rondleiding. De Bruijn
heeft een zaal ontworpen die in-
tiem van karakter is en - zoals
hij zegt -. 'bewust naar binnen'
gekeerd is. Als afschrikwek-
kend voorbeeld noemt de archi-
tect de Duitse Bondsdag in
Bonn. Zon starre en formele

vergaderzaal moest het beslist
niet worden.

Juist het informele en theatrale
van deTweede Kamer moest be-
nadrukt worden. Het politieke
spel moet er gespeeld kunnen
worden. Maar er moet ook niet
overdreven worden: daarom zijn
de stoelen paars-blauw en niet
rood (zoals in België), om over-
verhitting in het vuur van een
debat te voorkomen.
Ook wijst De Bruijn op het ge-
ringe niveau-verschil tussen de
rijen stoelen en banken van de
Kamerleden. Een sterke hiërar-
chie mag niet tot uitdrukking
worden gebracht. Daarom zit
voorzitter Deetman niet veel ho-
ger dan de andere Kamerleden.
Het is net een soepbord, aldus
De Bruijn. De rand is maar iets
hoger dan de rest. Een goede
weergave van de Nederlandse
democratie, aldus de architect.

Een ander sprekend voorbeeld
van typisch Hollandse democra-
tie is de ondergrondse tunnel
tussen Kamer en parkeergarage.
Op nadrukkelijk verzoek van de
vrouwelijke kamerleden - ver-
enigd in het 'Kamerbreed Vrou-
wenoverleg' - is deze speciale
doorgang er gekomen, 's Avonds
na de vergadering zou anders de
gang naar de auto over straat te
gevaarlijk worden." Het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer heeft een

opmerkelijk open structuur.

Vissnoer
Medio vorig jaar zijn de voedsel-
pakketten vervangen door zen-
dingen van medicijnen en opera-
tie-benodigdheden, omdat daar-
aan een aanmerkelijk grotere
behoefte bleek te bestaan. Op zijn
eerderereizen door Rusland heeft
Steenaert in een groot aantal zie-
kenhuizen mensonterende tafere-
len gezien. „Tijdens een bezoek
aan het modernste ziekenhuisvan
Rusland, een hospitaal in Moskou
met 2.400 bedden, kwam ik erach-
ter dat 64 pas geopereerde patiën-
ten op de afdeling cardiologie het
samen met tien pijnstillers per
dag moesten stellen. Een zieken-
huis in Minsk, met 1.200 bedden,
had helemaal geen medicamenten
meer. Een kruidenbuiltje was al-
les wat de artsen hun patiënten
konden geven. Veel operatie-
handschoenen die door de chirur-
gen worden gebruikt, zien eruit
als te vaak opgelapte binnenban-
denen bij gebrek aan hechtgaren,
wordt vissnoer gebruikt. Schrij-
nende voorbeelden te over."
Steenaert ergert zich mateloos

aan de berichten dat Westerse
hulpgoederen, met name die door
Duitse organisaties zijn gestuurd,
door Russische misdadigersben-
des worden ingepikten in het ille-
gale circuit met veel winst wor-
den verkocht. De secretaris rang-
schikt dergelijke verhalen onder
de noemer 'gebakken lucht. „In
een land waar nieuwe vrijheden
zijn, waar de controle niet meerzo
streng is, zijn natuurlijk altijd lie-
den die misbruik maken van de
situatie. Er zal natuurlijk wel eens
een voedselpakket achterover
worden gedrukt - tijdens mijn
laatste reis door Rusland heb ik
inderdaad dergelijke geluiden ge-
hoord - maar ik ben ervan over-
tuigd dat die diefstallen niet op
grote schaal worden gepleegd,
niet structureel zoals wordt ge-
suggereerd. Eenvoudigweg om-
dat er in Rusland geen bendes
zijn. Vroeger werden ze onmid-
dellijk door de geheime dienst
ontmaskerd en sinds de KGB
heeft opgehouden te bestaan,
hebben misdadigers gewoon niet
de tyd gehad om zich te organise-
ren."

Kruimels
De generaal b.d. kiest daarmee
partij voor de Duitse hulporgani-
saties die na de beschuldigingen
verontwaardigd in de tegenaanval
zijn gegaan en dergelijke berich-
ten als indianenverhalen resoluut
van de hand hebben gewezen.

Er vallen dus wel eens kruimels
naast het bord, maar wat zijn ei-
gen stichüng betreft, durft Stee-
naert zijn hand ervoor in het vuur
te steken dat alle voedselpakket-
ten daadwerkelijk zyn terechtge-
komen bij degenen voor wie ze
waren bestemd. De Stichting
Voedselhulp aan Russen heeft er
van meet af aan voor gewaakt dat
de hulpzendingen op de bonne-
fooi werden uitgedeeld. Vóórdat
de goederenstroom op gang
kwam, werden contacten gelegd
met de autoriteiten in Moskou en
St Petersburg. Van hen kreeg de
stichting lijsten met de namen
van uitkeringstrekkers. Vervol-
gens werden te goeder naam en
faam bekend staande plaatselijke
organisaties als Rode-Kruisafde-
lingen en het maatschappelijk
werk ingeschakeld om de uitver-
korenen te laten weten dat zij,
enkel op vertoon van een legiti-
matiebewijs, op één van de distri-
butiepunten een voedselpakket
konden afhalen. Pakketten moch-
ten pas mee naar huis worden
genomen als daarvoor een ont-
vangstbewijs was getekend.

Zowel bij de distributie als bij het
transport van Nederland naar
Rusland waren volgens Steenaert
altijd toezichthouders en tolken
van de stichting aanwezig. „Wy*
hebben honderdduizend pakket-
ten uitgedeeld en bezitten dus
evenzovele handtekeningen. Bij
de verspreiding van de medica-
menten aan 125 ziekenhuizen zijn

we zelfs nog een stap verderge-
gaan. Via de lokale media hebben
we bekendgemaakt dat er weer
medicijnen in de ziekenhuizen te
krijgen waren. Met andere woor-
den: een vorm van socialecontro-
le."

Steenaert kan niet garanderen dat
er geen hulpgoederen in de ruil-
handel terecht komen. Het zou
hem eerder verbazen als dat niet
gebeurt. „Wanneer iemand bij-
voorbeeld een pak bakmeel in
zijn voedselpakket aantreft, maar
geen oven heeft, dan is het toch
logisch dat hij daarvoor iets an-
ders probeert te krijgen. Ruilhan-
del is daar volkomen legaal. De
zwarte markt is echter een heel
ander chapiter. Die twee worden
nogal eens door elkaar gehaald.
Vandaar ook al die geruchten."

binnen/buitenland

Oud-Heerlenaar regelde Nederlandse humanitaire hulp aan Russen

’Elk voedselpakket is
goed terechtgekomen’

DOOR RENÉ VLEMS

Terwijl de politieke leiders van het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten (GOS), het staatkundige verband
dat de plaats heeft ingenomen van de Sovjetunie, onop-
houdelijk ruziën over de door te voeren economische
hervormingen en de opsplitsing van het eens zo geduch-
te Rode Leger, moeten honderdduizenden Moskovieten
noodgedwongen elke dag opnieuw op zoek naar voed-
sel. Het spreekt vanzelf dat de wachtenden in de lange
rijen vóór de schaars gevulde winkels ook druk discus-
siëren over de vraag of het geboortekaartje van het
Gemenebest tevens het overlijdensbericht wordt, maar
in de barre hongerwinterkost het pure lijfsbehoud voor-
lopig de meeste hoofdbrekens. Sovjet-deskundigen
omschrijven de huidige voedselsituatie in Rusland, en
met name in de metropolen Moskou en St Petersburg
(het vroegere Leningrad) als 'angstwekkend slecht. Zij
vrezen zelfs dat op korte termijn voedselrellen zullen
uitbreken.
Officiële organisaties als Artsen zonder Grenzen en het
internationale Rode Kruis zijn, naast talloze andere or-
ganisaties en groeperingenin Europa, vaak al maanden-
lang bezig met het verlenen van noodhulp. Deze week
zijn ook de eerste voedseltransporten van de Europese
Gemeenschap naar Rusland vertrokken. Tegelijkertijd
hebben berichten in de media dat Russische maffiosi
voedselpakketten op weg naar hun bestemming onder-
scheppen en tegen woekerprijzen op de zwarte markt
verkopen, voor internationale paniek en plaatsvervan-
gende schaamte gezorgd. Hongerende Moskovieten die
door hun stadsgenoten worden bestolen.
Met de Nederlandse hulpzendingen is evenwel niets
mis, zo verzekert de secretaris van de Stichting Voedsel-
hulp aan Russen, brigade-generaal buiten dienst en
oud-Heerlenaar J. Steenaert, die sowieso grote vraagte-
kens plaatst bij de aantijgingen aan het adres van ande-
re hulporganisaties. Net terug van een werkbezoek aan
Rusland brengt hij verslag uit.

HEERLEN - Generaal buitendienst J. Steenaert, by de Stich-ting Voedselhulp aan Russen be-jjïst met de distributie van dehulpgoederen in Moskou en St
petersburg, zegt het de Sovjet-
jteskundigen na. „De voedselsi-tuatie in Rusland is werkelijk
Zorgwekkend. Massa's Russen
"■"loeten elke dag de straat op om
"jfoor brood op deplank te zorgen.
*j*t maar eens op de televisiebeel-
den, de mensen daar hebben al-
Ujd een plastic zak of een tas bij,
j* lopen nooit met lege-handen.
En als er ergens een ry staat, slui-
ten ze automatisch aan. Want een
*". betekent doorgaans dat er iets
tegen redelijke prijzen te halen
valt. En als er iets wordt verkocht
jjat je niet kunt gebruiken, dan
"tan het nog altijd tegen voedsel
borden geruild. Ruilhandel isvoor de Moskovieten de gewoon-
ste zaak van de wereld."

Stichting Voedselhulp aan
bussen werd opgericht na de lan-
delijke hulpactie 'Help de Russen

winter door' van de Vara indecember 1990. Deze tv-fondsen-
"^erving bracht ongeveer 25 mu-
loen gulden aan goederen, dien-
sten en geld op. Steenaert, gebo-
ten en getogen in Heerlen entiians woonachtig in Arnhem, was
teen juist gepensioneerd en om-dat hij dankzy zijn laatste functie
Jan commandant van het Korps
Mobiele Colonnes (een legeron-
derdeel met een humanitaire
teak) veel contacten had met
hulporganisaties en hoogwaardig-heidsbekleders in binnen- en bui-
tenland, werd hij aangetrokken
°rn als logistiek-manager het geld
°rn te zetten in voedselpakketten
en die naar de hongerende Rus-sen te dirigeren.

Sinds begin 1991 heeft de Stich-
ting Voedselhulp aan Russen

2.000 ton voedsel met een winkel-
waarde van 13 miljoen gulden en
ongeveer 1.100 kubieke meter me-
dicijnen, apotheekwaarde 57 mil-
joen gulden, naar Rusland ge-
transporteerd - deels over de
weg, deels door de lucht - en in
de grote steden gedistribueerd.
Het afgelopen jaar zijn vanaf
Maastricht Airport twaalf kolossa-
le lijoesjin-transportvliegtuigen,
tot de nok toe gevuld met hulp-
goederen, naar de republiek Rus-
land vertrokken. Volgende
maand gaat nog één zending me-
dicijnen naar de Russen en dan is
het geld van de stichtingop. Eind
februari legt Steenaert overigens
verantwoording af aan het Neder-
landse volk over de besteding van
de giften.

" Brigade-generaal
buiten dienst J.
Steenaertzal eind
februari in de media
verantwoording
afleggen over de
besteding van de
opbrengst van de
tv-actie 'Help deRussen
dewinter door. Dit om
elke zweem van
verdachtmaking te
voorkomen. Foto:

CHRISTA HALBESMA

Versnipperd
De oud-Heerlenaar gaatbijzonder
prat op het naar zijn zeggen wa-
terdichte distributiesysteem dat
zijn stichting hanteert. Om er in
één ademteug aan toe te voegen
dat veel andere hulporganisaties
juist op dat cruciale punt in de
fout gaan. „Het is zaak datje eerst
een goed geolied distributiesys-
teem opzet en daarna pas de goe-
deren aanvoert. De omgekeerde
weg leidt onherroepelijk tot grote
problemen."
Kritiek heeft de ex-generaal ook
op het feit dat de Westerse nood-
hulp momenteel te versnipperd

is. Inmiddels houden talloze orga-
nisaties zich daar mee bezig. Ook
tal van steden, vooral in Duits-
land, hebben op hun eigen houtje
een hulpactie georganiseerd.
Meer dan eens is het voorgeko-
men dat helpers in nood langs
elkaar heen werkten of elkaar
zelfs in dewielen reden. Steenaert
vindt het hoog tijd dat de hulp in-
ternationaal wordt gecoördineerd.
Wat dat betreft heeft hij hoog ge-
spannen verwachtingen van de
topconferentie van Westerse hulp-
organisaties eind deze maand in
Washington.

Naar de inschatting van de logis-
tiek-manager hebben de Russen
nog minimaal een jaar acute hu-
manitaire hulp nodig. Het Westen
staat in zijn ogen voor een giganti-
sche klus. „Een simpel rekensom-
metje. Moskou telt 8,5 miljoen
inwoners. Stel dat tien procent
van hen hulpbehoevend is en per
dag een halve kilo voedsel nodig
heeft om in leven-te blijven, dan
moet er dagelyksruim 400.000 ki-
lo levensmiddelen worden aange-
voerd. En dan heb ik het nog niet
eens over de elf andere miljoenen-
steden in Rusland. Om ook nog
maar te zwijgen van de Centraala-
ziatischerepublieken, dievolledig
worden vergeten. Enerzijds om-
datvoor het Westen deSovjetunie
vroeger ophield bij de Oeral en
anderzijds omdat de transport-
kosten naar die verafgelegen re-
publieken nauwelijks zijn op te
brengen. Maar ook daar zullen we
snel hulp moeten bieden."

Driekwart
artsen

verzwijgt
euthanasie

UTRECHT - Tussen de 15 en 40
procent van alle gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding is in de jaren 1989 en 1990
gemeld. In de overige gevallen
gaven de artsen een verklaring
van natuurlijke dood af. In Lim-
burg is dat percentage overigens
beduidend lager.

Dit blijkt uit een onderzoek van
de vakgroep huisartsgeneeskun-
de en verpleeghuisartsgenees-
kunde van de Vrije Universiteit
in Amsterdam. G. van der Wal,
geneeskundig inspecteur in
Noord-Holland, bespreekt de re-
sultaten in het artsenblad Me-
disch Contact.
Voor het onderzoek zijn enkele
honderden artsen in Noord-Hol-
land en de rest van Nederland
geënquêteerd en is een analyse
gemaakt van de processen-ver-
baal van door Noordhollandse
huisartsen uitgevoerde euthana-
sie.
Gemiddeld had 26 procent van
de artsen na het laatste gevalvan
euthanasie of hulp bij zelfdoding
geen verklaring van natuurlijke
dood afgegeven. In de provincies
Friesland, Gelderland, Noord-
Brabant, Limburg en Zeeland
ligt het percentage ver onder het
gemiddelde, in Noord-Holland is
het 32 (inclusief het arrondisse-
ment Alkmaar met 45 procent).
De onderzoekers constateerden
een samenhang tussen het afge-
ven van een 'valse' verklaring
van natuurlijke dood en het niet
voldoen aan (alle) zorgvuldig-
heidseisen.
Voor het niet melden van eutha-
nasie of hulp bij zelfdoding gaf
75 procent van de betrokkea art-
sen als reden dat ze zichzelf de
rompslomp van een justitieelon-
derzoek wilden besparen, 59 pro-
cent wilde dat de nabestaanden
besparen. Bij bijna 60 procent
speelde ook de opvatting een rol
dat euthanasie een zaak is tussen
arts en patiënt waar justitie zich
buiten moet houden. Angst voor
vervolging en veroordeling
noemde 30 procent van de artsen
als een belangrijke reden.
De artsen die de euthanasie wel
meldden, deden dat meestal by*
de gemeentelijke lijkschouwer
(71 procent) en in mindere mate
(ook) bij de politie (45 procent) of
de officier van justitie (10 pro-
cent).
De percentages liggen hoger dan
uit de processen-verbaal valt op
te maken. Dat kan volgens Van
der Wal komen doordat de on-
dervraagden te rooskleurige, 'so-
ciaal wenselijke', antwoorden
hebben gegeven of doordat ze
geen gegevens hebben ingevuld
over het laatste maar een eerder
geval van euthanasie.
Het percentage wel gemelde ge-
vallen vertoont overigens de
laatste jaren een stijging. Dat
blijkt ook uit de jaarverslagen
van het openbaar ministerie.
Van der Wal denkt dat het nog
verder omhoog is gegaan nadat
begin 1991 een nieuwe meldings-
procedure van kracht is gewor-
den.
De regionale verschillen kunnen
volgens hem wellicht worden
verklaard door het beleid van
het openbaar ministerie ter
plaatse. Als voorbeeld noemt hij
het hoge percentage in Alkmaar,
waar de hoofdofficier van justitie
al in 1985 'drempelverlagende'
afspraken heeft gemaakt met art-
sen en instellingen in zijn arron-
dissement.
Justitieel onderzoek wordt ken-
nelijk door de artsen en ook door
nabestaanden als zeer belastend
ervaren. Van der Wal zegt dat dit
weinig zal veranderen zolang
euthanasie strafbaar blijft. Om
het aantal valse overlijdensver-
klaringen te kunnen terugbren-
gen, zal ook rekening moeten
worden gehouden met debezwa-
ren tegen de 'rompslomp', al
vindt Van der Wal deze overwe-
ging weinig overtuigend bij zon
belangrijke gebeurtenis.
Hij vreest dat de verandering in
de meldingsprocedure weinig in-
vloed zal hebben op de artsen
die vinden dat euthanasie een
zaak is tussen hen en de patiënt.

(ADVERTENTIE)

- PARTICULIERE WONINGBOUW (SINDS 1976)
- VERBOUWINGEN
- LEVERANCIER VAN KÖMMERLING KUNSTSTOFRAMEN

__BH
BOUWBEDRIJF

PHILIPPEN-BREMEN BV
Brunssum Duitsland

Churchillstraat 3 5135 Selfkant-Süsterseel
Tel. 045-256807/256885 Dechant Kamperstralie 42

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

mdlb im____e__________d
Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptiefen zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur ofbel Vola (020) 5612205.
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor 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 danook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks geleien door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
{Bron Ceooco SumfnoScanner) Q/g

Mededelingen

Hoe gelukkig is Nederland in de
liefde?

RONDOM TIEN (Henk Mochel) bereidt een uitzending voor'over Relaties Anno 1992. De redactie zoekt contact met
mensen die voor de 2e keer met dezelfde partner zijn ge-
trouwd; gescheiden zijn en daar allebei hun visie op willen
geven en met mensen die uit liefdesverdriet of omdat de
liefde onbeantwoord bleef iets opvallends hebben gedaan.
En is het mogelijk een hechte vriendschap te hebben met
jemand van de andere sexe naast de eigen relatie?
U kunt schrijven naar: Rondom Tien NCRV, Postbus 121,
1200 JE Hilversum (vermeld s.v.p. uw telefoonnummer).

Personeel aangeboden

Voor al uw SIERPLEISTER
werkzaamheden. Tel. 045-
-210480
Jongevr. Schoevers opl. zkt
Werk als RECEPTIONISTE/
ielefoniste direct beschikb.

Er.o.nr. B-0138, LD. Post-
us 2610, 6401 DC Heerlen.

Erv. AutoCad TEKENAAR
biedt zich aan. Br.o.nr.
B-0140 L.D., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.

Jonge vrouw 32 jr. biedt zich
aan om op uw KINDEREN
te passen bij haar thuis, ook
op onregelmatige uren en
weekenden. Bedje, stoeltje
enz. aanw. Vergoedig n.o.t.k
Tel. 045-353654.
Voor al uw TYPEWERK,
tekstverwerking Return. Tel.
045-753504.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd_______________—————__——_————
Bouwvak personeel

2 Metselaars
Voor diverse projecten in, Zuid-Limburg. Metselwer-■ ken Van de Kleut 8.V., tel.; 045-311625, na 17.30 uur
J 045-325284
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
6ELAARS, betontimmerlie-
(len. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
lerweg 77, Hoensbroek.
ftOADSTAR vraagt op korte
termijn pijpfitters, machine-Jiankwerkers, monteurs, en

Grondwerkers voor div. wer-
en. Sollicitaties tijdens kan-

pontren: 045-231145,
«verige uren: 045-226346.

Ervaren STAALBOUW-
BANKWERKER en lasser
voor montagewerken in vast
dienstverband gezocht.
Kremer und Schmitz Stahl-
bau GmbH, Otto Brennerstr.
46/48, 5160 Duren (in grote
dal) Duitsland. Tel. 09-49.
242182085.
Euro bouw mc. zoekt MET-
SELAARS, timmerlieden en
1 uitvoerder voor werk in

Duitsland. Tijdens kantoor-
uren van 9.00 tot 17.00 uur.
za. 16.00-17.00 uur. Tel.
043-639710.
Een PICCOLO in het Lim-burgs Dagblad helpt u opweg naar snel succes. Bel-
-045-719966.

Chauffeurs

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteiten.

full-time en part-time Taxi-chauffeurs
Groepsvervoerschauffeurs

CENTRALISTEN
evt. WAO-ers of deeltijdwerkersI Sollicitaties na telefonische afspraak.

Taxi Kölker S 045-464545
; vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime

' CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.

Janssen Transport
vraagt:

Chauffeur internationaal
Chauffeur auto met kraan

Machinist O en K
Terweyerweg 1, Heerlen. Tel. 045-215543

Fa. Hanneman, Strijthagen-
weg 125 te Kerkrade zkt. op
korte termijn een ervaren
fUII-time CENTRALIST en
taxi-chauffeurs. Persoonlijk
aanm. tussen 10.00-16.00
CHAUFFEURS fulltime MA/ "gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
ga 18 uur. Keekstr. 46, Hrl. ,
GHAUFFER gezocht voor
internationaal voor meer- i
daagse ritten met groot rij- :
bewijs. Tel. 045-427444. I
Öijverdiensten: privé i
CHAUFFEUR gevr., Ift. 30- I
35jr., in bezit v. auto, ook i
weekends, in Heerlen. Pb. I
394, 6400 AJ Heerlen. I

Chauffeur
gevraagd met groot rijbewijs
en i.b.v. chauffeursdiploma.
Ervaring niet noodzakelijk,

leeftijd tot 25 jaar.
Telef. reacties 045-726392.

Gevraagd op korte termijn:
Internationaal CHAUFFEUR
voor transport van en naar
Duitsland/België. Sollicitatie
uitsluitend telefonisch 045-
-319900. Int. Transporten Th.
Leunissen V.o.F. Landgraaf.
Groot CHAUFFEUR part- .
time (uitgroei naar full-time
mog.) gevr. voor Pizzaria
Max te Kerkrade. Lftd. 20 jr.
Bellen na 19 u. 045-454700.

Horeca personeel
Café - Bistro - Midgetgolf zoekt

vr. Compagnon
alleenstaand, tot 35 jr., liefst i.b.v. Horeca-papieren

Voor ml. 04755-1912, na 15.30 uur.
SERVEERSTER gevr. voor
Ca. 20 uur per week. Res-
taurant/Broodjesshop Prince
Akerstr. 8, Heerlen, tel. 045--215155 van 9-12 uur.
Disco Dancing vraagt met■3Poed KELNER. Tel04405-3907.

Gevr. ervaren all-round
SERVEERSTER voor enke-
le uren per week in Horeca- ,
dagzaak te Geleen. Br.o.nr. ,
B-0012 LD., Postbus 2610, ,
6401 DC Heerlen. ,
Wat VERKOPEN? Adver- I
teer via: 045-719966. '

Golden Tulip
Leiden

maakt deel uit van Golden Tulip International, een snel
groeiende hotelketen met 4 en 5 sterrenhotels in binnen-
en buitenland. Golden Tulip Leiden, 4-sterrenhotel met 51
luxe kamers, Club Lounge/bar en vergaderfaciliteiten zoekt

z.s.m. een fulltime
Restaurantkelner A M/V

* gastvrij, enthousiast, 20 tot 25 jaar, ervaring vereist, SVH
diploma

Schriftelijke reacties voorzien van pasfoto en CV. kunt u
tot 1 februari richten aan: Golden Tulip Leiden

T.a.v. Dhr. T. Veenhuizen, Schipholweg 3, 2316KB Leiden

Hotel - Restaurant
Gerardushoeve

ZOEKT PER DIRECT

Zelfstandigwerkende kok
FUNCTIE EISEN:

* Werkzaam geweest in een of meerdere bedrijven
* In het bezit zijn van S.V.H, diploma, 2erestaurant kok

WIJ BIEDEN:
* Goed arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden.

" Goede arbeidsomstandigheden
* Aanwezig is een jong gemotiveerd team

* Dynamisch bedrijf met promotie mogelijkheden
* Goede samenwerking tussen keuken, bediening en

andere afdelingen

Mocht U geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich wenden tot
dhr. G. Vaessen, Julianastraat 23, 6285 AH Epen.

Tel. 04455-1793.
BARDAMES gevr. v. bar in
Hoeselt Belg. int. mog. Tel.
09-32.11492330.
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.
FRITUREHULP gevraagd.
Liefst met ervaring. Tel.
045-443099.

Gevraagd FRITUREHULP
m/v, leeftijd ca. 17-18 jaar.
Pers. aanmelden ma. en di.
van 14.00-18.00 uur 't
Smulhuis, Kerkeveldstr. 2,
Brunssum.
Gevr. FRITURE-HULP MA/,
leeft. 18-19 jr. Fulltime voor
friture in Sittard. Tel. 046-
-513383/519390.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huishoudelijk personeel / Oppas
Gevraagd v.a. 1 maart in Heerlen-Zuid
Oppas voor 2 kinderen

circa 35 uur p. wk. genegen licht huish. werk te verzetten.
Schriftelijke reacties binnen 14 dgn. t.a.v. Mevr. Lemmers,. Zandweg 21, 6417 AS Heerlen.

Inwonende KINDERVER-
ZORGSTER gevraagd te
Antwerpen in vast dienst-
verband. Goede verdienste.
Inclusief cursus Frans. In-
lichtingen van ma. t/m vr.
tussen 17.00-20.00 uur. Tel.
09-32.32811679.
POETSVROUW gevr. v. plm
3 uur 's maandags ochtend
in Heerlen. 04454-5019.
Gevr. HUISH. HULP voor
het schoonh. van kant/be-
drijfsr. te Heerlen, werkt. 3
uur p.w. in overleg. Info.
dinsd. t/m vrijd. tijdens kant.
uren, Mevr. Nijssen tel. 045-
-717805.

Gevr. met spoed gezellige
HUISHOUDSTER 50-55 jr.
bij een zelfstandig blinde
man. Gratis kost en inwo-
ning. En maandelijkse ver-
goeding. Auto beschikbaar!.
Referenties vereist!. Na
20.00 uur, 043-647796.
POETSVROUW gevr. v. d.
ochtenduren in Maastricht.
Tel. 043-216940.
Gevraagd OPPAS/huishou-
delijke hulp, liefst 35 jr. of
ouder, in gezin met 3 kin-
deren. Tel. 046-525135.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

VEDIOR LEIDT
TIJDELIJK WERK

IN BETERE BANEN
Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor:

MEDISCH PERSONEEL
Voor diverse instellingen in Maastricht,
Sittard, Heuvelland, Geleen Heerlen en
Brunssum zoeken wij met spoed gediplo-
meerde bejaarden-/ziekenverzorgenden.
Het gaat om zowel full- als part-time banen.
Informatie: Chris Godfroy, Maastricht of
Monique van Swam, Heerlen.

ASSISTENT-ACCOUNTANT
Voor een bedrijf in Maastricht zoeken wij
een assistent-accountant met een afgeronde
SPD/heao-BE opleiding. Ervaring is een pre.
Deze baan kan toekomstperspectief bieden.
Informatie: Sabrine Visser, Maastricht.

TANDARTS-ASSISTENTE
Voor een relatie in Geleen zoeken wij een
tandarts-assistente. Het betreft een part-
time baan en de opdracht kan langeretijd
duren. Informatie: Anneke Schuier,
Maastricht.

ERVAREN HEFTRUCKCHAUFFEUR
Voor een bedrijf in Heerlen zoeken wij een
heftruckchauffeur. De werkzaamheden vin-
den plaats in ploegendiensten. Deze baan
kan toekomstmogelijkheden bieden.
Informatie: Monique van Swam, Heerlen.

WANG-OPLEIDING
Vedior verzorgt een cursus tekstverwerking
Wang voor ervaren directie-secretaresses.
Duur: circa 1 week op ons kantoor te
Heerlen. Informatie: Monique van Swam,
Heerlen.

De openingstijden zijn van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur.
alle functies m/v

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

Medisch personeel

Mestrini Optiek
Wij zoeken een gediplomeerd

Opticien-Optometrist m/v
Wij bieden een afwisselende baan in een modern bedrijf.

Onze werksfeer, uw salaris en secundaire arbeids-
voorwaarden zijn uitstekend.

Bent U geïnteresseerd, dan zien we gaarne uw reactie
tegemoet. Mestrini Optiek Meerssen/Kerkrade.

Tel. 043-643927 of 043-647701.

Gevr. FYSIOTHERAPEUT
voor praktijk in Aken per di-
rect, 20 uur uit te bouwen
naar 40-urige werkweek.
Praktijk Brouwers 09-49
241165866 of 045-270507.

Kantoorpers.
BOEKHOUDER gevraag
voor landbouwbedrijf. Br.o.
nr. B-0161 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen. .

Technisch personeel

i ï

Daihatsu dealer voor
Heerlen en omstreken

vraagt met spoed

1e automonteur
met APK bevoegdheid.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na tel. afspraak
met Dhr. H. Merckelbach binnen 10 dagen, na verschijning

van deze advertentie.
Zum schnellstmöglichen Termin suchen wir

KFZ. Monteure
(moglichst mit VW/AUDI-Erfahrung)

ET-Lageristen
Bitte rufen Sic unseren Herrn Ponten an.

Tel. 09-49-2404-55080.
Zabka, VW/AUDI-Handler,

Max Planckstr. 17-21, D-5110 Alsdorf

; Winkelpersoneel

t Bloemenhuis "Op de Kamp"
Landgraaf vraagt enthousiaste; bloembinder M/V

met ervaring, part-time 20 uur per week. Schr. soll. naar
Dhr. P. Vallinga, Tarwehof 27, 6418 KN, Heerlen.

SETPOINT B.V. vraagt voor nieuw te openen
herenmodezaak te Heerlen per maart 1992 een

Parttime Verkoper (M/V)
vanaf 25 jaar.

Schriftelijke sollicitaties aan Setpoint 8.V.,
t.a.v. de heer F. Hendrickx, Saffierborch 14,

5241 LN Rosmalen.
Slager van Melik kan een
gemotiveerde VERKOOP-, STER plaatsen voor ca. 24

' uur per week. Bent u geïnte-
; resseerd en onder de 20

' jaar, kom dan even langs of

' bel voor een afspraak. Sla-
gerij van Melik, Bautscher-; weg 31, Heerlen. Tel. 045--1 412771.

" Nette WINKEUUFFR. gevr.

" pim. 18 jr., liefst enige erv.

" Slagerij Bindels, Rumpener-. str. 88, Brunssum. Tel. 045-- 252366.

' Fulltime VERKOOPSTER
gevraagd in spec. , Heren-. modezaak, leeftijd 20-30 jr.. Br.o.nr. B-0191, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Edah Sittard Tempelplein 9
vraagt CASSIÈRE voor 24
uur per week. Leeft. pim. 18
jr. Inl. 046-511559 vragen
naar Mevr. Derks.
VERKOOPSTER gevraagd,
ca. 18-20 jr. Soll. na tel.
afspr.: 046-745939. Brood-
en banketbakkerij H. Cardi-
naals, Geleen.
Nette VERKOOPSTER ge-
vr. voor onze slagerij, leeftijd
v.a. 17 jr., voor 2 dagen per
week. Fa. Slagerij Kapell,
Tudderenderweg 104, Sit-
tard, tel 046-512197
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen personeel
Gevraagd zelfstandige

banketbakker of
brood- en banketbakker

in bezit van 1e bediende of ondernemersdiploma.
Soll. na tel. afspr. 045-313217.

Banketbakkerij Huntjens, Markt 9, Schaesberg.
Gevraagd

bezorg(st)ers
voor

Nuth-Vaesrade
ca. 1 uur werk per dag, prima vergoedingen, extra spaar-

regeling voor mooie kado's, provisie-mogelijkheden.
Inl.: LD. Brunssum, tel. 045-256363.

Luxe bakkerij MOONEN SAVELSBERGH,
Kruisstraat 8-10, Heerlen, vraagt een
Brood- en banketbakker

Min. Ift' 18 jaar. Sollicitaties uitsluitend na
tel, afspraak: 045-714792.

Dagblad "De Telegraaf"
zoekt op korte termijn aktieve

bezorg(st)ers
voor werkzaamheden in: BEEK, SPAUBEEK en Stem.

Inlichtingen over de aard van het werk en de verdiensten
kunt U krijgen onder nummer: 046-748937.

Bisschoppelijk Centrum Rolduc
Heyendahllaan 82
6464 EP Kerkrade

Het Bisschoppelijk Centrum Rolduc beheert het gebouw-
complex van de historische abdij Rolduc. Ten behoeve van
behoeve van de onderhoudsdienst van het centrum zoe-
ken wij op korte termijn een

Ervaren Schilder
Voor onderhoudsschilderwerk (zowel binnen als buiten).

Kandidaten met het diploma schildersgezel genieten de
voorkeur. Verder wordt verwacht: enige jaren eravring, als-
mede het vermogen zelfstandig, alsook in teamverband te
werken. Van kandidaten wordt een positieve kerkelijke be-
betrokkenheid (R.K.) verwacht.

Sollicitatiebrieven s.v.p. richten aan BC Rolduc, t.a.v.
de heer W. de Bruin, Heyendahllaan 82, 6464 EP, Kerk-
rade, tot wie u zich ook kunt wenden voor telefonische

informatie (045-466842 / 045-466888).

Vocalgroup
Magan zoekt

Dirigent(e)
Genre van Traditional tot lichte popmuziek.

Info, te1.:04455-2197

Weer aan de slag?
Heeft u de zaken binnen uw gezin georganiseerd en popelt
u weer wat te gaan doen? Praat dan eens met Van Vlodrop
over de functie van

consulente / adviseuse
Van Vlodrop is een snel groeiende onderneming welke
milieu-oplossingen biedt voor de medische- en de (foto)
grafische sector.

Voor de advisering van onze relaties op de Nederlandse- markt zoeken wij contact met dames met commercieel ta-
lent. Indien u aan onze eisen voldoet zult u na een uitge-
breide training onze relaties in uw omgeving telefonisch en
persoonlijk gaan adviseren.

Wij bieden u de mogelijkheid te werken binnen een modern
concept waarin u zelf uw werktijden kunt indelen.

Uw woonplaats is niet zo belangrijk, wel dient u te beschik-
ken over auto en telefoon.. Als uw belangstelling is gewekt, dan venvacht Gerard van- der Mars uw schriftelijke sollicitatie. Uiteraard verstrekt hij
graag vooraf vrijblijvend informatie.

Stuur uw informatie aan:
Van Vlodrop Processing bv

I Postbus 631, 4600 AP Bergen op Zoom.
Telefoon 01640-65550

Vierhand huis aan huis
vraagt voor het bezorgen van reklamedrukwerk

bezorgers
in Heerlen, Brunssum en Schaesberg.[ Heb je interesse bel: 046-512332.
Schoonmaakbedrijf de Wisser vraagt

schoonmaaksters
moet zelfst kunnen werken omg. Hoensbroek en Brunssum

Schrift, soll. naar Postbus 2568, 6401 DB Heerlen.

Object-beveiliging Limburg
Beveiligings- en bewakingsdienst

zoekt met spoed
BEVEILIGINGSBEAMTE/POLITIEHONDENGELEIDER
met basis-diploma i.b.v. gecertificeerde politiehond met

geschiktheidsverklaring voor vast dienstverband. 'Tevens vragen wij BEVEILIGINGSBEAMTEN i.b.v.
basisdiploma leeftijd 20-25 jaar.

TEL: 04404-1695.

Zit u vastgeroest ?
en wilt u in 1992 een goede start maken met een inkomen
naar prestatie van ’ 50.000,- tot ’ 100.000,- of hoger, dan

is dit uw kans!
Wij zijn een jong en snelgroeiend bedrijf met voldoende
doorgroeimogelijkheden. In verband met grote expansie
vragen wij landelijk

Sales Promoters m/v
die op door ons verstrekt materiaal en een gedegen interne
opleiding, adviezen uitbrengen met het doel onze produk-
ten te verkopen op het gebied van Financiële Dienstverle-
ning. (Ref.: SP)

Tevens hebben wij plaats voor

Consulenten m/v
■ die zich na een gedegen interne opleiding voor minimaal

12 uur per week volledig kunnen inzetten. De werkzaam-
heden bestaan uit het bezoeken van jonge gezinnen met
als doel, na een grondige«analyse, onze specifieke produk-
ten te verkopen. Een inkomen v. ’ 20.000,- tot ’ 50.000,-
-behoort tot de mogelijkheden. (Ref.: C)

Bij beide funkties denken wij aan ambitieuze mensen, die
het leggen van kontakten op alle niveaus in de vingers. hebben, met minimaal een middelbare opleiding.

Bent u tussen de 25 en 35 jaar,representatief en in het be-
zit van auto, telefoon en de nodige durf en takt, dan komt u
wellicht in aanmerking voor een van bovengenoemde funk-
ties.

Wanneer u geïnteresseerd bent, nodigen wij u uit schrifte-
lijk te solliciteren voor 18 januari a.s. met bijvoeging van.een c.v. en onder vermelding van de betreffende referentie.

Happy Service verzekeringen n.v.
t.a.v. de Direktie, Postbus 370, 3700 AJ Zeist.

Beginnende producer zoekt
RAPPERS

voor samenwerking.
Inl. tel. 045-272677.

GIOMAR Studio's zoekt
meisjes c.g. jongedames
voor foto- en filmproducties.
Reacties en ml. Antwoordnr.
20202 6300 WB Valkenburg
Met spoed leuk MEISJE
gevr. voor goedl. privé-huis
te Kerkrade. Hoge verdiens-
ten !! Tel. 045-425100.
Slager van MELIK, kan een
gemotiveerde verkoopster
plaatsen voor pim. 32 uur
p/w. Bent U gelteresseerd
en onder de 20 jr.. Kom dan
even langs, of bel voor een
afspraak. Slagerij van Melik,
Molenbeekstr. 2, te Sittard.
Tel. 046-517186.
Gevr. BROOD/BANKET-
BAKKER en/of leerling
brood/banketbakker. Bakke-
rij Packbier, tel. 045-241202
Intern. Organisatie in Financ
Service vraagt met spoed
comm. MEDEWERKSTERS
voor telef. acquisitie Ned./
Belg./ Dts. ervaring niet ver-
eist. Lftd. max. 25 jr. 0949-
-241506777 Aken. (Dtsl.),

Rapé Of Senses vraagt
DRUMMER met ervaring.
Tel. 09-49.24071384.
Centr. Houtverw. Sittard
zoekt jonge enthousiaste
MEDEW. Tel. 02155-10167.
BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.
SCHOONMAAKSTER gevr.
1 dag in de wk voor bedrijfs-

ruimtete Hrl. 045-712219.
Met spoed gevr. PEUTER-
LEIDSTERS pim 2 ochten-
den per week tegen vergoe-
ding in centrum Heerlen. Inl.
045-423384.
Club te Maastricht vraagt
MEISJES. Ook v.h. week-
end, intern mog. Goede ver-
diensten. Tel. 043-211620.
KAPSTER gevr. met salon
ervaring voor 23 uur per wk.
Tel. 04493-3738.
VRIENDIN gevraagd voor
goedlopend privéwerk. Ver-
voer en inten mogelijk. Tel.
04455-2596

Kamers aangeboden/gevraagd
KAMER (Bxs) te h., eigen
kitchen., in goede buurt te
Schaesberg, 5 min. van sta-
tion en bus, Ifst. werk. of
stud. persoon. 045-311288.
Te h. kleine gem. zit/slaap-
kamer, Kerkraderweg 42,
HEERLEN.
Ir. zoekt WOONRUIMTE
tussen Vaals en Maastricht.
Tel. 045-7255216.
Studente zkt. KAMER p. 1/2
in Maastr. Max. ’ 350,-. Tel.
043-215843(01185-1358).
Te h KAMER te Smeermaas
p. 1-2, ’350,- mcl. 01180-
-37281 of 0932-11721200.
Heerlen-centr. KAMER in
studentenhuis na 19 uur.
043-251634.
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.
KAMER te h. met vol pens.,
huiselijk verkeer in bewas-
sing. Tel. 045-753136.

Te huur aangeb. KAMER in
Smeermaas bij Maastricht.
Tot 1 juli 1992, pr. ’250,-.
Tel. 04907-62689.
Gevr. KAMER in Geleen v. 2
werkende meisjes. 046-
-745865. Wij zijn bereid 3
mnd huur vooruit te betalen.
Ouders zoeken voor stude-

rende DOCHTER ruime ka-
mer in Maastricht-centrum.
Tel. 05288-1258 b.g.g. 1241
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
STUDIO te h. te Smeer-
maas, ’425,-. excl. per 1-2.
Tel. 0932-11721200 of
03480-15594.

Woningrull
Ruime EENGEZINSWO-
NING te ruil tegen eenge-
zinswoning of flat omg.
Heerlen/Hoensbroek. 045-
-717000 tussen 17 en 19 uur.

Reparaties
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

Bedrijven/Transacties

Goedlopende friture t.o.a.
Br.o.nr. B-0130 L.D., Postbus 2610, 6401 DC, Heerlen.

SATELIETSET: 80 cm alu
schotel, 99 kan. stereo-ont-
vanger, Inb 1.2 db, 15 mtr.
kabel, 1 jaar omruilgarantie,
’859,-. Bel voor info Han-
delsonderneming La Lau tel.
02946-1706.
Ter overname aangeboden
2 FITNESS-CENTRA en
aerobic-zaal, ligging Heer-
len/ Hoensbroek/Brunssum.
Alleen ser. gegadigden refl.
Br.o.nr. B-0001 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Te k. gevr. goedlopende
BLOEMENZAAK in ümburg
Br.o.nr. B-0158, L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur FRITURE Om. Sit-
tard. Gunstige ligging, huur
overn. inventaris. Br.o.nr.
B-0173, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
DRAADLOZE telefoon Fu-
nai 1000 v.a. ’ 165,-; politie
radarverklikker ’225,-; Fu-
nai accu's ’7,50; S.T.C.
710 ’ 110,-. 04132-51003.

Landbouw en Veeteelt
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. Inl. Ben Boessen. Tel.
043-641929.
Te k. VOEDERWORTELEN
J. Schaepkens, Klimmen-
derstr. 106, Klimmen.
Tel. 04405-1359.
Te k. nw. GOLFPLATEN;
bietenmolen; botervat; kar-
rewiel. Tel. 04450-2181.
Te k. RIJPAARD Vosruin,
sjr. verkeersmak, ’ 3.000,-.
Tel. 043-477466.

Voer aan al uw vee het bij-
voeder SAVITA. Uw vee
haalt met Savita 25% meer
rendement uit uw ruw- en
krachtvoeders. Hierdoor ho-
gere produktie en betere ge-
zondheid. Probeer het zelf
maar uit. Reeds velen voe-
ren Savita met sukses. Cus-
ters, B.V. Dicteren. 04499-
-1341. Ook het adres voor al
uw veebenodigheden.

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

proficiat Richard Jan Proficiat
morgen 18 i^_,

*■ Hoera, onze broer 40 'f-
Papa, Mama, Miranda Van de hele fam. Dikkeft

Mr»i Qiat Gelukkige verjaardag

aivas Jan
proficiat * \rv.T H" -i Wat VERKOPEN? Adv<Dien MOS|ke teer via: 045-719966.

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Gebr. TRACTOREN: Case
7120 4WD 185 PK slechts
150 draai-uren; David
Brown 990; Deutz D 5006
m. voorlader, D 6206, D
8006; IHC 955, IHC 1055 4
WD; John Deere 1640; MF
158; Samé 30 PK. Tevens
nieuwe Zetor trekkers 7211
en 7245 tegen ongekend la-
ge prijzen. Collé, Nusterweg
90, Sittard. Tel. 046-519980

Te k. 10-jarige RUIN stok-
maat 1.55m, zeer mak on-
der zadel, ’3.000,-; tevens
2-jarig rijpaard hengst stok-
maat 1.64 m ’ 2.800,-.
Tel. 04455-1373.

GEVRAAGD kontraktte^van industrie- en consul"
tieaardappelen. LevOT
oogst 1992. Goede I?rings- en betalingscondi**
Tevens zijn wij koper v*
directe levering. W. W*
then GmbH & Co. KG, 4(fl
Schwalmtal/B.R.D. Tel. tjj
sen 8.00-17.00 uur: <J
49216349010,
Hartmann. /

Te k. drachtige SCHAP^i
Tel. 04493-1031. J
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715. J
Te koop gevr. partij HOOh
tarwestro. Tel. 045-21917^

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961^
Te koop uit Faillissement

Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van W
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleurend
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie f*
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorK**
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Div-1*soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. La-81,
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 e*1'
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0*J’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per &
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra kort!**
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen £rzeer hoge korting, tekentafels A1en A0van ’ 675,-. PJovers-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 '’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie tffi
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 art*
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 JJmagazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur "'drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 o^
Speciale AANBIEDING,
nieuwe buro en direktiestoe-
len Rock type 295, adv.pr.
’345,- nu ’ 195,-; Rock ty-
pe 4050, adv.pr. ’495,- nu

’ 295,-; partij zeer mooie di-
rektiestoelen met hoge kor-
ting; tekentafelstoelen adv.
’395,- nu ’295,-; confe-
rentiestoelen Rock 240, adv.
pr. ’375,- nu ’245,-. Alles
uit voorraad leverbaar, bij
grote afname extra korting.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. 045-723142.
Te huur gestoffeerde KAN-
TOORRUIMTEN Streep,
Schaesberg, 70 m2. ’ 650,-
-p.mnd. 043-634962.

Te k. KOPIEERAPPARA/M
Minolta EP 650 Z. Nwfl
’45.000,-, vr.pr. f 3.500-1
trapl. vergr./verkleinen, 'kopieën p/m. Inl. tijden
kant.uren, tel. 045-71 780jJ
Te koop stalen LEGBOfJ'STELLING 30, 40 en 70 9
diep met 5 legborden, *'.
’75,- p.mtr.; Pallet steil"
in staat van nieuw, 80 JJ110 cm diep. Zeer intei^santé prijs. Rockmart, Kis^46a, Heerlen. 045-723142 J
Van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur, küJJu uw PICCOLO telefonis^opgeven. Tel. 045-71996^j

r 11*1f* a2jE-w<^v

Alfa
1 ALFETTA 2.0, bwj. 11-'B2,
■ electr. ramen en spiegels,

Ronal LM, verlaagd,
’1.500,-. Tel. 045-713078.
ALFA 33 1.7 Q.V. '89. Tel.- 04743-1574. Gar. Coenen,
Koningsbosch.

ALFA 75, 1.8 lE, LPG, rfl^i99.000 km, '89, ’l9.oo"''Tel. 040-515556. y
Te k. zeer mooie Alfa G*J'l
LIETTA 2.0, bwj. '86, *Jextra's, vr.pr. ’8.750,-. &"
werstr. 14, S'veld va. HUy

Audi
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

■■"iiMJM.I

Aerodeck...
IN DE SHOWROOM

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid

236 t/m 240Geleen

■ AUDI 80 I.BS d.blauw, c.v.
stuurbekr. 1989, ’23.000,-.
Tel. 040-515556.
Te k. AUDI 80 diesel, mod.
'89, vr.pr. ’22.500,-. Tel.
045-456180.

Audi 100 2.3 E antracietnl^get. glas, schuif/kantelde
ABS, 1e eig., ’32.500.'Auto LIMBURG. Tel. O*'
338474. J
Te k. AUDI CD 200 TuitJbwj. '83, opknapper, vr?

’ 2.500,-. Tel. 045-229517y
Te k. AUDI 80 S veel extr^bwj. '88, grijsmetalj;
’25.000,-. Tel. 045-71018°/
AUDI 80 LS, 4-drs., bwj. 'Bj'
APK 2-93, i.z.gs'

’ 2.450,-. Tel. 045-23232^/
AUDI 100 2.3, 5-cylincM
11-'BB, automaat, schuifdf’ 25.950,-. Tel. 04906-138^

Austin
ALLEGRO stat.car, bwj. _\
1e eig., vr.pr. ’950,- fl*APK. Tel. 04454-2883. y

BMW

Civic..'92
WERELDPREMIÈRE

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid

236 t/m 240 Geleen
BMW 635 CSI, bwj.'Bo,
donk. antraciet, alles electr.,
ledere Recaro int., 17" vel-
gen, BV2 j: voor en 9V_ j.
achter. Tel. 045-220186
Te k. apart mooie BMW 325 i
bwj. '86, Schnitzer, met style
pakket, verlaagd enz. Tel.
04492-5473

Te koop org. BMW SPOH'
VELGEN nieuw. Tel. O4*741071. J
BMW 325 i kat., rood, rt£veel extra's, bwj. 11-'B9, iPj
ruil mogelijk. 045-272921 .^/
BMW 316, bwj. '86, 80.0"|
km, ’ 13.900,-, event. nl'
mogelijk. Tel. 046-513976^
Te k. prachtige BMW 52*
alle extra's, bwj. '83. T*
045-313261. J
Te k. BMW 730i, nw. mo4;
bwj. nov.'B7, onderh. boejj'
jes aanwez., div. extra's, t*
04750-27531 b.g.g. 11168^
Te k. BMW 732iautoma^sp.velgen, kuiplijsting, ze&
mooie auto, APK 10-9*
centr. vergr., pr. ’8.950."Tel. 04756-3509. J. VoorPiccolo's
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Politiek
Waarom kunnen ziekenfondsende premies dan wel verlagen
Waar zij toch met dezelfde kos-tenstijgingen te maken hebben?
Omdat, aldus de KLOZ, de zie-kenfonds-premies 'politieke pre-
cies' zijn. Daar liggen geen
Marktgegevens of concurrentieaan ten grondslag. Bovendien
2ullen die premies straks tochwel omhoog moeten. Ook op devraag waarom de ziekenfondsendan zeggen dat de kostenstijging
'n de gezondheidszorg helemaal
niet zo dramatisch was als deKLOZ voorstelt, is een ant-
woord. Zij kregen van de over-heid meer geld.

Nu wil het feit dat de KLOZ de
eigen premies met ingang van

1991 met een procent verhoogde.
Daar waar de overheid toen een
kostenstijging van drie procent
voorspelde. Men zat dus te laag
en voor dat beleid moet deverze-
kerde nu boeten. Met deze stel-
ling geconfronteerd komt vanuit
de KLOZ snel een antwoord.
Men werkt in een markt vol con-
currentie. En als er een verzeke-
raar een dergelijk besluit neemt
moet de rest, op straffe van
marktverlies wel mee.

Een redenering die nu kennelijk
ineens niet meer opgaat. Alhoe-
wel er vanuit deKLOZ op gewe-
zen wordt dan men de premies
op 1 januari ondanks kostenstij-
gingen niet heeft verhoogd. En
dat waarschijnlijk op 1 april ook
niet zal doen. Kritiek op deze
'voorzichtige en klantgerichte'
benadering begrijpt men dan
ook niet.

Blijft de vraag naar het 'bewijs'
voor de kostenstijging die de
KLOZ claimt. Met de zieken-
huiskosten is het schimmig. Dat-
zelfde geldt voor een ander be-
wijsstuk van de verzekeraars:
een toename van het aantal ver-
werkte declaraties van verzeker-
den met 18 procent in 1991. Alsof
meer declaraties iets zeggen. Het
gaat toch om de bedragen die
daar op staan. De KLOZ 'veron-
derstelt' echter dat de bedragen
minstens gelijk waren als in
1990. En dus is er een kostenstij-
ging.
Logica zo krom als een banaan

Medicijnen
Maar laten we de KLOZ eens
volgen. Wat is dan de reden dat
er zoveel meer declaraties kwa-
men. Is de gezondheid van de
Nederlander dan ineens met
bijna een-vijfde teruggelopen?
Nee, dat is het niet. Artsen heb-
ben gewoon meer medicijnen en
behandelingen voorgeschreven,
stelt de KLOZ. Alsof de medici
dat zonder de patiënt doen. Zo
maar uit zichzelf. Voor de 101.
Kletskoek. Net als de KLOZ-
stelling dat men een in het verle-
den opgebouwde 'vergrijzingsre-
serve' niet kan gebruiken om de
premies nu te verlagen. Het be-
treft hier een spaarpotje bedoeld
om extra kosten voor ouderen in
de gezondheidszorg mee op te
vangen. Gevoed met 2,5 procent
van -de jaarlijks premieop-
brengst.
Geld dat de verzekerden op-
brachten. En dat niet meer nodig
is nu zon vijfjaar geleden van
overheidswege de zogenoemde
standaard-pakket polis voor
ouderen werd ingevoerd. Met
een extra lage premie, op te
brengen via wettelijke bijdragen

§________m______j

van de andere particulier verze-
kerden. Dat laatste wordt in
KLOZ-kring weliswaar erkend
maar de reserve weer uitkeren,
nee, dat zit er niet in.

de particuliere verzekeringen
zou dat nadeel nog 800 tot 1000
gulden zijn.
Vreemd genoeg 'vergeet' de
KLOZ de bijdragevan de meeste
werkgevers in de ziektekosten
van de werknemer. En de hogere
kinderbijslag ter compensatie.
Net zo verdacht als de 'informa-
tie' dat de bijdragen voor de
standaard-pakket polis alleen
omhoog moeten, omdat de over-
heid steeds meer mensen onder
die goedkope polis brengt en de
premie voor betrokkenen ook
nog verlaagt. Terwijl, volgens de
KLOZ, de kosten stijgen.

Blijft de vraag of deKLOZ-leden
met hun hele verhaal over kos-
tenstijgingen en het niet door
kunnen gaan van premieverla-
gingen, wellicht de bedoeling
hebben Simons pootje te lich-
ten? Aan te geven dat alle pre-
miestijgingen alleen komen door
zijn vervloekte plannen voor de
stelselherziening gezondheids-
zorg waarbij ook particuliere
verzekeraars macht moeten inle-
veren.
Het formele antwoord van de
KLOZ is negatief. Geen wonder,
ook al was men altijd tegen de
stelselwijziging. En legt men er
nu alle nadruk op dat het door
Simons komt dat een gezin met
twee kinderen in een particuliere
verzekering dit jaar 1360 gulden
meer op tafel moet leggen. Door
hogere bijdragen voor degenen
met een standaard-pakket polis
en hogere AWBZ-premies (pro-
centueel en in een vast bedrag
per jaar). Zelfs met de door Si-
mons gewenste premiedaling bij

Even gekleurd is de stelling dat
er alleen meer voor de AWBZ
betaald moet worden, omdat me-
dicijnkosten voortaan daaronder
vallen. Alleen is de rekening te
hoog. De AWBZ-premies gaan
zon 1000 gulden omhoog terwijl
de waarde van de geneesmidde-
len die eronder gaan vallen dit
jaar maar 500 gulden is. Kosten
die overigens ook verder stijgen.
En hoe zit het dan met het Ge-
neesmiddelen Vergoedingssys-
teem (GVS), een systeem waar-
door kosten van geneesmiddelen

(ook in de particuliere sector)
nog maar tot een bepaald bedrag
worden vergoed? Remt dat sys-
teem de consumptie en de kos-
ten niet? De KLOZ meent van
niet. Ja, het GVS werkte in 1991
wel in de ziekenfondssector,
maar dit jaarzal dat niet meer zo
zijn. Dat moet een ieder maar ge-
loven.

Maar waarom hebben KLOZ-
leden dan besloten om medicijn-
kosten toch volledig te blijven
vergoeden? Dezelfden die me-
nen dat er geen geld is voor een
premieverlaging? In KLOZ-
kring spreekt men over het door-
geven van in 1991 opgetreden
besparingen aan de verzekerden.
En wij, achteloze buitenstaan-
ders, dachten maar steeds dat de
kosten vorig jaarmet zon 10 pro-
cent waren gestegen. Dat zei de
KLOZ toch?
En hoe zat het ook weer met dit
jaar? Een kostenstijging met vrjf
procent. Terwijl premies gelijk
blijven. Zeker ookvoorzichtig en
klantgericht beleid. Toch raar
dat men niet failliet gaat. Of zou-
den de financiële reserves zo
groot zijn?

linsli: 'Mi bin ein Japanner'

DOOR HANS SURING Oud-FNV-topman Wim Spit nu voorzitter Arboraad

’Arbeidsdruk verlagen
door terugdraaien atv ’

ZOETERMEER - WimsPit (66), van 1975 tot 1981
van de FNV,

"oudt zich tegenwoordig
voorzitter van de Arbo-

raad bezig met de arbeids-
omstandigheden van deNederlandse werknemers.

~e Arboraad adviseert de rege-
'*ng over gezondheid, veiligheid
?n welzijn op het werk. In heteuropese jaar van de arbeidsom-
standigheden (1992) geeft hij zijn
Vl-ie op de rol van werkgevers,
Werknemers en de overheid bij
ondermeer preventie van ar-
beidsongeschiktheid door de
beroepsuitoefening,

ergert zich er wel eens aandat arbeidsomstandigheden di-reet in verband worden gebracht
Jnet de wao-discussie die Neder-
land het afgelopen jaar zo heeft
beziggehouden. Goede arbeids-
°nistandigheden hebben een"telfstandige betekenis, vindt hij.
f*et grote aantal psychische af-keuringen in Nederland kan wel
?ens te maken hebben met dear-
beidstijdverkorting, vermoedt
"^Pit. Als dat echt zo blijkt te lig-gen moet worden overwogen deWerktijd weer te verlengen.*'r komen steeds meer regelin-gen om gezondheid en welzijn
°P het werk te verbeteren. Een
Soede zaak, maar het mag geen
Wassen neus worden. Dus is er
°ontrole nodig. De Arbeidsin-
spectie kan dat met zijn huidige
Personeelsomvang niet aan, sig-
naleert Spit.

Waarom spreekt verbetering
v<in arbeidsomstandigheden dedoorsneeburger niet aan?

?>Als er een ongeluk gebeurt bij
J-'SM waar zes doden bij vallen
begrijpt iedereen hoe belangrijk

arbeidsomstandigheden zijn.
Maar als er in heel Nederland
nogal wat arbeidsongeschikt-
heid ontstaat door psychische
klachten, over een heel jaar ge-
zien enkele tienduizenden men-
sen, blijft dat een vrij anoniem
gebeuren. Het spreekt niet op
dezelfde manier tot de verbeel-
ding. Toch blijf ik dat raar vin-
den, want iedere burger krijgt
normaal gesporken te maken
met arbeid en dus arbeidsom-
standigheden."

Meningsverschillen in andere
adviesorganen, zoals de SER,
als het gaat om de wao-proble-
men trekken sterk de aandacht.
De Arboraad komt veel minder
in het nieuws.

„Arbeidsomstandigheden zijn in
beginsel tussen werkgevers en
werknemers geen omstreden
kwestie. Zij hebben er allebei be-
lang bij. Zeker als het gevaren
betreft die ook nog de omgeving
kunnen raken. De adviezen die
de Arboraad uitbrengt zijn dus
over het algemeen unaniem. Mis-
schien worden zij juist daarom
doorgaans overgenomen door de
wetgever en ook uitgevoerd."

Hoe staat Nederland er inter-
nationaal voor met zijn Arbo-
wet?

achtergrondm

„Met onze wetgeving lopen wij
zeker niet achter bij de rest van
Europa. Qua kennis en kunde is
het al net zo. Waar wij zelf,mee
worstelen, is het probleem van
een goede organisatie en coördi-
natie. Het werk op dit front moet
zo efficiënt en effectief mogelijk
worden gedaan."

Waarom dan toch dat grote be-
roep op de wao en de Ziektewet
in vergelijking met onze buur-
landen?

„Het gaat mij te ver dat uitslui-
tend op rekening van de arbeids-
omstandigheden te zetten. Ik
heb helemaal geen reden om te
vermoeden dat wij minder se-
rieus met gevaarlijke arbeidsom-
standigheden omspringen dan in
andere landen."

En die in Nederland grote af-keuringskans (landelijk onge-
veer een derde, bij de overheid
de helft) wegens psychische
klachten dan?

„Een belangrijk deel van de ar-
beidsongeschiktheid heeft met
psychische factoren te maken,
dat is gewoon zo. Ik denk dat de
arbeidsdruk daarmee Van doen
heeft. Bewijzen is vers twee. Wat
ik nu zeg klinkt uit de mond van
een oud vakbondsman heel be-

zopen. We hebben de afgelopen
decennia heel driftig en ijverig
aan arbeidstijdverkorting ge-
daan. Onder andere met als argu-
ment dat daardoor meer werkge-
legenheid zou ontstaan. Dat is
maar de vraag. Misschien wordt
hetzelfde werk in minder tijd
door dezelfde mensen gedaan.
Dat verklaart dat de arbeidspro-
duktiviteit is gestegen, ten koste
van de zittende mankracht. Dat
kan mede aanleiding zijn tot
overbelasting."

Welke invloed oefent uw Arbo-
raad nou daadwerkelijk uit?

„Er is net een evaluatierapport
over de Arboraad verschenen.
Daaruit blijkt dat de raad grote
invloed uitoefent op het over-
heidsbeleid. Een voorbeeld: ons
advies over het werken met as-
best heeft uiteindelijk tot een
verbod geleid. De sterftekans
door blootstelling aan deze ge-
vaarlijke stof zal daardoor in de
toekomst afnemen. Het is enorm
belangrijk dat je dat van onde-
rop bereikt in plaats van dat je
het oplegt. Het idee dat in de po-
litiek leeft dat wij adviesorganen
moeten opheffen is dan ook op-
pervlakkige onzin. De hele zaak
wordt steeds bij de hele achter-
ban aan de orde gesteld. Werk-
gevers en vakbeweging komen
hier over devloer."

Hoe staat het met de invloed
van Brussel?

„De invloed van Brussel wordt
steeds groter. Kijk bij voorbeeld
naar de kaderrichtlijn uit 1989
over veiligheiden gezondheid op
het werk, zeg maar de Europese
Arbowet. Een belangrijk voor-
schrift is het verlenen van zorg
op.maat voor iedere werknemer,
aangepast aan de risico's die je
op de werkplek loopt. De minis-
ter zegt nu in zijn voorstel om de
Arbowet aan te passen: ik heb
die richtlijn en een kamermotie
om voor iedereen een vorm van
bedrijfsgezondheidszorg te rege-
len hiermee uitgevoerd.
Maar het wordt aan de onderne-
mer zelf overgelaten hoe hij dat
regelt. Hij moet daarvoor een
werknemer, een deskundige of
een deskundige dienst inschake-
len, om hem te assisteren. De
vraag is hoe de inschatting van
risico's op de werkplek plaats-
vindt. Die vraag blijft in het
wetsvoorstel in de lucht hangen.
Is dat nu wijs beleid?"

Heeft u er vertrouwen in dat de
Arbeidsinspectie de naleving
van al die maatregelen afdoen-
de kan controleren?

„Als wij met twee benen op de
grond staan moeten wij gewoon
constateren dat de omvang van
de Arbeidsinspectie (circa 700
mensen op 600.000 bedrijfsvesti-
gingen) dat niet toelaat. Al regel
je de arbeidsomstandigheden
niet bij wet maar in convenanten
tussen werkgevers en bonden in
één bedrijfstak, met veelal een
vrijwillig karakter, ontslaat dat
de Arbeidsinspectie nog niet van
de plicht om zijn normale con-
trolerende functie uit te oefenen.
Anders ligt het als je een institu-
tionele voorziening treft in een
bedrijfstak. Daar kun je desge-
wenst ook controletaken aan toe-
vertrouwen. Dat zou de Arbeids-
inspectie reëel ontlasten. Zo ver
zijn de overheid, de werkgevers
en de werknemers nog niet."

opinie

KLOZ redeneert uitsluitend in eigen straatje

Verhaal verzekeraars
rammelt aan alle kanten

DOOR CAREL GOSELING

DEN HAAG - Het is niet te
bewijzen, maar je voelt het
aan je water. Er klopt ietsniet in het verhaal van de
Particuliere verzekeraars in
de gezondheidszorg, ver-
enigd in de KLOZ, waarin
"Wordt uitgelegd dat een
Premiedaling écht niet kan.
Hoe graag staatsssecretaris
Hans Simons (volksgezond-
heid) dat ook zou willen en
ondanks zijn woorden dat
dat ook zou kunnen, met
tien tot vijftien procent.

KLOZ voert kostenstijgingen inde gezondheidszorg aan als re-den voor het niet verlagen vande premies. Tot en met septem-ber 1991 zou die toename gemid-
deld 10,2 procent hebben bedra-gen. Vooral de kosten van zie-kenhuizen waren daar debetaan.Oie gingen met ongeveer 16 pro-
cent omhoog. Twee dagen gele-
den repte een KLOZ-woordvoer-
der nog over een kostenstijging
J^et gemiddeld 7,5 procent. Overdezelfde periode. Vergissing ze-ker.
vreemd is ook de berekeningvan de ziekenhuiskosten. InKLOZ-stukken staan daarvoor
drie cijfers. Een toename met
Plus-minus 16 procent, een stij-
S|ng met circa 15 procent en eenUitgavenstaatje waaruit het cijfer
j^an 11,9 procent naar voren
«omt. Het feit dat de ziekenhui-zen zelf aangeven dat de kosten-
stijgingen éénmalig waren,
Wordt door de KLOZ weggewo-ven met de stelling dat de toena-me blijvend is. Want in de laatste
Jaren stegen de ziekenhuiskos-ten steeds.

Vliegveld 2
Met verbazing heb ik gelezen dat
de directeur van Vliegveld Beek
in zijn nieuwjaarsspeech deBoze
Moeders de mantel uitveegt. Het
eerste dat bij mij opkomt is: „Hij
komt op voor zijn eigen belang.
Hij denkt niet aan de mensen en
dieren - ja die zijn er ook nog -
maar aan zijn eigen werk. Laat
mij toch niet lachen, die egocen-
trische gedachten. Maar terug
naar de Boze Moeders. Ik ben
meegeweest naar het Binnenhof
in Den Haag en heb alle respectvoor. hen. Gelukkig dat er
iemand als mevrouw Goudsmit
hier is komen wonen, want met
de Limburgers is al lang genoeg
de kachel aangemaakt. De Boze
Moeders verdienen ons aller
steun.
NUTH Mevr. Bertrand-Bosch

Vliegveld 3
Met verbazing heb ik het artikel
van 4-1-92 gelezen, waarin de
heer Jense te keer gaat tegen de
Boze Moeders en in het bijzon-
der tegen Pauline Goudsmit.
Verbazing omdat ik niet begrij-
pen kan hoe iemand, die toch de
positie van luchthavendirecteur
bekleedt, zich op een dergelijke
manierkan uitlaten. Het is bene-
denalle peil om een persoon, die
zich voor ons aller gezondheid
inzet, zo laaghartig aan te vallen.
Niveau is hier ver te zoeken.
Is dit gebrek aan ethiek? Prik-
ken we al zo snel door het dunne
vernisje aan beschaving? Of is
het misschien een teken van on-
macht tegenover de onrust die er
ontstaan is door de acties van de
betreffende Boze Moeders? Zij
hebben de bevolking wakker ge-
schud. Zij hebben gewezen op
de gezondheids- en milieuscha-
delijke gevolgen voor de bevol-
king in de omgeving van de
Oost-westbaan. Ook de artsen
gaan zich nu verdiepen in de ge-
zondheidsrisico's die deze baan
onherroepelijk met zich mee zal
brengen. Op 7 februari vindt er
een studiedag plaats waaraan
meer dan 70 artsen uit de omge-
ving zullen deelnemen. Zij zijn
dus óók verontrust en menen dat
voorkomen nog altijd beter is
dan genezen.

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

De opmerking van de heer Jense
dat enkele jaren boosheid slech-
ter voor de gezondheid zou zijn
dan het geluid van een enkel
vliegtuig, is eveneens misplaatst.
Voor één enkel vliegtuig nebben
we geen Oost-westbaan nodig,
wèl voor tientallen per nacht.
Hierbij wordt dan ook nog voor
een geluidsnorm gekozen die de
bevolking onvoldoende bescher-
ming biedt.
VAESRADE M. Reekin

lezers schrijven
Vliegveld

Wiens brood men eet, diens
woord men spreekt. Het spreek-
woord constateert een nuchter
feit: iemand kiest partij voor de-
gene van wie hij afhankelijk is
voor zijn levensonderhoud, on-
geacht of dit moreel juist is. Het
gedrag van de heer Jense in zrjn
nieuwjaarstoespraak is onbe-
schaafd wanneer hij uithaalt
naar de Boze Moeders en daarbij
privé-zaken noemt van een van
de leden. Dit vind ik net zo zwak
als het beleid dat hij als directeur
van Vliegveld Beek al enkele ja-
ren voert. Immers de NV Lucht-
haven lijdt al enkele jaren een
miljoenenverlies.
Voor de Limburgers die toch al
zo weinig informatie krijgen van
provinciale bestuurders, het vol-
gende: de NV Luchthaven lijdt
nagenoeg jaarlijks een verlies
van ongeveer vijf miljoen gul-
den. De provincie is voor 50 pro-
cent aandeelhouder van de
luchthaven en betaalt derhalve
2,5 miljoen per jaar aan de NV
Luchthaven. De omliggende ge-
meenten van het vliegveld zijn
voor de andere 50 procent aan-
deelhouder en betalen derhalve
gezamenlijk ieder jaarde andere
2,5 miljoen gulden verlies! Voor
Valkenburg betekent dit dat de
gemeente (lees inwoners) via al-
lerlei belastingen jaarlijks

’ 35.000 aan de luchthaven be-
taalt in verband met geledenver-
liezen.
Uit de overtuiging van de heer
Jense dat de Oost-westbaan in
1997 klaar is, blijkt dat hij niet
geschikt is als directeur. De
commissarissen van de NV
Luchthaven moesten deze direc-
teur ontslaan. Wie zijn die com-
missarissen van deze luchthaven
die zo slecht met ons geld om-
gaan? Vijf miljoen 'overheids-
geld' is niet niks. Waarom zegt
de heer Jense daar niets over in
zijn nieuwjaarsspeech? En dan
vooral blijven volhouden dat als
de Oost-westbaan er ligt winst
op de luchthaven zal worden ge-
maakt! Jense denkt toch niet dat
minister Maij enerzijds gaat be-
zuinigen op het openbaar ver-
voer per bus en trein (tot vijf
maal beter voor het milieu vol-
gens onderzoek Milieudefensie)
en anderzijds een slordige 500
miljoen gulden gaat bijdragen
aan de uitbreiding van Vliegveld
Beek!
Met die 500 miljoen en daarbij
jaarlijks het verlies van vijfmil-
joen zouden er veel PNL-banen
kunnen worden veiliggesteld. De
werkgelegenheid van de NV
Luchthaven mag best geld kos-
ten. Een regionale luchthaven
kost immers geld zo is uit onder-
zoek gebleken. Om alle voorstan-
ders nu te laten geloven dat als
er een Oost-westbaan komt Lim-
burg ook een internationale gro-
te luchthaven heeft en dat dit
goed voor de Limburgse econo-
mie zal zijn is het volk voor de
gek houden.
Wat de aanleg van de Oost-west-
baan betreft zeg ik: nee en nog-
maals nee. Het zou het verval
van Limburg betekenen.
VALKENBURG R. Jongen
(Door redactie ingekort)

Vliegveld 4
In de krant van zaterdag 4 janua-
ri jl. wordt verslag gedaan van de
Nieuwjaarstoespraak van de di-
recteur van Maastricht Airport,
de heer W. Jense. Aannemende
dat het Limburgs Dagblad een
juiste weergave doet van deze
toespraak, zijn mijns inziens eni-
ge kanttekeningen hierbij op
hun plaats:
1. Wat opvalt is dat de directeur
van ht vliegveld het kennelijk
nodig acht om mensen die op
beschaafde wijze aktie voeren in
hun privé-leven te volgen en
daarbij tal van punten aan te ha-
len die niets met de eigenlijke
zaak te maken hebben, zoals het
feit hoelang iemand ergens
woont, wat de echtgenoot voor
functie heeft en hoe goed deze
baan betaald wordt. Kennelijk is
het zo dat waar zakelijke argu-
menten tekort schieten dit aan-
gevuld moet worden met een
aanval op de persoonlijke inte-
griteit van de woordvoerster van
de 'Boze Moeders. Nu gebeurt
iets dergelijks wel vaker. Wan-
neer dit echter gebeurt door een
persoon die een belangrijke
maatschappelijke functie vervult
geeft dit wel te denken.
2. Een actie-groep kiest meestal
een naam. De keuze van die
naam wordt niet bepaald door de
tegenpartij. Wanneer die tegen-
partij zo pietluttig is om over die
naam te vallen kun je je afvragen
of men niet meer fundamentele
kritiek kan leveren bij voorbeeld
op de gehanteerde argumenten
van zon actiegroep. Ook nu
weer rijst'het vermoeden dat dit
een gevolg is van het ontbreken
van argumenten om die kritiek
te weerleggen.
3. De heer Jense probeert de sug-
gestie te wekken dat het wel en
wee van DSM verbonden is met
het vliegveld. Niets is minder
waar. Dat DSM nu een moeilijke
periode doormaakt (die overi-
gens twee jaar geleden ook al
zichtbaar was zodat meneer
Goudsmit zijn baan bij DSM
echt niet langs indirecte weg aan
het vliegveld te danken heeft)
heeft niets met het vliegveld te
maken, maar wel met zaken als
een wereldwijde overcapaciteit
voor bulkchemicaliën.
4. Kennelijk mag je van de heer
Jense geen actie voeren wanneer
je niet reeds voor het maken van
de uitbreidingsplannen in het
bedreigde gebied woonde. De
heer Jense gaat er dus vanuit dat
het maken van plannen gelijk
staat met het uitvoeren daarvan
en dat inspraakprocedures maar
flauwekul zijn. Hij ontzegt een
groep mensen het recht om zich
met democratische middelen te
verzetten tegen plannen die hun
leefsfeer bedreigen.
In de hele discussie valt steeds
weer op dat wie niet voor de
Oost-westbaan is, dus tegen de
werkgelegenheid is en zich als
een soort volksvijand gedraagt.
Terwijl nergens in Nederland
nog werkgelegenheid gecreëerd
wordt wanneer dit bodemveront-
reiniging veroorzaakt, wordt het
als vanzelfsprekend beschouwd
dat dit wel kan wanneer niet de
bodem maar de atmosfeer wordt
vervuild met lawaai en uitstoot
van chemicaliën in een dichtbe-
volkt gebied. Ach ja, we hebben
toch nog de isolatie. Die is echter
te vergelijken met de man die
excessief rookt en drinkt maar
zijn vrouw belooft zich regelma-
tig door de dokter te laten onder-
zoeken. Wellicht leidt het boven-
staande tot de conclusie dat
plannen van mensen die opere-
ren zoals de heer Jense niet ge-
noeg gewantrouwd kunnen
worden.
HOENSBROEK ir H. Schröder

Zaterdag 11 januari 1992 "7Limburgs dagblad
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BMW

BMW 520i, nw. model,
zwartmet., get. glas, schuif/
kanteldak, c.v., alarm, tem-
pomaat, 4 hfdst. enz., 1e
éig., dcc. '88, ’34.500,-.
Auto LIMBURG 046-338474
BMW 3Ï6l 15"-BMW
$portv., schuif/kanteldak,
vertaagd, d.blauwmet., get.
glas enz. dcc. '88 ’ 22.500,-
Auto LIMBURG 046-338474
Je k. BMW 316i, 2-drs.,
m.'B9, div. extra's, vr.pr.
f 21.500,-. Inl. 045-460445.
Te k. BMW 735iautomaat,
bwj. '80, in uitst. st. Duurste
ijitv. met electr. schuifdak,
ramen en spiegels, metalic,
ifchtmetalen velgen, Bavaria
radio/ cass.instal. Weinig
ifrfs. Tel 045-424880.

Te koop BMW 316 bwj. '81,
i.z.g.st., vraagpr. ’ 2.950,-.
Tel. 045-415460. J
Te k. BMW 316 bwj. '78,
APK jan. '93, trekh., sunroof,
kl. wit, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
04406-41813.
BMW 315 bwj. '82, in nw.st.
en sportvlgn. Graafstr. 57,
Landgraaf.
Te koop BMW 316 1800 cc,
APK 20-11-92, bwj. '82, wit,
LPG, Im-velgen, i.z.g.st. Tel.
045-750093/752854.
Te k. BMW 320 6 cyl., i.z.g.
st., bwj. '80, vr.pr. ’3.950,-.
Tel. 045-455763.
BMW 315 bwj. 10-82, in uit-
st. st., div. access., vr.pr.

’ 4.900,-. Tel. 04459-2972.

OCCASIONS
Nissan Micra div. uitvoeringen '88 t/m'9o
Nissan Sunny div. uitvoeringen v.a. '84 t/m '90
Nissan Bluebird 2.0 aut., beige '85
Citroen AX 1.1 TRE wit '88
Ford Escort 1.6 CL diesel '86
Ford Escort 1.4 Bravo '88
Ford Sierra 1.6Laser wit '85
Ford Sierra 2.0 combi blauw '84
Honda Civic automaat zilver '84
Honda Civic 1.3 wit '85
Honda Accord 2.0 i EX wit '89
Mazda 323 1.5 wagon groen 85
Mazda 323 1.5 i GLX wit 2x '87
Opel Kadett div. uitvoeringen '86-'9O
Opel Veetra GT rood '90
Opel Veetra 1.8 GL '90
OpelCorsa '83
Peugeot 309 XRD '88
Peugeot 309 1.4 GL '86
Renault 21 GTS '86
Volvo 340 sedan automaat '84

D3319

3-12 maandenBOVAG-garantie
Uw Nissan-dealer voor Heerlen en omgeving

"IIüURGEN HEERLEN
I Huisbergerstraat/hoek SchelsbergmMmW Heerlen 045-723500

TÏe k. BMW 316, bwj. '87, kl.
alpinewit, i.z.g.st. div. extra's
vf.pr ’ 22.500,- 045-465126
Tte koop BMW 318i, beige,
i.fc.g.st., bwj. '82, vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-218528."ije k. BMW 316, bwj. '78,
AJPK 3-5-92, zender uitgev.
vtpr. ’1.250,-. Vloedgraaf-
sjr. 23, Kerkrade.

""> k. BMW CS 2000 coupé,
bfoj. '67, ongerest., vr.pr.
’18.500,-. Tel. 045-210072.
Tje k. BMW 318i, bwj. '83,
/. 10.000,-. Tel. 045-454298
"Tje k. BMW 525i6e mnd. '86
b)a_wmet., getint glas, TRX
sportv. 5-bak, st.bekr. electr
spiegels, centr. look. Auto is
IDO%. Tel. 046-752559. (In-
ruil mogelijk).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

GFTROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
Te k. Citroen CX Diezel, bwj.
'87, iedere keuring toege-
staan. Tel. 046-741102.
Citroen CX 22 TRS, wit, get.
glas, div. extra's, 1e eig., '88
’16.900,-. Auto LIMBURG,
046-338474.
Citroen BK 16 TRI, Break,
alle extra's, 1e eig., '89,
’22.500,-. Auto LIMBURG,
046-338474.
Citroen BK 19 TRD, blauw-
mett, stuurbekr., schuifd.,
'88-'B9, va. ’18.750,- Auto
LIMBURG, 043-338474.
Te k. weg. omst. Citroen
2CV6 Spec., bwj.'B4, 75.000
km, APK-dec.'92, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 3.950,-. 04459-2903
Te k. Citroen VISA E, bwj.
'82, i.g.st., APK, met of
zond. gas, pr. ’ 1.450,-. Tel.
045-230367
CITROEN BK 1.4 RE,
l.blauwmet. 1988 ’9.250,-.
040-51556.
CITROEN ID/DS onderde-
len, gebruikt en nieuw. Te-
vens in- en verkoop. Fa.
Bagnole, 04746-6285.
CITROEN BK 14, '88,
55.000 km, i.z.g.st, rood,
’11.750,-. St. Gregoriusln.
12, Brunssum. 045-250563.
2CV6, bwj. '80, APK 11-92,
vr.pr. ’950,-. Boomvarenerf
4, Rennemig, Heerlen.
2CV6 Club, bwj. '85, APK
11-92, nwe. banden en uit-
laat, i.z.g.st., pr. ’4.750,-.
Tel. 045-428001.
CITROEN AX 1.1 injectie,
okt.'9o, 16.000 km, rood,

’ 12.950,-. Tel. 046-526665
Te k. EEND 2 cv 6 Club, '83,
APK 12- '92, i.g.st.,

’ 2.250,-. 045-742387. ' '

CITROEN CX wit, bwj. '83,
in technisch goede staat,

’ 2.950,-. Tel. 04459-2663.
Te! k. CITROEN BK 1600
TRS, bwj. sept. '84, kl.blauwmet., div. extra's, nwbanden, striping, i.stvnw’ 5.250,-. Tel. 046-527379 '

Te k. BMW 320, 6 cil., kl.
diamantzwart, uitgeb. m.
sportvelg, nw. motor, bwj.
'79, tel. 045-310188.
Te koop BMW 320, 6 cil.,
bwj.'Bl, motor geh. gerevis.,
heel mooi, sportvelgen,
CD-wisselaar, veel ace. Te
bevragen tel. 045-463768.
Zien is Kopen! BMW type
730, APK sept. '92, pracht
auto, ’ 4.250,-. 045-323830
BMW 320i, metaliclak, get.
glas, sportv., verlaagd, auto
is 100% in nw.st., tel.
04408-1393.
BMW 316 1800 CC, 5-bak,
bwj. 87, wit, 4-drs., vr.pr.

’ 18.000,-. 04406-40749.
Te koop BMW 316, bwj.'B7,
4-drs. , Lachssilber, 57.000
km., verl., sp. vlg., t.e.a.b.
Tel. 045-453296.
i

Citroen
■

CITROEN BK 19 TR Diesel,
4-'B4, grijsmetallic, schuif-
dak, ’ 6.950,-. 04906-1387
CITROEN BK 19 TRD, 8-'B6
grijs/blauwmet., electr.
schuifdak, ’ 9.950,-. Tel.
04906-1387
CITROEN BK 19 TRS Sta-
tion, 11-'B9, stuurbekr.,,
grijsmet., LPG, ’ 19.950,-.
Tel. 04906-1387
CITROEN BK, bwj. '83, zr.
mooi, APK '93. Vr.pr.

’ 3.950,-, tel. 046-742359.
BK 16 TRS, APK, bwj. '83,
aircond., pr. ’4.950,-. Tel.
046-522132.

Daihatsu
CHARADE TS Special, bwj.
'87, huidige mod., in nw.st.,
rood, gespoten bumpers,
achterwisser, nieuwe accu
en banden, mr. evt. mog.
04459-2277

Ferrari

Exclusief
Op uw trouwdag

zelf rijden in
Ferrari 308 GTB

Mazda MXS
Tel. 046-520562.

Fiat
KOOPJE! Fiat Ritmo, bwj.
'84, moet weg, weg. omst
heden. Tel. 045-417775.
In verband met vertrek naar
buitenland te koop FIAT Uno
45 Fire, bwj. '87, APK dcc.
'92, in zeer goede staat,
44.000 km, prijs ’8.500,-.
Tel. 046-522913. Russel-
laan 3, Sittard.
Fiat Panda 750 CL wit, 1e
eig. 21.000 km, '88,
’9.250,-. Auto LIMBURG.
046-338474.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
56.000 km, ’10.750,-, tel.
045-255784.
Fiat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’ 4.500,-. Tel. 045-
-323178.

aana
10xPanda div. uitvoeringenen kleuren .... v.a. ’ 6.900,-
-9xUno div. uitvoeringen v.a. ’ 8.900,-
Uno Diesel beige 1986 nu ’ 6.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 IE 1989 nu ’ 18.900,-
-2xFiat Ritmo vanaf 1987 v.a. ’ 6.900,-
Croma TurboDiesel 2.5 blauwmet. 1987 .. nu ’ 16.900,-
-3xCitroen 2CV6 vanaf 1984 v.a. ’ 3.900,-
Nissan Bluebird Turbo Diesel 1983 nu ’ 3.900,-
Ford Fiësta automaat wit 1988 nu ’ 13.900,-
Ford Escort 1.6Ghia 1982 nu ’ 4.900,-
Honda Jazz 1.2automaat 1985 nu ’ 8.900,-
Honda Civic 1.3blauwmet. 1982 nu ’ 4.700,-
Lada 1200 S LPG 1987 meeneemprijs! .... ’ 2.750,-
Mazda323 1.3LX1986 nu ’ 9.700,-
Mazda 323 1.5GLX Cosmo 1988 nu ’ 14.900,-
Mercedes 190 D 2.5 zwartmet. 1987 nu / 39.900,-
Mitsubishi Tredia 1400 GL 1983 nu ’ 4.500,-
Opel Kadett 1.2LS 1985 nu ’ 9.900,-
Peugeot 104 1978meeneemprijs ’ 1.250,-
Skoda 105 S groen 1988 nu ’ 5.900,-
Triumph Acclaim HL 1983 nu ’ 3.900,-
Renault 21 GT Diesel 1986 nu ’ 12.900,-
VWPolo 1982 nu ’ 3.900,-

Motorfiets
Kawasaki ZZR 1100zwartmet 1991 ’ 20.900,-

Inruil - financiering - bovaggarantie (tot 2 jaar)

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Fiat UNO 60 S, 5-speed, Te kooP Fiat PANDA 750 CL
100%, z. mooi, APK, bwj. m. kl. wit, km.st. ca. 23.000,
1987,/5.950,-,045-727169 bwj.'B9. Tel. 045-318731.
-r- „ _■" . , ,k,~, ,_ oi- Te ko°P "fiat PANDA 45, bwj.2__- ManoUNi°/f.S FJ[6' ,&4 ■ APK. 9-92, pr.n.o.t.k.3-drs., M 89, Iste lak, scha- TeL 045-461273.devnj, verk. in st. van spl.nw. ;r—-—
’ 9.750,-. Tel. 043-254462 PANDA 45 bwj. 81, mot.
-~.,-.. ' . . . . . ... goed, ’1.400,-, APK 8-92.PANDA Tacchim, bwj. 90, fe| 045-252227blauwmet., veel extra's, wei- —' 'nig km, nw.st., pr. ’ 12 950 - Te k- Fiat T,PO Turbo diesel
Tel. 046-379346 bwi- 9-88, kl. grijsmet., met

■ radio, ’ 19.500,-. Tel. 045-
Fiat 126 Personal 4, bwj. '81 729344.

Se?*, ,^Lo_&St" Te k. FIAT 127, 3 drs., bwj.’ 2.250,-. Tel. 04405-2697. .82, 82.000 km, i.g.st., APK,
Te k. FIAT 126 Bambino '78, vr.pr. ’ 1.750,-. 046-512542
APK-keuring, klein en zuinig F,AT 127 bwj -^ APK .g2Da Costastraat 20, Molen- s^angi 3.drs' moole autoberg-Heerlen. vr pr. ’ 2.750,-. Tel. 045-
Te k. Fiat UNO Rialto 45 S, 323576-
bwj. '85, i.z.g.st., 88.000 km. In abs. nw.st. Fiat RITMO,
getint glas, 5-gang, radio. bwj. '79, APK '92, pr.
Pr.n.o.t.k. Tel. 04498-54069 ’ 1.250,-. 045-226773.

Ford

Jos Bogman Specials
j""ord Escort 1.4Bravo Combi bruinmet
45.000 km 1989
Mercedes 190 2.0 beige 140.000km 1986
Ford Siërra 2.0iSpec. black 38.000 km 1989

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wiltem. Vaals e o

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Concerto
NU...

SNEL LEVERBAAR

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid
236 t/m 240 Geleen

Te k. Ford ESCORT 1600
XR3i, rood, bwj. 83, APK
1-93, pr. ’6.250,-. Tel.
077-546892.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
nov. '88, RS uitgeb., 15 inch
vlg., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-465315.
O.K. CARS biedt aan Ford
Escort XR3i '85 ’9.500,-;
Ford Escort 1.1 '83

’ 4.900,-. Verl. ündelaan 23
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
Autom. Ford ESCORT 1.3,
APK jan. '93, vr.pr. ’ 1.500,-
Torenstr. 27, Oirsbeek.
Te k. Ford SIËRRA 2.0i,
spec. uitv., bwj. eind '88,
brede banden, alu-velgen,
gekleurd glas, centr.ver-
grend., verlaagd, mooie lak,
zonnedak, electr. verstelba-
re buitenspiegel, i.z.g.st., vr.
pr. ’15.500,-. Tel. vanaf
20.00 uur 045-4449Pfi
Ford Siërra 2.0 Ghia Hatch-
back, met alle extra's, '88,
’19.750,-. Auto LIMBURG,
046-338474.
Ford Escort 1400 CL Bravo,
antracietmet., get. glas, s-
bak open dak '88 ’ 15.750,-
Auto LIMBURG 046-338474
Ford Siërra 16/18 Laser, s-
drs., '85/86 v.a. ’8.900,-.
Auto LIMBURG. Tel. 046-
-338474.
Ford Siërra STATIONCAR
2.0, bwj. '84, pr. ’8.750,-.
Gremelsbrugge 36, Land-
graaf (Rimburg).
Ford FIËSTA XR-2, zeer
mooie en goede auto, in nw.
st., bwj. '83, sp.velgen, sun-
roof, Pioneer, APK febr. '93,

’ 5.900,-. Tel. 045-319546.
Ford TAUNUS 1600 GLX 4-
drs., LPG-install. APK gek.
8-10-92, in st.v.nw., bwj.
'82, ’ 2.250,-. 045-323178.
Ford FIËSTA 1100 L Bravo,
bwj. 7-83, APK 12-92, km.
st. 78.000, vr.pr. ’3.950,-.
Tel. 045-273743.
Te koop Ford GRANADA
2.3 GL, bwj. '78, automatiek,
stuurbekr., cv., schuifdak,
APK, radio/cass., 1e eig., vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-752854.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,

’ 4.250,-. Tel. 045-323178.
Te koop Ford FIËSTA 1100
L, bwj. '78, APK 7-1-93, vr.
pr. ’ 1.350,-. 045-463263.
Te k. Ford ORION 1.6 DL
bwj. '85, APK 5-92, vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 04450-2150.
Ford ESCORT model Laser,
'84, APK '93, als nieuw,

’ 5.450,-. Tel. 045-454087
Opgelet! Zeer mooie Ford
ESCORT 13 GL, '81, APK,
met veel ace., sp.velgen,
spoilers etc., vr.pr. ’3.650,-
Tel. 045-728919.

Ford FIËSTA, bwj. '81, APK
6-92, i.g.st., vr.pr. ’2.200,-
Tel. 045-427289.
Ford SIËRRA 2.0 Ghia, bwj.
'83, alle extra's, in nw.st.,

’ 6.500,-. Tel. 045-273743.
Ford ESCORT 1300 L rood,
bwj. '83, zeer sport.

’ 4.800,-. Tel. 045-725984.
Ford Siërra 16 Laser HB,
grijsmet., Iste eig. 50.000
km 87 ’ 15.000,-. Auto
LIMBURG. 046-338474.
Te k. Ford FIËSTA nw. mo-
del, bwj. '85. Tel. 04406-
-16039 Of 04454-3987.
Te k. Ford SCORPIO GL 2.0
i, autom. bwj. 11-87, i.st.v.
nw., 74.000 km., ’19.000,-.
Tel. 04450-2325.
Te k. Ford ESCORT I,IL,
bwj. 84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.
Ford ESCORT 1600 L auto-
matiek, bwj. '84, ’ 5.800,-. i.
z.g.st. 045-724417.

Honda

pim. 50 stuks
bijna nieuw
met nat. autopas

bij Crombag
a.d. Rijksweg Zuid

236 t/m 240 Geleen
Honda CIVIC CRX 1.61 16V,
1988, zilvergrijs. Vr.pr.

’ 28.500,-. Tel. 046-525859
Honda Civic 1.3 luxe, autom
'86, 62.000km, 1e eig., per-
fecte staat, Ijr., 100%.
SMEETS garantie!' Autobe-
drijf Smeets, Schimmert
04404-2442. Inruil, finan-
ciering mogelijk.
O.K. CARS biedt aan Honda
Civic 1300, '84, 3-drs. Verl.
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Honda ACCORD aerodeck
20 EX LPG, 1989,
’20.000,-. Tel. 040-515556
HONDA Accord 2.0 EK au-
tomaat, m. '89, blauwmet.,
luxe uitv., i.nw.st., vr.pr.

’ 16.500,-. Inl. 045-455778.
Te k. van part. Honda CIVIC
1500 GL, bwj. '85, i.z.g.st.
Tel. 045-422358.
Honda CIVIC de Luxe, bwj.
'84, APK, als nieuw, verbr.
1:17, koopje! 045-444541.
Te koop Honda PRELUDE
EX, bwj. '84, kl. wit, 3 mnd.
garantie. Tel. 045-461186.
Te k. Honda PRELUDE bwj.
9-80, APK nov. '92, voor
lichte schade, vr.pr.

’ 1.750,-. Tel. 04406-41813
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Honda ACCORD t. '81, 4-
drs., APK 6-92, ’1.950,-.
045-412570, na 13.00 uur.
Honda ACCORD Aerodeck
2.0 EX, 3-89, beigemet.,
59.000 km, ’21.950,-. Tel.
04906-1387
Te k. Honda PRELUDE APK
zeer mooi, ’2.250,-. Achter
de Hegge 51, Hulsberg.
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OCCASIONS
AlfaRomeo 33 1.3 junior wit '89
Audi 80 1.8S wit 12-'BB
Audi 90 2.3 zwartmet '89
Audi 80 cc rookzilv '86
Citroen AX 11 TGE rood '90
Ford Escort 1.4Bravo wit '88
Ford Escort diesel '88
Honda Accord 2.0 EXi wit '89
Honda Civic 1.5GL sedan blauw '89
Honda Civic 1.3 aut. zilv '84
Mazda 323 1.6 iGLX sedan wit '87
Mazda 323 1.5 GLX sedan beigemet '87
Mazda 626 blauwmet '86
Mazda RX 7 blauwmet '88
Mitsubishi Colt 1.5 GLXi d. groen '89
Opel Kadett 1.3 S Club 3-drs. zilver '89
Opel Kadett 1.6 iGT 3-drs. rood ' '90
Opel Kadett Caravan blauw '88
Opel Veetra GT rood i '90
Peugeot 309 GL donkergrijs.. '86
Subaru coupé 1.6 GLroodmet '87
Subaru Justy 1.2Szilv '89
Volvo 360 2.0, rookzilver '87 ".
Volvo 340 DL diesel '89 'VW Golf GTi blauwmet '88 'VW Jetta 1.6 sport d.gr.met '89
VW Polo Fox 1.3rood '90
Nissan 300 ZX Twin Turbo zilver '91
Nissan 300 ZX autom. rood, '90
Nissan 300 ZX wit T-bar '84
Nissan 100 NX geel sportvelg '91
Nissan 100NX autom. rood '91
Nissan Sunny coupéSLX rood.. '88
Nissan Sunny coupéSLX zwart '88
Nissan Florida SLX '89
Nissan Patrol 3.3 Turbo beige grijs kent '86
Nissan Patrol Wagon TD geel kent '87
Nissan Micra div. uitv v.a. '88
Nissan Sunny v.a. '87
Nissan Bluebird v.a. '87

D3«9

#■ Jurgen
VP Autocentrum Kerkrade

Langheckweg 32-40 Kerkrade Af
Industrieterrein Dentgenbach M

Tel. 045-452570
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Jeep

Texacars
In- en verkoop 4x4

GEVRAAGD: Patrol,
Toyota Hi-Lux dubb. cab.,

Rocky grijs kenteken.
TE KOOP: Suzuki 41085,

Rocky 85, Patrol '86, Mazda
B 2000 '88, Toyota Hi-Lux,
benz. '87. Tel. 04702-3040

SUZUKI Samurai, bwj. '88,
kl. wit, met soft/hardtop, grijs
kent, voorbereid voor geel
kenteken, div. ace. 045-
-451104, alleen op zondag

Te k. SUZUKI Jeep Samurai
Cabrio, blauwmet. gr. kent.,
div. ace., bwj. '90, 9.000 km.
Tel. 045-259983.

Jeep WRANGLER 1990
zwart; Jeep Wrangier wit
1989; Jeep Wrangier 1989
allen grijs kentekenbewijs.
American Cars Schimmerts,
Groot Haasdal 6, Schimmen
04404-1888.
Te k. SUZUKI Jeep SJ 413,
i.z.g.st., bwj. 8-87, vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-250835
Te k. Wrangier JEEP, Saha-
ra, geel kenteken, 4.2, extra
mooi en extra breed. 045-
-727533 (na 17.00 uur).
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

CARIBISCHE .r .
"» ■ *^*rr»»'.■»> ♦*_ _ * T_____ ■__. ____. _■ _■ ___■ _■■ - ' ' ** 4k___* l|MM»_____^«iii___!*'■^k HA Ém^ gflQ *^P

JAMAICA-BAHAMA'S-MEXICC-COZUMEL-CAYMAH EILANDEN-FLORIDA ...
£f» ZEER LUXE CRUISE METEEK FANTASTISCHE RONDREIS!

®Uwdroom kan werkelijkheid worden!
TfCCDCiJfCAË W) stelden een luxe reis voor u samen. VanuitMiami vertrekt u met het 4-sterren-schip de M/S Seaward
*Ö"»ÏC_-"ÖV voor een 8-daagse cruise door het Caribisch gebied. Terug in Miami eerst een vrije dag. Daarna start een

6-daagse rondreis door Florida, met nederlandstaligereisleiding. U bezoekt o.a. Kennedy Space Centre,
m. ] Disney World, Epcot Centre, Seaworld en de Everglades.

V^££/ _#*w»!«^ —*"*>*— mcl. retourvlucht Miami nri«_nviF«niino ___ \**^%_w_3oi_. >Ö__Cr\iV,^r^>k 1o A 1 I
K_.-_A-)V-t»»UKV È*~ V_^.

l —»"■"■ I j~Ftm''_^f±\[4+ " ,nc'* 8-daagse luxe cruise-volpension fx". ->^y
4&^<t yy^^^S^ mcl. 6-daagse rondreis met

"^"»»% **»*«**«*°*<"j»"y nederlandssprekende reisleiding VjfxNDER BIESEN
«-WWJ—-O AWW-EmKffWH _\l \ IJ_*»-*<wJEugftTCw Jiw mc'- entreegelden

x~£(jtr^-3-^1 ffiy)" . voordluwreizen
_7__ltflf^BV_ hZ Vertrek: elke zaterdag kerkrade, Hoofdstraat 69 045-452434
I\\VSS ml van 18 januaritot 24 oktober ___.___.___.___. HEERLEN, Dr. Poeisstr. 3 045-715961WIT lhfl 1R nArcw -nm-l_M «ie llinil GELEEN, Elisabethstr. 38 046-749859" ¥__>Jt£ 16 DAGEN COmplete reiS _£U"/| LANDGRAAF, Raadhuisplein 13 045-322233f3| fT vraag voor de .. _ «1 __\ __ I_ ■ vaals, Tyrellsestr. 9 04454- 5050

nJft-f gratis folder *w*ommmxVW KERKRADE-WEST, Akerstr. 46a 045-425038

Jos Bogman Specials
Ford Scorpio 2.4i, 5-drs., grijsmet. 70.000 km 1990
Ford Escort 1.6iGT, rood, 48.000km 1989
Ford Escort 1.4 Bravo, grijsmet, 38.000 km 1990

<!M_i££___^
Otticiele Ford-deale' voor Kerkrade. Simpelveld. Willem. Vaals e o

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.
Te k. Ford SIËRRA Combi
2.0, '88, 55.000 km. Veel
extra's. Dorpsstr. 9, Sittard.
Ford ESCORT 1600 CL HB,
3-drs met ABS, n.w.st., '86,

’ 10.750,-. Auto Limburg,
046-338474.
Ford ESCORT 16 D CL HB,
grijsmett., 5-bak, nw. mod.,
'86, ’10.750,-. Auto Urn-
burg, 046-338474.

KOOPJE! Ford Capri 2.0 S,
bwj. 79, APK gek., kl. blauw
4 nwe. banden, ’2.650,-.
Tel. 046-527667 bgg 043-
-637681.
l.v.m. aanschaf lease-auto
te koop Ford SIËRRA Se-
dan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend.
en alarm met afst.bediening,
LPG. Tel. 045-215990.

Te koop Ford CAPRI, bwj.
77, APK juli '92, t.e.a.b. Tel.
046-518970.
Ford SIËRRA 1.6 CL, bwj.
'88, LPG, als nw., ’ 11.950,-
Tel. 04406-13137.
Ford ESCORT 1600 L, 11-
-'B4, 5-drs., rood, ’7.450,-.
Tel. 04906-1387
Ford SIËRRA 1600 CL, B-
'Bs, LPG, 115.000 km,

’ 7.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. Ford ESCORT bwj. '83
in absol. nw. st., ’4.750,-.
Tel. 045-210911.
Ford ESCORT 1.4i, rood,
bwj. 8-'B9, div. extra's, vr.pr.

’ 15.900,-. Tel. 045-420652
Ford Siërra 2.0 CL, Sedan,
bwj. 10-'B7, vele extra's, vr.
pr. ’ 14.800,-. Inruil kleine
auto mogelijk. Tel. 045-
-229780 bgg 273870.

Hyundai
Te k. HYUNDAI pony, '83,
185.000 km., deurschade,
motor uitstekend, ’ 750,-.
Tel. 045-320257.

Jaguar
Te k. JAGUAR XJSA/12, di-
rektie-auto mcl. alarm, kl.
beigemetal., bwj. '90, pim.
34.000 km, pr. ’90.000,-
-excl. BTW. Tel. 045-428428
ma-vr. 9.00-17.00 uur. (mej.
Hendriks) *

Lada
Te k. weg. omst. LADA 1200
S, APK '92, bwj. '84, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.500,-. 045-275095.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mazda

Jos Bogman Specials
Mazda 626 2.0i, wit, 17.000 km 1990
Subaru Justy 1.1, metallic, 15.700km 1989
Ford Siërra 2.0 Azur, blauwmet., 7.000 km 1991

OHiciele Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wiltem. Vaals e o

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.
Mazda 626 Coupé 20 GLX
met stuurbekr. antracietmett
10-'B6 ’12.500. Auto LIM-
BURG 046-338474.
Te koop voor liefhebber
MAZDA 81800 pick-up, ge-
heel opgeknapt voor show,
met APK. Tel. 045-722793.

Te k. MAZDA 626 coupé 2 I.
GLX, nw. band., LPG, APK
11-'92, i.z.g.st., ’10.000,-.
Tel. 045-216972.
MAZDA 626 bwj. 79 met
LPG en trekhaak, ’ 750,-.
Kasperenstr. 11, Kerkrade.
Tel. 045-422158.

Mazda 626 GLX D '88 va.

’ 16.500,-; 626 GLX '88-89
va. ’ 15.000,-; 626 2.0 Cou-
pé '88 1e eig. ’18.500,-;
323 GLX '85 1e eig.
’7.250,-; RX 7 '80
’7.500,-; Saab 9000 Turbo
'89 1e eig. ’34.500,-; 900
GLS 84 ’6.500,-; Volvo
440 GTL '89 1e eig.
’22.750,-; 480 ES '87
’21.750,-; 740 GLE '84-87
va. ’10.750,-; 245 GLD
Combi '84 ’12.750,-; 240
GL '83-'B5 va. ’7.250,-;
340 '85 ’6.750,-; Honda
Aerodeck 2.0 '86-89 va.

’ 12.500,-; Accord '86-'BB
va. ’12.500,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.500,-; Mit-
subisi Colt GLX '85

’ 7.250,-; Nissan Bluebird
'88-89 va. ’12.500,-;
Cherry '85 ’7.750,-; Sunny
combi D '85 ’6.750,-;
Hyundai Stellar '85
’4.750,-; Suzuki Jeep '85-
-'B7 va. ’ 10.000,-; Lada Sa-
mara 1.3 '88 1e eig.
’7.500,-; Niva Jeep '84
’4.750,-; Skoda 105 S '87
1e eig. ’3.500,-; Daihatsu
Carry '83 ’2.500,-; Rocky
86 ’17.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Direkt
100% financiering. Han van
SINT-MAARTENSDUK,
Trichterweg 109, Brunssum.
Tel. 045-229080.

Te k. van part. MAZDA 626
Sedan GLX 2.0 L, '90, in nw.
st., ’23.000,-, Inruil, moge-
lijk. Tel. 045-351936 b.g.g.
045-320347.

MAZDA 626 4-drs. 1.6 GLX
'87; Mazda 626 2.0 GLX s-
drs. HB '89 met stuurbekr.
etc; Mazda 626 2.0 GLX s-
drs. HB '83. Autobedr. L.
Bodelier, Rouwkoulerweg 1,
Bocholtz. Tel. 045-441721.

Mazda 626 Sedan 20 &) '12V, met stuurbekr., duui»
uitv., 1e eig., '89, ’20.750;
Auto LIMBURG, 0*
338474. J
323 1.3 LX, bwj. 4-89, 'nw.st., wit, get. glas, ach*
wisser, weinig km., mr. sj
mog., ’14.750,-. Tel. <"»421287 J
Te koop MAZDA 626, 1
GLX wit, km.st. 43.000, W
'90. Langweide 4, Neerb#
046-378341. na 17.30 uur,

Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Colt, '91
Tel. 045-257548. 1
MITSUBISHI Uncer 18 &
diesel, wagon stuurbekr.,'
eig., n.w.st., '87, ’15.7511ook benzine, '87, ’ 15.75&
Auto Limburg, 046-338474;
Te k. Mitsubishi GALAfj
1.6 GL, bwj. 2-88, AP
2-93, LPG, lichtbruinrt»
in perf.st van onderh. I"
auto of caravan mog., vrj*

’ 10.950,-. 04754-85676.^
Te k. Mitsubishi TRED"
GLX bwj. '83, i.z.g.st, vr.f ,
’ 4.800,-. Tel. 045-45638(i j
Mitsubishi Colt EXE, rojj (
get. glas, 50.000 km ji’12.900,-. Auto LIMBUF*;
046-338474. \
Te k. Mitsubishi GALAIf'2.0 GLS, bwj. aug. '83, *blauwmet, div. extra'

’ 3.850,-. Tel. 046-740382,
Te k. Mitsubishi GALAN]
1600 EL, 1986, met LPG, >'eig. verk. in nw.st. ’ 6.250'"

Tel. 04951-26020. IL
Morris <

MINI Magie zwart, 12-*
17.500 km., ’10.500,-. 1*
045-412531 0(454595.

Mercedes y

MERCEDES 190E, bwj.'B3,
zeer mooi, APK gek. 8-10-
-92, AMG uitgeb., veel ex-
tra's, kl. antracietgrijs, tel.
046-521659.
Alleen voor de liefhebber.
MERCEDES 190D, bouw-
jaar eind 1985. Kleur zwart,
1e eigenaar. Auto heeft al-
leen grote afstanden gere-
den. Mahoniehouten inte-
rieur Sheelstoel, sportstuur.
Mooie, perfecte en APK ge-
keurde auto. Alleen serieuze
liefhebbers ’ 22.500,-. Al-
leen na tel. afspraak.
04493-2048.
Te k. MERCEDES 200 D,
motor gereviseerd, (papier,
ter inzage), met APK

’ 2.950,- zonder APK
’2.150,- (nw. band.). Tel.
04405-3960.
MB 200 D, 10-83, wit,
160.000 km, ’9.950,-. Tel.
04906-1387
Te k. MERCEDES 230E,
electr. ramen, schuif/kantekJ
sportv., alarm, autom.,
133.000km, i.z.g.st. bwj. nov
'85, ’ 27.500,-. 045^157845
MERCEDES 190D2.5 rook-
zilver, bwj. 3-89 met zeer
vele opties, ’ 35.200,-. Tel.
09-3211.252831.

Te k. MERCEDES 300 'v
9-'B4, autom., airco en <"■' tTel. 046-523676. -Mercedes 200, d.blauw, &
glas, schuif/kanteldak, %enz., 1e eig., bwj. 10-°ic
’34.500,-. Auto LIMBURG
046-338474. J'
Mercedes 190 D, d.blajJ*|
get. glas, 5-bak, nw.st., <;
’27.500,-. Auto LIMBUfi"
046-338474. A
DEMONSTRATIEAUTO'S . (
met fabrieksgarantie. %. \SE '92; 300 CE '91; 230 OJ
'90; 260E'9o; 190 E '91W,
250 D '91; 200 D '91; 190!'
'90; 300 E '87; 280 SLC '* 'Tel. 045-722844. II
MBI9O E, bwj. '87, autofj"" j
sp.bak, sch.dak, centr.vew
l.m.velgen, antr.met*1.
’ 26.500,-. 046-527945.
Te k. MERCEDES 200, V*
'75, APK tot 4- '92, auM
maat, electr. schuifd3"

’ 4.000,-. Tel. 045-723964,
MERCEDES 300 SE, oA
8-'BB, rookzilver, 5-versjj
cv. airco gekl. gl. <A
f 41.000,-. 09-3211.25283 U
MB 250 Diesel, 8-'B6, Q<n
met., schuifdak, 170.000 n
’31.950,-. Tel. 04906-138^

Nissan Datsun t

Nissan Bluebird 20 HB met
stuurbekr., zeegroenmett.,
get.glas, 1e eig., '87,
’14.750,-. Auto LIMBURG,
046-338474.
Te koop SUNNY 1.3 SLX,
m. '89, i.z.g.st., ’11.950,-.
Tel. 045-327257.
DATSUN 280 ZX, 2-zitter,
rood, '80, car. opknappen,
mr. motor mog., ’4.500,-.
Tel. 045-321241.
Nissan Prairy, 4 wiel aan-
drijving, als nieuw, 48.500
km, 1988, uniek in zijn soort!
4 wheeldriveü AMERCAN
Cars Schimmen, Groot
Haasdal 6, Schimmert.
04404-1888.
Nissan MICRA 1.2L bwj. '89
Tel. 04743-1574. Garage
Coenen, Koningsbosch.
Te k. NISSAN King-Cap,
bwj. '89, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-443493.
Nissan BLUEBIRD 1.6 GL,
bwj. '84, electr. spiegels,
rubberen bumpers, t.e.a.b.,
APK. Tel. 045-255784.
Te k. Nissan BLUEBIRD
diesel, als nw., bwj. '90, km.
st. 32.500, met nog 1 jr. voll.
Nissan-gar. 045-740339.
DATSUN 120 AF2, bwj. 78,
APK 7-12-92, vr.pr. ’B5O,-
Tel. 045-463263.
Te k. Nissan SYLVIA 1 .Si,
bwj.'Bo, APK 12-92, vr.pr.
’3.250,-. Tel. 045-271905

Nissan MICRA March, roo»
bwj. '88, schadevrij, 1e eifi-
pr.n.o.tk. Tel. 04405-3789^
Nissan Bluebird 20 D (M
bic met stuurbekr., '8?
’19.750,-. Auto LIMBUP"
Tel. 046-338474. J
NISSAN Prairie 2.0 SIJJj
12-'B9, 7-pers, LPG onder"'
’28.950,-. Tel. 04906-1387,
Te k. Nissan SUNNY 'M
coupé, bwj. 6-'B2, APK *> *8-92, 3-drs, ’ 4.500.'
Tel. 04454-2092. i n

Oldtimers
Te k. PONTIAC Cataü" 1*1
bwj. 1959, i.g.st., ’10.000.* "Tel. 04406-12289/ 16769^/
Te k. apart mooie Opel A*
CONA, bwj. 73, km> '
60.000, APK gek., kl. fr-i* |
schade, t.e.a.b. Tel. o*r i
527667 bgg 043-637681.^- %

Te k. JAGUAR XX I*J .
1955, Coupé, vaste f J

’ 50.000,-. Tel. 045-22553> f
PEUGEOT 403, bwj. '5* „
APK, in redelijke staat, ex"*' y
onderdelen voorradig, pr. J .
o.tk. Tel. 045-224443 " l

232214. > !
Cl 'Tomorrow's, CLASSIC! _ *Kadett, opknap, 73, 1.2 %

motor loopt 100%, larw vversn.pook, APK t/m 6- '& tf 500,-. Tel. 045-320257.^ J
Wat VERKOPEN? Adve'' I,
teer via: 045-719966. , c

_✓ i

Opel 'tTe koop Opel Omega 1.8 injectie
(115 PK), bwj. mei 1989, in zeer goede staat event. md 'ANWB keuringsrapport. Spoed weg. vervanging ’ 18.000i' «

Tel. 046-745218 na 10.00 uur. t

Opel Kadett 1.6 SR
wit, Irmscher uitgev, verlaagd, 15"-velgen, kuipstoelen, 'bwj. '82, pr. ’ 6.500,-.
Kaalheidersteenweg 262, Kerkrade. Tel. 045-425881. > '

Astra
snel leverbaar bij
Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20
Tel. 046-516565m i

Te k. Opel OMEGA 3.000,
24 kleppen, met vele extra's,
bwj. '90, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-255443.
Te k. Opel REKORD 2.05,
bwj. '82, 4-drs, ’1.750,-.
Tel. 045-325671.
KOOPJE! Opel Kadett HB
bwj. '81, APK 1-93,

’ 1.950,-. Tel. 045-456756.
Opel CORSA 12 S HB Van,
wit, 1988, ’9.250,-. Tel.
040-515556.

Opel COMMODORE W \
GSE bwj. 73, ’ 7.500,-. T»
045-710185, na IZOO uur.j ,
Opel Omega 3000 i Sp-fJ* j
17"-borbet-velgen, grijsmej; j
get. glas, schuifdak, A***** \enz., 1e eig., '88 ’37.500/ ,
Auto LIMBURG, 0& .
338474. 1 j
Opel KADETT GT 1600 b** ;
'85, nw. model, GSi uitgeb |
compl. Manzel sport uitf ,
Rally sportvlgn. en vleug* i

’ 9.750,-. Tel. 045-327686.^
Te k. weg. auto van de za^ i
Opel ASCONA 1.6 LS, W* i
'86, grijsmet., weinig km, * ipr.st. Tel. 045-723714.
Opel KADETT 1.6 D dies?1
bwj. '84, ’ 5.750,-. Tel. 045*
254434, na 18.00 uur. \
Te k. MANTA B type, b*i
'78, kl. zwart, pr. ’3.500,"
Stuytstr. 21, Hoensbroek. I

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Looneisen
onder dat hij een percentage

.°emde, werd wel heel duidelijk
jptKohl de looneisenvan meer dan

o
el procent veel te hoog vindt. De
Verheid als grootste werkgeefster*?! het landsbelang laten prevaleren
J de loonrondes, zei Kohl, die
jj^raan toevoegde de autonomie

de sociale partners te zullen res-teren.
b

jjj'?ewelhij alles bij elkaar een tame-
positief beeld schetste van de

/Oricurrentiepositie van het land,
hij nadrukkelijk op de proble-

?*n in de Amerikaanse auto-indus-
?e- „De internationale concurren-S*strijd is veel harder geworden,
opruit moeten bij ons consequen-
,6s worden getrokken. De toe-

kan niet worden verzekerdoor een ontwikkeling in de rich-
van een vakantierepubliek",

Kohl. Hij wil ook de in-J^.tie aanpakken, die intussen tot
jH*n 3,5 procent is opgelopen. „De

van de D-mark is en blijft
X? basis van onze welvaart", aldus*°hl. Hij kondigde met het oog op

de Europese binnenmarkt die in
1993 van kracht wordt, een belas-
tingverlaging voor het bedrijfsleven
aan.

Opbouw
Als een van de grootste uitdagingen
voor het komende jaar noemde hij
de opbouw in de ex-DDR. Daar be-
ginnen volgens hem de enorme in-
vesteringen vruchten af te werpen,
hoewel de werkloosheid nog te
hoog blijft. Verder wil hij Oost-
Europa helpen, de Europese een-
wording stimuleren en de gegroeide
rol van Duitsland op het internatio-
nale parket invullen.

Vice-SPD-fractievoorzitter Ingrid
Mathheus-Maier bood Kohl een
breed overleg van regering, opposi-
tie, vakbeweging en werkgevers
aan over de industriële toekomst
van het land. De regering moet ein-
delijk duidelijk gaan besparen, de
werkgevers dienen af te zienvan de
geëiste lastenverlichting en de
werknemers moeten hun looneisen
matigen, aldus de sociaaldemocra-
te.

Verdere terugval
in kantorenmarkt
NIEUWEGEIN - De Nederlandse
Verenigingvan Makelaars in Onroe-
rende Goederen (NVM) verwacht
dit jaar een verdere terugval in de
kantorenmarkt. Er zal vooral min-
der nieuwbouw komen, zodat
„Amerikaanse toestanden met
grootschalige leegstand, gepaard
gaande met een grote prijsval" wor-
den voorkomen. Dat heeft de NVM
gisteren bericht.

De huurprijzen van kantoren zijn
vorig jaar met zes procent gedaald
tot gemiddeld iets minder
dan ’ 200 per vierkante meter. De
NVM tekent aan dat steeds minder
bedrijven kantoren kopen en steeds
meer hun ruimte huren. De verhou-
ding van kopers versus huurders
stond in J990 op 73 tegen 27, in 1991
op 78 versus 22 en zal dit jaarboven
de 80 tegen 20 komen, aldus de
NVM.

Makelaars aangesloten bij de NVM
hebben vorig jaar een omzet
van ’ 750 miljoen geboekt met de
verkoopbemiddeling in bedrijfsma-
tig onroerend goed tegen ’ 735
miljoen in 1990. De verhuurinkom-
sten bedroegen ’ 235 miljoen in
1991 tegen ’ 210 miljoen in 1990.
Het marktaandeel van NVM in de
markten voor kantoren, winkels en
bedrijfsruimten is toegenomen, al-
dus de NVM.

beurs

Stijging
(Anp) - De Amster-ï^nse effectenbeurs heeft de week

*ai afgerond. Direct bij opening
*erd de draad van de stijgende lijn
J^er opgepakt en gingen veel koer-
rl weer omhoog, hoewel niet in
vet tempo van de voorgaande dag.
..*"*" het middaguur maakte de beurs
?ch duidelijk op voor het weekein-
j* en moesten sommige aandelen
J^t terug, maar de averij bleef be-
**rkt. De stemmingsindex klom
j^jdag 0,6 punt naar 116,2. De

erg gevoelig voor de
Rotste fondsen, zakte van 194,9aaar 194,6.

j*? totale omzet kwam met f 2,3
weer hoog uit. Daarvan wasf^hter maar f 777 miljoen voor re-

pning van de aandelen. De obliga-lemarkt liet opnieuw licht hogere
Joteringen zien, een weerspiegeling
,ati. de blijvende verwachting van

renteniveaus.

!"5n belangrijke factor die een rol
.Peelde bij de koersstijging was de
7achtige verdere opmars van de

dollar. Net als donder-3ag speelde de koersstijging zich'an ook hoofdzakelijk af op de obli-
en bij de grote aandelen-aarden. De daling die de Londen-

.? beurs in de loop van de dag liet
£en werkte tegen de oorspronkelij-
*e trend in. Zo moesten op Akzo na?*le internationals per saldo toch

prijsgeven. Akzo zette de op-mars voort met f 1,50 op f 133,80.
daler was KLM.

jCé-van der Grinten kwam metj'aaie jaarcijfers en zag dat beloond
een winst van f 3,50 op f 67./NU voegde nog eens f 1,50 aan dejtoerstoe op f 79,50.
de optiebeurs was opnieuw

J>rake van een levendige handel,
belangstelling van beleggerspng vooral uit naar opties die in

""Januari en februari expireren.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 43,20 43,40
ABNAmroA.inF. 79,20 79,40
AEGON 123,60 124,40
Ahold 77,50 78,40
Akzo 132,30 133,80
Alrenta 189,80 190,00
Amev eert. 52,50 53,70
Bols eert. 44,80 43,70
Borsumij W.eert. 59,40 60,40
Bührm.Tet.c. 42,10 42,20
DAF 22,70 22,50
DordtschePetr. 134,50 133,00
DSM 96,40 96,30
Elseviercert 101,50 101.00
Fokker eert. 28,60 28,10
Gistßroc. eert. 32,20 32,30
HCS Technology 0,90 1,00
Heineken 160,40 162,40
Hoogovens nrc 45,50 45,60
Hunter Douglas 68,00 67,50
IntMüller 57,50 59,50
Int.Ned.Gr. c. 47,00 47,50
KLM 41,60 40,20
Kon.Ned.Papier 47,80 47,40
Kon. Olie 143,80 142,70
Nedlloyd 55,10 54,60
Océ-v.d.Gr. 63,50 b 67,00
Pakhoed eert. 44,10 45,90
Philips 29,70 29,40
Polygram 40,70 40,40
Robeco 95,70 96,80
Rodamco 57,00 57,10
Rolinco 97,60 97,80
Rorento 70,20 70,60
Stork VMF 41,10 41,00
Unilever eert 180,00 179,20
Ver.BezitVNU 78,00 79,50
VolmacSoftw. 23,20 23,90
VOCnrc 40,60 41,00
Wessanen eert 82,50 82,30
Wolters-Kluwer $3,10 63,90
Avondkoersen Amsterdam
Ahold 78,50-78,90 (78,40)
Kon.Olie 142,40-143,00(14270)
Philips 29,20-29,40(29,40)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 46,80 47,70ABNAmroHld.prf. 6,11 6,13
ACF-Holdingc. 30,80 3050
AhrendGroepc. 114,50 116,00AsdOptionsTr. 10,40 10,40Asd. Rubber 3,25 325
Ant Verff. 420,00
Atag Hold. eert 110,50 112,00
Athlon Groep 46,00 46,00
AthlonGroep nrc 45,50 45,50
Autlnd.R'dam 84,50 8450
BAM Groep 83,00 82^50Batenburg 122,50 122 50
Beers H6,00 116,00
Begemann 129,00 12900
Belindo 347,00 347,00Berkei's Patent 1,03 1,05
Blydenst-Will. 33,00 33^0Boer De, Kon. 232,00

BoerDe Winkelb. 75,30 75,60
Boskalis Westm. 23,60 23,50
Boskalis pref. 25,60 25,50
BraatBeheer 32,00 32,00 b
Breevast 11,30 11,20
Burgman-Heybroek 2350,00 2350,00
Calvé-Delft pref 800,00
Calvé-Delft eert 1126,00 1145,00
Cindu Intern. 140,00 142,50
Claimindo 330,00 330,00
Content Beheer 23,90 23,80
CreditLBN 30,30 30,30
Crownv.G.cert. 143,00 143,00
CSM 86,50 86,30
CSMdiv.9l/92
CSMnrc 86,90 86,60
CSMnrcdiv.9l/92 85,50
DAF eert. 18,50 18,50
Delft Instrum. 24,40 25,10
Desseaux 38,00 39,20
Dorp-Groep 38,50 38,10
Draka Holding 23,00 23,00
Econosto 25,00 25,30f
EMBA 217,00
Eriks Holding 77,00 79,00
Flexovitlnt. 58,50 57,50
Frans Maas eert. 74,00 72,50
Gamma Holding 94,80 95,20
Gamma pref. 5,55 5,55
Getronics 29,30 29,70
Geveke 37,00 37,00
Gevekediv'92 34,00 34,20
Giessen-deN. 98,00 98,00
Goudsmit 39,00 39,00
Grasso'sKon. 102,10 102,40
Grolsch 180,50 180,50
GTI-Holdmg 197,00 197,00
Hagemeyer 131,50 131,00
idem div'9l 120,00
HALTrustB 13,00 13,50
HALTrustUnit 12,90 13,50
HBG 189,80 189,50
Heineken Hold. 142,50 143,50
Hoek'sMach. 228,00 230,00 b
Holl.SeaS. 0,49 0,50
Holl.Kloos 408,00 408,00
HoopEff.bank 6,90 6,90
Hunter D.pref. 2,80 2,90
IHCCaland 56,50 57,40
Kas-Associatie 34,50 34,50
Kempen & Co 9,00 9,00
Kiene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 29,50 29,50
KBB 72,00 72,50
Kon. Sphinx 53,00 53,00
Koppelpoort 396,00 396,00
Krasnapolsky 193,00 193,00
Landré&Gl. 51,50 51,50
Macintosh 40,00 b 41,00
Maxwell Petr. 114,00 114,00
MoearaEnim 1164,00 1160,00
M.Enim 08-cert. 15100,00 15100,00
Moolen Holding 35,50 35,80
Mulder Boskoop 55,00 aMultihouse 4,90 4,90
Mynbouwk.Werk. 363,00 363,00
Naeff 475,00
NAGRON 49,50 49,80

NIB 595,00 598,00
NBM-Amstelland 9,10 9,10
NEDAP 350,00 a 331,00
NKFHolding 188,00 187,00
Ned.PartMij 50,60 50,90
Ned.Springst 7050,00
Norit 20,00 20,00
NutriciaGß 147,00 149,50
Nutricia VB 155,70 158,50
Nijv.-Ten Cate 94,00 94,50
Omnium Europe 8,50 a 8,50 aOrco Bank eert. 70,20 70,20
OTRA 299,00 297,50
Palthe 63,00 65,00 b
Philips div.'92 29,50 29,10
PirelliTyre 18,00e 18,20
Polynorm 126,00 128,00
Porcel. Fles 143,00
Randstad 39,50 39,50 f
Ravast 27,80 28,70
Reesink 67,00 66,80
Samas Groep 35,00 35,00
Sarakreek 14,90 14,90
Schuitema 1580,00 1580,00
Schuttersveld 51,30 51,30
Smit Intern. 42,00 42,30
Stßankiers c. 16,50 16,30
StadRotterdam c 38,50 38,90
TelegraafDe 90,20 90,50 e
Textielgr.Twente 85,50 85,50
TulipComputers 19,20 19,00
Tw.Kabel Holding 118,00 118,00
Übbink 68,50 68,50
Union 63,60 64,50
Un.Dutch Group 3,30 3,00 a
Vereenigde Glas 523,00 521,00
Verto eert. 34.00 b 35,50
Volker Stevin 60,00 60,00
Vredestein 14,50 14,40
VRG-Groep 44,00 43,30
WegenerTijl 234,00 233,00
West InvestF. 19,50 a 18,00 aWestlnv.F.wb 114,00f 114,00 a
Wolters Kluwer 250,00 253,00
Wyers 31,10 31,10
Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 77,50 77,50
ABNAmro Amer.F. 66,30 67,00
ABNAmro Eur.F. 70,30 71,30
ABNAmro Far EF. 53,30 53,20
ABN Amro Liq.Gf 160,80 160,80
ABN Amro Neth.F. 80,10 80,50
ABN Amro Obl.Gf. 173,20 173,40
Aegon Aandelenf. 32,30 32,80
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABNBeleg.fonds 58,00 58,50
ALBEFO 50,90 51,10
AldollarßFs 26,60 26,80
Alg.Fondsenbez. 224,00 226,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 11,00 11,00
AmroNorthAm.F. 63,70 65,00
Amvabel 77,50 78,80
Asian Tigers F. 58,70 59,70
Asian Select. F. 50,50 51,50
AustroHung. F. 4,50
Bemco RentSel. 55,00 55,00

Bever Belegg. 3,35 3,35
CLNObI.Div.F. 108,00 108,20
CLN Obl.Waardef. 112,20 112,30
Delta Uoyd Inv. 27,50 28,00
DPAmericaGr.F. 36,60 37,00
Dp Energy.Res. 39,00
EGFlnvestm. 122,00 122,50
EMFRentefonds 66,10 66,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 50,00 49,80
Esmeralda part. 34,10 34,60
Eur.Ass. Trust 5,90 5,90
EMS Growth Fund 103,00 102,90
EMS IncomeFund 103,00 103,00
EMS Offsh. Fund 101,50 101,40
EOE Dutch SUF 299,00 299,00
Eur.GrowthFund 47,00 47,00
Euro SpainFund 5,80 5,80
Far East Sel.F. 54,50 54,50
GimGlobal 51,50 51,70
Groeigarant 1,57 1,58
Holland Fund 69,80 70,00Holl.Eur. Fund 45,50 46^0
Holl. Obl.Fonds 121,50 121,50
Holl. Pac. Fund 101,00 IOI.OOdHoll.SeLFonds 80,40 81,10Innovest 81,00 81,50
Interbonds 540,00 500,00 dIntereffekt500 31,50 31,50
Intereffektwt 107,80 106,00eInvestapart. 68,80 68,60
ISHimal.Funds 7,50
JadeFonds 145,50 145,50
JapanFund 18,20 18,20
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.Capital F.s , 5,80
MeesObl.Div.F. 115,60 116,00
MexicoIncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9^50 9,50
Mondibel 74,80 74,90
Nat.Res.Fund 1125,00 1130,00
NedufoA 123,00f 119,00 a
Nedufoß 112,00 112,00b
NMBDutch Fund 42,50 43 20
NMBGeldmarkt F. 53,91 53^92NMBGlobal Fund 45,80 45 80
NMBOblig.Fonds 35,60 35^60
NMBSpaard.F. 100,94 100,98
NMBRentegr.F. 116,20 116,40
NMBVast Goed F. 37,80 37,60
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.F. 0,90 0,90
Obam, Belegg. 240,80 244,00
OAMFRentefonds 11,25 11,70
OrangeFund 20,00 20,00
Pac.Dimensions 82,70 82,70
Pac.Prop.Sec.F. 31,00 31,00
PiersonRente 111,80 111,80
Postb.Belegg.f. . 56,00 56,10
Postb.Verm.gr.f 53,40 53,40
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 147,60 147,80
Rentotaal NV 35,00 35,10
RGDivirentF. 48,50 48,60
RGFlorente 112,70 112,80
RG SP Groen 54,10 54,20

RG SP Blauw 50,90 51,10
RG SP Geel 47,50 47,90
Rodin Prop.s 95,00 95,00
Rolincocum.p 71,70 72,20
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,30
SciTechS 14,00 14,00
Technology Fund 19,20 19,00
TokyoPac.Hold. 220,00 220,00
Trans Eur.Fund 77,80 78,00
Transpac.F.Yen 305,00 310,00
Uni-Invest 16,00 16,00
UnicoInv.Fund 76,20 76,20
UrnfondsDM 30,20 30,50
Vaste Waard.Ned 65,20 65,20
Vast Ned 109,10 109,00
VIB NV 59,60 59,60
VSB Mix Fund 50,90 51,00
VSB RenteFonds 108,20 108,30
WBO Intern. 68,00 68,10
Wereldhave NV 116,50 116,50
Yen ValueFund 80,80 82,10
ZOMFlorida F.s 45,80 45,80
Parallelmarkt
Alanheri 29,70 30,10
ABF 109,00 109,40
Berghuizer Papier 46,00 46,00
Besouw Van eert 46,00 46,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 96,90
Comm.Obl.F.2 96,80
Comm.Obl.F.3 96,90
De Drie Electr. . 13,00 13,50
DeltaLl.Dollarf 62,90 64,00
Delta Lloyd ECU 60,70 60,70
Delta Lloyd Mix 58,60 59,20
Delta Lloyd Rent 57,70 57,80
DeltaLloyd Vast 56,00 55,90
Dico Intern. 92,00 90,00 a
DOCdata 6,40 6,30
Dutch TakeOv.T. 44,70 44,70
Ehco-KLMKleding 39,20 39,50
E&LBelegg.l 64,30 65,10
E&LBelegg.2 71,40 72,00
E&LBelegg.3 105,40 105,40
E_LBelegg.4 75,50 75,90
E&LKap.RenteF. 103,50 103,80
FreeRecord Shop 27,80 27,80
GaiaHedgel 111,20 112,60
Geld. Papier c. 69,20 68.00
German City Est. 47,00 47,00
GoudaVuurvast 78,00 78,20
Groenendijk 45,50 45,50
Grontmij 50,50 50,50
HCA Holding 46,70 46,50
Heivoet Holding 38,00 37,70
Hes Beheer 41,20 41,50
HighlightDev. 17,00
Homburg eert. 1,05 1,05e
Inter/View Eur. 3,00 3,00
Kühne+Heitz 40,00 41,40
LClComput.Gr. 5,40 4,90
Melle.vannrc 37,50 37,00
Nedcon Groep 39,10 39,30
Nedschroef 89,30 89,80
Neways Elec. 5,80 5,40
NewEur.HtlsDM 20,00 20,00
NewtronHold. 1,80 1,70

Pan Pac. Winkel 11,00 11,00
PieMedical 4,70 4,70
SimacTechniek 12,80 12,70
SligroBeheer 48,20 48,00
SuezGr.Fund 52,20 52,50VHS Onr. Goed 1,30f 1,30
VUenzo Int. 37,80 37,80Welna 241,00 241,50
Wereldhave 4,30
Weweler 32^50 32,70
Wall Street

09/01 10/01
alliedsignal 45% 44%.
amer.brands 44% 44
amer.tel.tel 41 40%
amoco corp 46% 467/8
asarco mc. 20% 20%
bethl. steel 13% 13%
boeing co 49% 48V.
can.pacific 17%
chevron 65% 66%
chiquita 393/s 39%
chrysler 13 13
citicorp 10V2 10%
cons.edison 28 27%
digitequipm. 56V_ 55V2
dupont nemours 46% 46%
eastman kodak 48% 48%
exxon corp 58% 58%
ford motor 30% 29%
gen. electric 74% 74%
gen. motors 32' A 31%
goodyear 54% 55%
hewlett-pack. 60 57%
int.bus.mach. " 91% 90%
inttel.tel. 57 56%
kim airünes 24 22%
mcdonnell 74% 75
merckco. 166% 163
mobiloil 64% 64%
penn central 25 24%
philips 17 16%
primerica 39% 38%
royal dutch 82% 80%
searsroebuck 37% 39%
sfe-south.pac. 12% 13
texaco mc. 57% 57%
unitedtechn. 52% 53%
west|nghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 31% 30%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,690 1,810
austr.dullar 1,24 1,36
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,450 1,570
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,06 3,31
finse mark (100) 39.85 42.35
franse frank (100) 31,35 34,10
griekse dr. (100) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
ital lire(10.000) 13,70 15,40
jap.yen(10.000) 134,50 140,50
joeg.din.t'm 100

Noorse kroon (100) 27,10 29,60
oostschill.UOOl 15,75 16,25
port.escudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0275 0,0435
zweedse kr. (1 OO) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 123,75 128.25
Wisselmarkt
amerikdollar 1.75545-1,75795
antill.gulden 0.9665-0,9965
austr.dollar 1,2890-1.2990 ■belg.frank(lOO) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1.52225-1.52475
deense kroon (100) 28.975-29,025
duitse mark(100) 112,6000-112,6500
engelse pond 3,1940-3,1990
franse frank (100) 32,970-33,020
griekse dr. (100) 0,92701,0270
hongk.dollar(lOO) 22,3750-22,6250
ierse pond 2,9925-3,0025
ital.lire (10.000) 14,885-14,935
jap.yen(10.000) 139,680-139,780
nwzeel.dollar 0,9489-0,9589
noorsekroon (100) 28,595-28,645
oostenr.sch.(lOO) 15,9980-16,0080
saudiar.ryal(lOO) 46,725046,9750
spaanse pes. (100) 1,7640-1,7740
surin.gulden 0,9640-1.0040
zweedse kr. (100) 30,860-30,910
zwits.frank(lOO) 126,265-126,315
e.e.u. 2,2905-2,2955
Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 194,90 194,60
idexcl.kon.olie 187.30 187,60
internationals 199,50 198,30
lokale ondernem. 191,60 192,40
id financieel 137,00 138,20
id niet-financ. 244,50 244,90
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 277,50 277.10
id excl.kon.olie 251,90 252,30
internationals 296,00 294,20
lokale ondernem. 257,20 258,20
idfinancieel 201,90 203,60
id niet-financ. 310,40 310,90

CBS-stemrrungsindex (1987= 100)
algemeen 115,60 116,20
internation 127,00 126,80
lokaal 113.50 114,20
fin.instell 120,80 122,10
niet-financ 112,10 112,70
industrie 120,40 120,80
transp/opsl 132,30 131,90. Goud en zilver
,Goud onbewerkt 19,890-20,490, vorige

19,120-19,720,bewerkt 22,090 laten, vorige
21,320 laten.

Zilver onbewerkt 195-265, vonge 180-250,
bewerkt 310 laten,vorige 290 laten.

. ______
Dow Jones

, . 3199,46Industrie 1007

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k

abnamrocjan 37,50 1098 5,60 5,90 *\\£abn amro c jan 40,00 545 3,30 3.40.
Abn amro c jan 42,50 222 1,00 0$ ~
abn amro c apr 42,50 584 2,00 2,00 -abnamrocjan 37,50 232 6,50 b 6.60,:.
aegn c jan 125,00 232 0,80 1,10- -akzo cjan 125,00 236 7,50 8,70b rakzo c apr 135,00 242 4,80 5,40b '
amev cjan 50,00 234 2,50 3,6» ' -amev c apr 55,00 248 1.20 1,50 "
d/fl cjan 175,00 363 0,50 2.50 ,
d/fl c mrt 175,00 386 3,70 5,75 .
d/fl pfeb 170,00 307 1,50 0,90
d/fl pfeb 175,00 312 4,00 a 2> l
dsm pjan 95,00 241 0,50 0.50 "'dsm papr 90,00 392 1,60 1,70 Jg
coc cjan 275,00 466 8,20 b 8,30 -.
coc cjan 280,00 1664 4,00 3.80 ,
coc c jan 285,00 1339 1,30 1,10 ' -coc c feb 280,00 854 7,50 b 7,60 ICcoc c feb 285,00 848 4,50 4,70
coc c feb 290,00 764 2,40 2.50 . r
coc pjan 275,00 717 0,30 0,30'
coc p jan 280,00 1014 1,00 1,10 -1 ,
coc pjan 285,00 566 3,30 3,20 ,_,
coc pfeb 280,00 1199 2,70 2.70 'coc pfeb 285,00 246 4,30 b 4,60 a *v

coc papr 280,00 269 4,70 a 4,70 a _■
goud c feb 360,00 272 3,00 5,10 b -hem c jan 160,00 281 200 3.50 'hem c apr 170,00 423 270 3,50 *,
hoog c apr 50,00 393 1,40 1,60
ing cjan 47,50 440 0,30 0,50 '"mg cj94 47,80 679 5,40 5,60 -,
nlc c aug 101,00 285 200 2,10 ~''nlf c mei 103,00 250 I,ooa 0,95 IV
nlf c aug 104,00 300 0.90 a 0,85 - I
nlf pmei 103,00 1250 0,40 a 0,45
nlw c feb 89,00 1800 2,80 a 2,85 ~'phil cjan 30,00 533 0,40 0,30 r
phil capr 32,50 482 1,10 I,oo'-"'"'
phil c apr ■ 35,00 282 0,50 0.50 S"i
phil c 093 30,00 1273 6,00 6,00 '
phil c 094 45,00 2161 2,10 2,00 ""-'phil c 095 20,00 242 12,70 12,50 *ü
phil pjan 30,00 256 0,60 0,70 \phil papr 27,50 261 0,80 0,70 -tops cjan 550,00 225 3,50 b 1,80 "
unil cjan 170,00 222 10,00 9.80 1"

unil c apr 180,00 314 7,50 7.50 'I' X ■
a laten g bieden - ei-div.
b bieden h laten - ei-di*.
c eiclaim k gedaan-h
d ei-dividend I gedaan tg
e gedaan«bieden »k slotkoers vonge dag
t gedaan (laten sk slotkoers gistere*

economie

Bondskanselier bang voor hoge looneisen

Jaar van de waarheid
voor Duitse economie

DOOR HANS HOOGENDIJK

°ERLIJN - Dit jaar moet alle energie in Duitsland geconcen-
treerd worden op het behoud van de economische groei, de
kerkgelegenheid en stabiele prijzen. Het gaat om de toekomst
Van de Bondsrepubliek als leidend industrieland.
,at was gisteren de boodschap van

Helmut Kohl op zijn tradi-
J^nele ' nieuwjaarspersconferentie.
e Duitse regeringsleider, riep de

~?ciale partners op zich bewust teS**""l van hun verantwoordelijkheid,
moeten ze afwegen met

r elke cao-akkoorden ze de belan-
Jje,"> van de mensen het beste die-
etl> zei de kanselier.

Océ boekte
18 procent
meer winst

VENLO - De nettowinst van het
kopieerconcern Océ-van der
Grinten is in het op 30 november
geëindigde boekjaar gestegen
met 18 procent van f 85,7 mil-
joen tot f 101 miljoen. De omzet
heeft een stijging te zien gegeven
van 11 procent tot ongeveer f 2,6
miljard. Dit heeft bestuursvoor-
zitter dr. H. Pennings gisteren

bekendgemaakt in zijn nieuw-
jaarstoepraak.

Pennings schreef de goederesul-
taten in het bijzonder toe aan het
succes van het vernieuwde
produktenassortiment. Ook de
betere gang van zaken in de Ver-
enigde Staten en in de kantoor-
automatisering droegen bij tot
de hogere winst. De getroffen
maatregelen tot kostenreductie
hadden een positieve invloed op
de efficiency van het concern.

Pennings zei ook positief ge-
stemd te zijn over de resultaten-
ontwikkeling in 1992.

Malaise in vliegtuigbouw
DOOR BILL MEYER

HOOFDDORP - De vliegtuigbou-
wers gaan door een diep dal. Hun
afnemers, de luchtvaartmaatschap-
pijen, kampen door de Golfcrisis en
de aanhoudende recessie in de VS
met enorme verliezen. Voor nieuwe
vliegtuigen zijn soms geen klanten:
die gaan in enkele gevallen recht-
streeks van de fabriek naar een 'par-
keerplaats' in de Mojave-woestijn.
Het is blijkbaar goedkoper deze eni-
ge tijd te stallen, dan ze halfvol op
nieuwe routes in te zetten. Over de
hele wereld staan nu zon duizend
verkeersvliegtuigen aan de grond.

Tal van luchtvaartmaatschappijen
zijn eindjaren 80, toen alle analisten
nog gouden bergen beloofden, hoge
financiële verplichtingen aange-
gaan voor de aanschaf van nieuwe
vliegtuigen. Die lasten drukken nu
steeds zwaarder op hetresultaat. Bij

de KLM is de vloot, op personeels-
kosten na, verreweg de belangrijk-
ste kostenpost.
De vliegtuigbouwers moeten leren
leven met dalende omzetten en
krappere winstmarges. Luchtvaart-
maatschappijen stellenbestellingen
uit en annuleeren bestaande orders.
Boeing zag het aantal orders terug-
lopen van 543 in 1990 (47,7 miljard
dollar) tot 252 in 1991 (20,3 miljard).
De banken staan immers ook niet
meer te trappelen om aankopen van
nieuwe vliegtuigen te financieren.

Ook bij Fokker zijn de verkopen het
afgelopen jaar zwaar tegengevallen,
erkent Maarten van Eeghen, direc-
teur marketing van Fokker Aireraft.
Alleen Korean Airlines plaatste een
belangrijke order voor negen toe-
stellen. Daarbij kwam dat het ambi-
tieuze Air Europe, een zeer riskant
gefinancierde maatschappij zonder
enige reserves, tijdens de Golfcrisis
ten onder ging. De maatschappij

had 15 Fokkers 100's besteld en 11-
opties. De vliegtuigen staan nu

deels op Woensdrecht. Een aantal
van deze toestellen is inmiddels
doorverkocht.
Van Eeghen bevestigt dat het grote
probleem voor de vliegtuigindustrie
de financiering van nieuwevliegtui-
gen is. Door het faillissement van
een aantal grote maatschappijen als
Eastern, is er nu een gigantisch
overschot op de markt voor tweede-
handsvliegtuigen ontstaan.
„Voor de Golfcrisis wisten wij vol-
doende Fokker 100's te verkopen
om niet bij de eerste de beste reces-
sie kopje onder te gaan. Met de or-
der van American Airlines (75 vast
en 75 opties) zijn wij tot en met 1994
zo goed als uitverkocht. Bovendien
zijn onze klanten geografisch be-
hoorlijk verspreid. Wij zijn niet uit-
sluitend op de Amerikaanse of
Europese markt aangewezen, getui-
ge orders uit Indonesië, Iran, Korea
en Brazilië".

Zuivel krijgt
steun Lubbers

DEN HAAG - Premier Lubbers zal
zijn best doen te voorkomen dat de
export van de Nederlandse zuivel
buiten de EG aan banden wordt ge-
legd. Dat heeft de minister-presi-
dent gisteren toegezegd in een
gesprek met het Landbouwschap.

Binnen de Nederlandse zuivel is on-
rust ontstaan nadat de GATT-
onderhandelingen over het vrijma-
ken van de wereldhandel eind vorig
jaar een onverwachte wending na-
men. Om de impasse tussen de Ver-
enigde Staten en de EG te doorbre-
ken heeft GATT-directeur Arthur
Dunkel voorgesteld de Europese
export van landbouwprodukten te
verminderen. Met name de sterk
exportgerichte Nederlandse zuivel
zou daar ernstig onder te lijden krij-
gen.

Volgens voorzitter Jef Mares van
het Landbouwschap heeft Lubbers
verklaard tegen het voorstel van
Dunkel te zijn. Nederland zal het
komend weekeinde in Brussel pro-
beren het plan van tafel te krijgen.
Volgende week worden in Genève
de GATT-onderhandelingen hervat.

Ziekteverzuim
industrie lager

DELFT - Het ziekteverzuim in
de Nederlandse industrie is vo-
rig jaar met een half procent af-
genomen tot 6,3 procent. In de
jaren 1979 tot en met 1990 nam
het verzuimpercen^age met ge-
middeld 0,3 procent per jaar af
(in 1979 lag het verzuim op 10
procent). Dat blijkt uit de ziekte-
verzuimregistratie van het Ne-
derlands Instituut voor Praeven-
tieve Gezondheidszorg TNO.

Het instituut meent dat er geen
sprake is van toeval, omdat de
afneming van het verzuim zich
in zo goed als alle bedrijfsgroe-
pen en zowel bij mannen als
vrouwen voordoet.

munt uit

Handelsbalans
Het overschot op de Duitse
handelsbalans is gestegen van
2,26 miljard mark in oktober-
tot 3,53 miljard mark in novem-
ber, zo heeft het nationale bu-
reau voor statistiek bekendge-
maakt. Ook ten opzichte van
het surplus van 3,29 miljard
mark in november 1990 was er
een stijging.

Verlies
Chemical Banking Corpora-",
tion, de op twee na grootste
bank in de Verenigde Staten,,
vorig jaar juli ontstaan uit een
fusie tussen Chemical Bank en
Manufacturers Hanover, heeft
in het vierde kwartaal van 1991
een verlies geledenvan 420 mil-'
joen dollarofwel 2,49 dollar per
aandeel. De winstdaling is in
zijn geheel toe te schrijven aan,"
de fusie, die 625 miljoen dollar
aan reorganisatiekosten met
zich bracht.

Prijzen VS
De producentenprijzen in de
VS zijn in december met 0,2
procent gedaald ten opzichte
van november. Het was voor
het eerst sinds juli vorig jaar
dat er sprake was van een da-
ling. Obligaties

Verzekeraar
Aegon heeft een obligatiele-
ning van f 500 miljoen uitgege-
ven tegen de koers van 101,1
procent. De rente van 8,75 pro-
cent is jaarlijksachteraf betaal-
baar op 5 februari. De lening
wordt op 5 februari 1997 a pari
afgelost. Het effectief rende-
ment komt uit op 8,47 procent.
Beursnotering in Amsterdam
wordt aangevraagd.

Lening
De Nationale Investeringsbank
leent f 150 miljoen op de Ne-
derlandse kapitaalmarkt. De
lening heeft een looptijd van
vijfjaar, draagt een rente van
8,75 procent en wordt tegen
100,9 procent uitgegeven. Het
effectieve rendement komt uit
op 8,52 procent. De lening
wordt op 10 februari 199>
ineens afgelost. Notering op de
Amsterdamse beurs wordt aan-
gevraagd.

Stork
Stork heeft twee bedrijven.'-,
overgenomen. Biviator Bene-
lux te Dordrecht, waarmee.
Stork al samenwerkte op het
gebied van de ontwikkeling en
verkoop van palletiseerrobots,'
wordt een volledige dochteron- -derneming van Stork Bepak. -Bij Biviator werken 10 mensen!
en bedraagt de omzet f 5 mik <
joen. Het keuringsinstituut en o
laboratorium voor bouw- en"
metaalnijverheid Koning &'*
Bienfait wordt onderdeel van'r
FDO Technische Service. Bij 'Koning & Bienfait behalen 15,',
mensen een jaaromzet van on-"*
geveer f 1 miljoen. ~ '

Cao-overleg
bouwnijverheid
nog muurvast

WOERDEN - De vakbonden en de
werkgevers in de bouwnijverheid
(250.000 werknemers) hebben vrij-
dag geen overeenstemming bereikt
over de gezamenlijke aanpak voor
de terugdringing van het ziektever-
zuim. De werkgevers bleven bij hun
standpunt dat zieke bouwvakkers
vrije tijd en inkomen moeten inle-
veren. De bouwbonden bleven dat
bestrijden.
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Voorlichting over binnenmarkt

" Met grote posters worden Britse zakenlieden opgeroepen om via een speciaal telefoon-nummer meer informatie te vragen over het verdwijnen van de Europese binnengrenzen.
Terwijl ondernemers op het Europese continent zijn overspoeld met informatie, zijn hun
collega's in Groot-Brittannië tot nu toe slechts mondjesmaat - en dan zelden objec-
tief - voorgelicht.

(ADVERTENTIE)

OOK IN
COLLECTIE^

Deense design-meubelen
Verschillende houtsoorten o.a.
'teak -eiken
"kersen -essen

J jT sinds 1910

MEUBELEN
116-118, Hoensbroek. Tel. 045-212352
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Opel
«Te k. Opel KADETT 1.2 S
;HB, bwj.'B6, APK 11-92;

" Opel Kadett 1.6 D, station-car, 5-drs., bwj.'B7, tel.

" 045-443642.

'Opel CORSA Swing bwj. '85
| mr. mog. ’ 7.250,-. Na
■ 17.00 uur 045-219909.
"Opel Veetra 1.8 i 4-drs. '90;
'.Kadett aut. 5-drs. '90; Ka-
dett GT 3-drs. '85; Kadett
11.3i5-drs. '89; Kadett 1,6i4-
'drs. '89; Kadett GSi 2.0 3-
■drs. '87; Corsa 1.3 3-drs. '88
jInruil en financ. mog., 1 jaar: garantie. Garage Hannes

'BUISMAN, Stenenbrug 6,
jLandgraaf. Tel. 045-323800
"Opel ASCONA diesel, bwj.
!'83 van 1e eig. In pr.st. Vr.pr.; ’ 4.450,-, tel. 046-756324.
■Te k. Kadett SEDAN 16i au-
ttom., '88, vr.pr. ’17.000,-.
;Tel. 045-314692.
'Te k. Opel KADETT 12 N,.HB, bwj. 10-79, APK 17-5-
-|'92 i.z.g.st., Klingbemden
.161, Brunssum.
tTe k. Opel OMEGA 2.0 i,
'.stationcar, zonnedak, trekh.,
dakrail, bwj. '87, ’16.000,-,
tel. 045-465783.

'Opel KADETT 1200 coupé,
;APK gek. i.g.st, ’1.950,-.■ Tel. 04450-2826.
Opel KADETT 1200, APK

"gek., i.z.g.st., bwj. '81,
1’ 2.750,-. Tel. 04450-4145.
iTe k. Opel ASCONA 1.6 S,
'bwj. '83, wit, i.z.g.st.,

*’ 4.750,-. Tel. 045-221464.
!Opel KADETT 1.3 S Club,
bwj. 6-'B7, rood, z.g.a.nw,

,Tel. 045-220362
,Opel KADETT D-type 1200
■S, bwj. '81, 5-drs., ’3.000,-.
Tel. 045-726175.
JOpel KADETT, bwj. '77,
■ nieuw gespoten, t.e.a.b. Tel.; 045-428607.
;Opel KADETT 1.3 autom.,
'bwj. '83 kl. blauw, APK 7-92
ji.z.g.st., pr. ’4.750,-. Lam-

'pisteriestr. 2, Hoensbroek.
'Öpel OMEGA bvvt
'zwartmet., w.w. glas, 4
■hoofdsteunen, 5-bak, pr.
;’ 16.750,-. Tel. 046-372443
(Te k. D KADETT hatcback
'bwj. '85, km.st. 47.000, pr.
;’ 5.900,-. Heerenweg 92,
Heksenberg.
Opel KADETT 13 LS, 8-'B6,
Jwit, 3-drs., 85.000 km,; ’ 8.950,-. Tel. 04906-1387
Opel OMEGA 2.0i, 11-87,
blauw, LPG, 110.000 km,

I’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
Opel MANTA GSi-look, bwj.
'79, wit, sp.velgen, nwe. br.
banden, pr. ’1.500,-. Tel.

;045-231383.
iTe k. Opel KADETT met
beetje werk, ’ 300,-. Tel.
045-274032.
Opel KADETT, bwj. '80,

f APK 1-93, pr. ’2.850,-.
.Tel. 045-214741.
Te k. Opel CORSA 1,25,
'bwj. mrt '84, 2-drs, APK tot
-;mrt '92, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.
Opel KADETT C, bwj. '79,
APK, 15" velgen. Tel.
p-405-3194.
Ppel KADETT 13 S, M '84,
*n topconditie, ’ 4.800,-. Tel
045-724417.

Te k. mooie Opel KADETT
GSi-look, bwj. '86, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-756144 na 18 u.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'78, APK dcc. '92 mcl. sport-
vlgn, 4 nwe. banden, dig.
radio, t.e.a.b. Tel. 046-
-527667 bgg 043-637681.
Opel MANTA GT/E, '84 kent.
APK 2-92, vr.pr. ’7.500,-.
Tel. 045-724854.
Te k. Opel RECORD 18 S,
bwj. 1983, APK 12- '92, i.z.
g.st., ’ 4.900,-. 045-244963
Te k. Opel CORSA wit, bwj.
'84, APK, ’5.800,-. Tel.
04493-4870.
Te k. Opel ASCONA 1.6
automatic, 1980. Dorpstr.
28, Landgraaf
Opel KADETT 1.2 S 1984,
rood, 67.000 km, ’6.250,-,
tel. 045-255784.
Opel KADETT 1200 S HB,
rood, 1983, kent.'Bs, Reca-
ro's, radio/cass., div. extra's,
APK 1-93, ’4.950,-. Tel.
045-412570 na 13 uur
Opel KADETT 1.8, bwj. '88,
kl. .zwart met GT stoelen,
auto is in perf.st., vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 04492-5303
Opel Corsa 13 SR HB, wit,
5-bak sportv. '85 ’ 10.900,-.
Auto LIMBURG 046-338474
Opel Rekord 20 S Traveller
blauwmet., get. glas, c.v. '85
’10.750,-. Auto LIMBURG.
Tel. 046-338474.
Opel KADETT Caravan
3-drs. 16 S, LPG, bwj. '82, kl
zwart met sunr., pr.n.o.t.k.
voor 12.00 uur, 045-241471
Te k. Opel KADETT 13 NLS,
bwj. '87, in nw.st, vr.pr.

’ 14.950,-. Tel. 045-272802
Te k. KADETT club royal
1,3N, 5-versn. bwj. 1-1-'B9,
km.st. 33.000, kl. antraciet,
open dak, brede banden, pr.
n.o.t.k. 045-220791.
Te k. Opel OMEGA Caravan
20 SE, bwj. '88. Tel. 045-
-316607.
Te k. Opel KADETT 13N HB
Berlina, bwj. '81, APK '93.
Tel. 046-524341.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTE,
bwj. '83, ’5.950,-; Rekord
2.0SLPG, bwj '83, ’ 3.950,-
Inr. mog. 046-581649.
Opel KADETT 1.3 cc, bwj.
3-'B9, rood, 3-drs., 5-versn.,
32.000 km als nw^ 12.500,-
Tel. 09-3211.252831.
Opel KADETT 1.6 diesel,
bwj. 9-'B7, blauw, 5-drs., s-
versn. i.g.st. ’9.800,- Tel.
09-3211.252831.
Opel KADETT 1.6 diesel,
bwj. 8-'B4, brons, 5-drs., s-
versn., i.g.st., ’4.600,-. Tel.

'09-3211.252831.
Opel KADETT 1.4, bwj. 10-
-'B9, grijsmet., 5-drs., s-
versn., California uitv.,

’ 13.300,-09-3211.252831
Opel KADETT Hb., 1.2 N,
bwj. '82, APK 10-92,
’3.750,-. Tel. 045-462661.
Te k. v. 1e eig. Opel CORSA
1.3 GL, jan.'BB, 4-drs sedan,
radio en antidiefst. slede,
trekhaak, alle keuringen
toegestaan. 045-316563.
Te koop Opel MANTA met
2.0 Bernstein-blok, 150 pk,
met lichte schade. Tel. 045-
-728386.

1 '

Peugeot

Directie-Wagen
iPEUGEOT 605 SV 3.0: Lederen interieur, LM velgen, ABS,
j metallic lak, Philips stereo.

JL PEUGEOT JANSSEN MM%f Eygelshovergracht 64,6464 GB Kerkrade I
Tel: 045-460500

,
Peugeot 309, '88, en gasin-
stall., wit, pim. 66.000km.
Bovag garantie, V_ jaar, in
uitstekende staat. Autobe-
drijf SMEETS, Schimmen
04404-2442. Inruil, finan-
dering mogelijk.
PEUGEOT 505 GTD auto-
maat '86. Tel. 04743-1574.
Gar. Coenen, Koningsbosch
PEUGEOT 205 CTi Cabrio-
let, kl rood, 65.000 km, bwj.
febr. '89, radio/cass., vr.pr.

’ 32.000,-. Tel. 046-529487
Peugeot 405 SR 1900,
d.blauwmet., get. glas,
stuurbekr., '88, ’19.750,-.
Auto LIMBURG 046-338474
Peugeot 405 SR 1600, wit,
get. glas, stuurbekr., sportv.,
'88, ’19.750,-. Auto LIM-
BURG, 046-338474.
PEUGEOT 305 GL bwj. '83,
blauwmet., ’4.000,-. Tel.
045-254434, na 18.00 uur.

Weg. omst. te k. PEUGEOT
309, 1.4i GR, 23.000 km,
bwj. 4-'9O, ’B.OOO,- onder
nw.pr. Tel. 04744-2260.
PEUGEOT 309 XL Profil
bwj. '87, APK mrt. '92, vr.pr.
’8.750,-. Tel. 045-258491.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '87, kl. blauw, APK,
gebr. als 2e auto, vr.pr.
’10.250,-. 045-422870.
PEUGEOT 309 XLD, 3-'BB,
96.000 km, blauw,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 405 GR 1.9, 11-
-'BB, blauwmet., 60.000 km,

’ 18.450,-. Tel. 04906-1387
Te koop PEUGEOT 305 GL,
met electr. schuifdak,
84.000 km, bwj. 11-'B4, i.z.
g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-310955.
PEUGEOT 205 1.9 GTi s-
BB, met. zwart, ’ 19.950,-.
Tel. 04906-1387.

Renault

Occasionshow
div. aanbiedingen

Renaultbedrijven
Kerres

div. merken met 12 MAANDEN GARANTIE
Heerlen, Beersdalweg 97, tel. 045-724200

Kerkrade, Dom. Mijnstraat 25, tel. 045-452424
Renault 25 GTS, '87, wit,
goede staat. Bovag garantie
Autobedrijf SMEETS,
Schimmen 04404-2442. In-
ruil, financiering mogelijk.
RENAULT 21 Nevada, fami-
liale Turbo, Diesel, 11-'88,
7-pers., ’ 22.950,-. Tel.
04906-1387
Renault 21 GTS Symphonieblauwmet., get. glas, radioRenault, '88, ’15.750-Auto LIMBURG 046-338474

Te k. RENAULT 11, i.g.st.
Nierhoven 27, Nuth. Tel.
045-241132.
Te koop R 25 TS bwj. '84 i.z.
g.st. met alle extra's. Prijs

’ 7.250,-. Mauritslaan 33,
Geleen na 13.00 u.
RENAULT 5 TL, bwj. '80,
APK okt. '92, ’ 1.750,-.
Gasinstall. Vialle ’ 275,-
-(Alfa). Compressor Grasso
500 liter, 15 ato., 2 cilinder,
5,5 Kw., 380 Volt ’ 2.350,-
Tel. 046-511303.
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RENAULT 21 GT Diesel,
11-'B6, wit, 115.000 km,
’7.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 21 GTS, 11-'B6,
blauwmet., 89.000 km,
’9.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TS, 10-85,
antraciet, LPG, 118.000 km,
’7.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 19 GTS, 5-drs.,
wit, '89, ’14.750,-. Tel.
040-515556.
Renault 25 TX 2.2 Inj., an-
tracietmet., 70.000 km, '89,
’24.500,-. Auto LIMBURG,
046-338474.
Renault 11 GTX 1700 rood-
met. get. glas, 5-bak, Iste
eig. '87 ’12.750,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
RENAULT 5 TL, bwj. '83,
nw. motor en kopp., APK,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.
RENAULT 21 Nevada GTS
station, 12-'BB, antraciet

’ 18.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 21 GT diesel,
Nevada, station, 9-'BB, wit,

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. RENAULT 5 GT turbo,
rood, bwj. 3-'9O, 43.000km,
vaste prijs ’ 27.000,-. Tel.
04493-2341.

Saab
Te koop SAAB 96, bwj. '77,
vr.pr. ’4.500,-, kl. blauw.
Tel. 045-750029.
SAAB 900 GLS, '82, APK
11-92, deel revisie, rek. ter
inz. evt. LPG, mooi en goed,

’ 4.500,-. 045-245099.

Rover
Automaat ROVER 213 SE
1300 cc, m. '87, 4-drs., klein
en zuinig, aparte auto,
’8.350,-. Tel. 046-751234,
na 18.00 uur.

Suzuki
Te koop Suzuki SWIFT GS,
bwj. '86, kl. rood/wit, i.z.g.st.
Tel. 04405-2726.
SUZUKI Samurai, bwj. '88,
kl. wit, met soft/hardtop, grijs
kent., voorbereid voor geel
kenteken, div. ace. 045-
-451104, alleen op zondag
Te k. SUZUKI Alto, bwj. '85,
’4.250,-. Tel. 045-416607.
Te k. Suzuki UBOV wit
"Jeep" 1979, toestand 2-3,
erg mooi, klassiek, vr.pr.
’5.000,-. Tel. 046-379908
na 20.00 uur.
Suzuki ALTO GL automaat,
'85/'B6/'9l. Tel. 04743-1574.
Gar. Coenen, Koningsbosch
Te k. sportieve Suzuki
SWIFT 1.3 GS, bwj. '85 met
veel extra's. 046-514706.
Suzuki ALTO 5-drs. GL bwj.
'88, donkerbl. Autobedr. L.
Bodelier, Rouwkoulerweg 1,
Bocholtz. Tel. 045-441721.

" JEEP Suzuki Samurai ca-
brio 12-'B7, antraciet

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
JEEP Suzuki SJ 413, hard-
top 5-1986, met.groen,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Seat
Seat Ibiza 1.5 GL, zwart, '89
2e eig., 35.000km, perfecte
staat, V_ jaar. Bovag garan-
tie. Autobedrijf SMEETS,
Schimmert 04404-2442. In-
ruil, financiering mogelijk.

Talbot
Te k. Talbot SIMCA 1510
GLS, bwj. '79, ’500,-. Tel.
04406-16871 na 17.00 uur.

Vauxhall
Te k. Vauxhall CAVALIER
met Opel-motor, bwj. "77,
APK gek. M. Trompstr. 24,
Landgraaf. Tel. 045-410754

Toyota
Te k. Toyota TERCEL 4WD
stationwagon, kl. grijsblauw-
met, bwj. 3-'B4, km.st.
140.000, vr.pr. ’8.000,-.

Tel. 045-215200.
Witte Toyota CARINA lift-
back, '88, 60.500 km, veel
extra's, in nieuwstaat, prijs
’18.500,-. Auto Services
Gooiker Apollolaan 154
Heerlen. Tel. 045-740041
b.g.g. 045-751632.
Toyota COROLLA 1.6 XLi
'90. Tel. 04743-1574. Gar.
Coenen, Koningsbosch.
Toyota STARLET, '89, rood,
45.000 km. Tel. 045-256447
Toyota Corolla GTi TWIN-
CAM Coupé zwart/grijs, zeer
apart, dcc. '84, ’11.750,-.
Auto LIMBURG 046-338474

Te koop zeer mooie Toyota
STARLET, bwj. 7-'B2, APK
7-92. Tel. 045-228398.
Toyoto COROLLA HB/GL
diesel 1985, 5-drs., z. mooi,

’ 6.250,-, tel. 045-255784.
Te k. Toyota COROLLA bwj.
'80, pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-720389.
Te k. Toyota TERCEL cou-
pé bwj. '81, zeldz. mooi,
’2.250,-. Tel. 045-216470.
Toyota COROLLA bwj. '81,
APK 7-92, ’2.150,- Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen
Te k. Toyota COROLLA 1.3
XL HB, kleur rood, bouwjr.
mei '88, i.z.g.st., div. extra's,
5-bak. Tel. 04459-1727.

Volkswagen
Te k. VW JETTA diesel bwj.
'89 km.st. 60.000, van 1e eig
Tel. 04404-1476 na 17 u.
Te k. VW JETTA '81, diesel,
rev. motor '91, i.g.st.
’3.850,-. Tel. 046-523341.
Te k. VW GOLF 1.6 GTi uitv.
alle extra's, nw. mod., kl. wit,
kent. '91, ’9.500,-. Tel.
045-443620
Te koop GTi MOTOR com-
pleet, vraagprijs ’ 750,-.
Tel. 045-210072.
Te k. VW GOLF model '83, i.
z.g.st., APK-06-'92,

’ 3.950,-. 045-253075.
Te k. VW GOLF 1.3i, bwj.
12-'B9, 1e eig. kl. zwart,
Manh. uitv. met pap. Inr.
Golf D mog. 04498-55460.

VW Golf I.Bi CL, lichtgroen
metallic, 59.000km, 2e eig.
Bovag garantie. Autobedrijf
SMEETS, Schimmen
04404-2442. Inruil, finan-
ciering mogelijk.
GOLF 1600 GLS cabriolet
autom., 1980, metaal grijs

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF 1800 GTi 6-'BB,
metallic groen 60.000 km.

’ 17.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT station Variant
CL 66, KW 3-'B9, wit, LPG,

’ 26.950,-. Tel. 04906-1387
VW GOLF bwj. '78. APK
12-92, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
045-321553. ■
VW JETTA 1.6 diesel, bwj.
1982, pr. ’3.250,-. Tel.
045-751387.
Te k. VW KEVER 1300 bwj.
'65, platte koplampen,
schuifdak, i.g.st., vr.pr.

’ 6.950,-, tel. 046-524985.
Te koop GOLF 1600 .Diesel,
bwj. '80, kleur wit. Tel. 045-
-720729.
Te k. VW SCIROCCO, bwj.
'82, km.st. 97.000, kl. goud-
met., pr. ’9.000,-. Tel.
04455-1587.
Te k. VW GOLF, bwj. '81, i.
g.st., APK t/m aug. '92,

’ 2.500,-. Tel. 045-412023.
Te k. VW JETTA Elan 1.3,
bwj. '87, 1e eig., kl. donker
blauw. Tel. 04405-1434.
Gitzwarte GOLF bwj. '80,nwe. APK, spoilers, get. glas
mooi en goed! ’ 2.750,-. Inl.
045-726175.

Klassieker... alleen voor de
liefhebber VW KEVER ca-
briolet, 1972, kleur metallic-
grijs. Vorig jaar nog mecha-
nisch en technisch geres-
taureerd. Licht plaatwerk-
schade. APK gekeurd. Ra-
dio, achteruitverwarming,
mistlampen. Volledig getec-
tyleerd. Alleen serieuze lief-
hebbers. Prijs ’ 15.000,-.
Alleen tel, afspr 04493-2048
VW GOLF 1.3 CL 3-drs.,
bwj. '84, z.g.a.nw., vaste pr.

’ 7.500,-. Tel. 04492-5358.
Te k. GOLF GTi bwj. '81, kl.
zwart, i.z.g.st, vr.pr.
’5.600,- event. mr. mog.
Tel. 045-728676.
Te k. VW KEVER bwj. '84,
70.000 km, APK 10-92, i.z.
g.st., groen, pr. ’5.950,-.
Tel. 045-252227.
V. Bovagbedr.: GOLF GTD
'89, ANWB gek. ’24.900,-,mr. gar. mog. Hunnecum 38
Nuth, tel. 045-244947.
VW GOLF 1800 GLi Cabrio,
bwj. '84, in nw. st., div. ace.
045-251575 na 17 u.
VW-JETTA model C 1300
'86, 2-drs., APK 8-92,
’6.450,-. 045-751387.
Te koop VW-POLO, bwj. '82
i.z.g.st, ’3.000,-. Tel. 045-
-258824 na 20.00 uur.
VW-KEVER, bwj. '72, APK
8-92, geh. gereviseerde
motor, geringe lakschade vr.
pr. ’ 2.500,-. 045-455869.
VW GOLF diesel '88, wit, in
perf. sta'^t, keur.rapp. Tel.
045-461406.

Volvo

Volvo 245 turbo
liefhebbersauto in subl. st.
1985, zilv.met., I.met. velg.,

centr. deurvergr., elec. spie-
gels, nivoreg., get. gl., stoel-
verw., trekh., km.st. 127.000

tel. 046-517563.
VOLVO 440 Turbo, okt. '88,
div. extra's. Tel. 046-
-334411.
Te k. VOLVO 340 DL, 5-drs.
metalic antraciet, bwj.'B6, pr.
’9.950,-. Tel. 045-312301.
Te k. VOLVO 343 MBO, i.z.g.
st, ’ 1.650,-045-253075. '

Volvo 440 DL '89, wit,
41.000km, 1e eig., uitste-
kende staat. Bovag garantie
Autobedrijf SMEETS,
Schimmelt 04404-2442. In-
ruil, financiering mogelijk.
Te k. weg. omstandigh.
VOLVO 340 DL, 5-'B7,
47.000 km. pr.n.o.t.k. 045-
-314672 b.g.g. 045-316954
VOLVO 360 GLI, 2.0, 5-bak,
l.m.velgen, '87, ’ 8.950,-.
Tel. 046-527945.
Te koop VOLVO 66 GL, bwj.
1976. Vraagprijs ’ 250,-.
Tel. 045-273042.
VOLVO 245 GL stationcar
10-'B3, LPG onderb.,
170.000 km. overdr.
’9.950,-. Tel. 04906-1387
VOLVO 264 GLE airco
autom., LPG 10-81,
165.000 km., metal. groen
’.5.950,-. Tel. 04906-1387

Te k. VOLVO 340 DL, 19$
1.7 L, 5-drs., grijsmet., KJst. pim. 30.000, i.z.gsl
pr.n.o.tk. Tel. 045-410075y
Weg. omst. VOLVO 340
autom., bwj. juni '89, ö-dj,
beigemet., 12.000 km, jf
nw. ’ 17.000,-. 045-41253jj
VOLVO 340 Special, r<A
5-drs., bwj. 3-'9O, ü
f 16.800,-. Tel. 045-31855°]
Voor liefh. DAF 46 auto"1]
bwj. '76, APK, i.g.st., iets 1
parts ’ 1.000,-. 045-3136^VOLVO 340 GL special, A
1991, kl. rood, autom., èA
Mono. Vr.pr. ’ 22.500']
046-518595. J
Te k. VOLVO 340 au»1]
bwj. '83. I.g.st. met APK. "1
pr. ’ 2.250,-, 046-581278J
VOLVO 240, leer, get. gm
radio/cass., goed en BJ
trouwbaar, bwj.'B6, APK, fl

’ 8.250,-. Tel. 045-414519J
Te koop VOLVO autom'4
345 DL, 5-drs., als nie*_|
100% in orde, bwj. eind '^vr.pr. ’ 2.350,-. 045-71913jf
VOLVO 340 GL diesel, t"4
11-'B5, 4-drs., 165.000 KH

’6.900,-. Tel. 046-752505J
Te koop VOLVO 343 <&
automaat, '80, i.z.g.st., AH
okt. '92, pr.n.o.Lk. HillesM
gerweg 57, Mechelen. J
Volvo 340 GL antracietn^get. glas, 5-bak, open óA
'88, ’14.750,-. Auto LIM
BURG. Tel. 046-338474. _,
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Prijswinnaars
puzzel no. 4
Oplossing:
ENGELS
1e prijs, /1000,00
W. Aelmans
Past. Erckensstraat 8
6181 ND Meers-Stem
2e prijs, ’ 300,00
Mevr. I. Ploum-Huys
Drievogelstraat 175
6466 GL Kerkrade
3e prijs, ’ 150,00
A.L.M. Larve
Beatrixstraat 11
6155 KV Puth
4e prijs, ’ 100,00
J. Engelen
Op de Acker 25
6431 GJ Hoensbroek
5e prijs, ’ 50,00
M.L.L. Mesters-v. Broekhoven
Kunostraat 34
6367 CT Voerendaal
6e prijs, / 50,00
Fam. J. Glaesmaekers-Verheijen
Houtstraat 54
6127 EE Grevenbicht

7e prijs, ’ 50,00
F.N. Puynen
Meteoorstraat 5
6446 SP Brunssum
8e prijs, ’ 50,00
K. Nacken-Slijpen
Pr. Hendrikstraat 15
6373 KD Landgraaf

9e prijs, ’ 50,00
A.H.C. Hawinkels-Bloemendaal
Hoogstraat 24
6102 KT Echt
10e prijs, ’ 50,00
W. Peeters
Groeneboord 46
6351 EE Bocholtz

Hoofdprijs puzzel vier valt in Meers

’Het doel spreekt mij aan’
MEERS - De winnaar van de
hoofdprijs van puzzel vier, Wil Ael-
mans uit de Pastoor Erckensstraat
in Meers puzzelt speciaal meevoor
het goede doel. „Ik vind de be-
stemming van de opbrengst van de
Limburgs Dagbladpuzzel een goe-
de zaak en dus doe ik daaraan
mee", zo zegt hij.

Puzzelen is niet de grootste hobby
van Wil Aelmans. De 48-jarige on-
derhoudsmonteur besteedt zijn
vrije tijd voornamelijk aan zijn gro-

te liefhebberij, de tuin. Dat is ook
wel nodig met duizend vierkante
meter rondom het huis. In een
kleine serre worden bloemen en
koolplantjes gekweekt. De appel
valt bovendien niet ver van de
boom, want zoon Ron beheert een
stuk van de tuin, waar hij bomen
kweekt. Dat is een uitvloeisel van
zijn studie aan de middelbare tuin-
bouwschool in Venlo, waar hij dit
jaar zijn diploma verwacht te ha-
len. Dat geldt ook voor dochter
Monique, die dit jaar examen ma-

vo doet aan de scholengemeen-
schap Groenewald in Stem.

De bestemming van de duizend
gulden vormt geen enkel pro-
bleem. „Binnenkort willen wij een
kleine verbouwing aan het huis
doorvoeren en dan komt het geld
goed van pas. Ook zonder de dui-
zend gulden was dat wel gebeurd",
zegt Wil. „Maar u mag gerust nog
een keer terugkomen", roept Wil
ons nog na bij het afscheid.

" Begeleid door de opmerking 'wel teruggeven' tonen Tonny, Ron en Monique Aelmans
de prijs, diewerd gewonnen door vader Wil. Foto: peter roozen

puzzel

Grote Limburgs Dagblad-puzzelactie

Hoofdprijs
f5000,-

-(eindoplossing)

Zo kunt U
deelnemen

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

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

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

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

Oplossing puzzel nr. 6

PUZZEL NUMMER 6

Horizontaal: 1. gewicht; 4. licht uitzenden; 9. visje; 12. vuurpijl; 14. vaartuig; 15. bijbelse
figuur; 17. sjirpend insekt; 18. verwoesting; 19. deel van het oor; 20. luchtvaartmaat-
schappij; 22. aanwijzend voornaamwoord; 23. op grote afstand; 24. werkelijk; 26. vreem-
de munt; 28. lidwoord; 29. wijfjesree; 31. muuropening; 33. meetstok; 34. vruchtbaarma-
kende stof; 35. kaartspel; 37. selenium; 38. schoorsteenzwart; 39. teug; 40. voegwoord;
42. plaats in Noord-Holland; 44. koraaleiland; 45. zangnoot; 46. zwaar; 48. vurig verlan-
gen; 50. ontkenning; 51. visgerei; 53. plaats in Duitsland; 54. kip; 56. roodachtig; 58.
vreemde munt; 59. opstandje; 61. plotseling; 63. majesteit (lt.) 65. kubieke meter; 66. ri-
vier in Schotland; 68. kleinstdenkbare hoeveelheid; 69. waardeloze lap; 70. plaats in
Zuid-Holland; 71. bedrog.

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

Verticaal: 1. zwaardwalvis; 2. grappenmaker; 3. geraamte; 4. paar; 5. rondhout; 6. aan-
geboren geschiktheid; 7. maanstand; 8. voeg; 9. spreken; 10. deel van het gezicht; 11.
wond; 13. eekhoorn; 16. wisselborgtocht; 20. gebouwtje van tijdelijke aard; 21. vogel; 23.
huid; 24. overschot; 25. vrouw die graag een borreltje drinkt; 27. waterdier; 28. uitspan-
sel; 29. al; 30. bewijs behorend bij een effect; 32. reeks; 34. afgemat; 36. speelgoed; 41.
kloosterzuster; 43. planeet; 44. plaats in Duitsland; 45. de mensen; 47. klaar; 49. iemand
die het recht heeft om vertegenwoordigers te kiezen.; 50. worstelgreep; 52. omwenteling;
54. warm; 55. slimheid; 57. vlug; 59. venster; 60. groot ongeluk; 62. netto; 64. gesloten;
66. lidwoord; 67. en dergelijke.

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

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

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

Als u de hele puzzel hebt opgelost, moet u de letters in de vakjes met de cijfers 28-42-18-66-13-59
achter elkaar zetten.

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

Bewaar daarom ALLE oplossingen!
De oplossing van puzzel 6 moet vóór 23 januari 1992 in ons bezit zijn

De
wekelijkse

prijzen

Zelfstandig
Zo werd in de zomer besloten
om het jongetje enkele ochten-
den naar het Franciscusoord te
brengen. In het begin bracht
demoeder hem en bleef zij ook
een tijdje om hem te laten wen-
nen. Maar nu gaat hij meestal
alleen mee in een taxi-busje
dat her en der pupillen van het
Franciscusoord ophaalt. „Na
die gewenningsperiode gaat
het nu zelfs beter als Donny al-
leen is met de andere kinderen
en de leidsters dan wanneer ik

erbij ben," zo heeft Ingrid be-
merkt.
Donny zelf vindt het fijn in de
peuteropvang. Hij leert er zelf-
standig eten en krijgt er zinde-
lijkheidstraining. Vooral het
omgaan met andere kinderen is
belangrijk. „Hier zijn trouwens
aangepaste spellen die je thuis
niet hebt omdat ze veel te duur
zijn," zegt de moeder. Met be-
hulp van fysiotherapie en ergo-
therapie wordt geprobeerd de
grove en fijne motoriek te verbe-
teren.

Ingrid Schmeits hooptvan harte
dat de puzzelactie zorgt voor een

buitenspeeltuin als aanvulling
op de voorzieningen in het peu-
terpaviljoen. „Ik ben zelf vaak
genoeg met Donny naar de ge-
wone speeltuin gegaan. Maar ik
moest alüjd mee op een toestel.
De schommels zijn er voor een
kind als Donny onveilig omdat
ze geen rugleuning hebben. Het
trapje naar de glijbaan kan het
niet uit zichzelf beklimmen,"
zegt de moeder.

Zelf vindt zij het geen probleem
om met haar kind naar de speel-
tuin te gaan. „Maar hij moet ei-
genlijk toch kunnen spelen
zonder mam!"

Peuteropvang van Franciscusoord uitkomst
Donny uit Born was toe
aan spelen met kinderen

DOOR JAN DIEDEREN
HOUTHEM - Zoontje Donny
van William en Ingrid
Schmeits uit Bom is net drie
jaar. Sinds september komt hij
naar de peuterafdeling van het
Franciscusoord. Eerst twee en
de laatste tijd al drie ochten-
den. Donny heeft geen volledi-
ge controle over de spieren van
benen en romp. Maar in het
Franciscusoord heeft hij daar
al heel wat beter mee leren
omgaan dan vroeger thuis.
„Het gaat stukken beter. Hij
kan bijna alles al zelf doen,"
zegt moeder Ingrid.

Toen Donny een maand of
drie was bemerkten de ouders
dat hij niet reageerde als ande-
re kinderen, zoals het oudere
zusje Daisy, dat nu zeven jaar
is. Een kinderarts werd geraad-
pleegd en die stelde de handi-
cap vast bij Donny. In het
begin werd het kindje thuis
door de moeder verzorgd.
„Maar je merkte aan alles dat
Donny toe was aan andere kin-
deren bij het spelen," zegt In-
grid.

" Ingrid Schmeits met zoontje Donny.
Foto: WIDDERSHOVEN
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Volvo

Te k. VOLVO 360 GLS, bwj.
'85, i.z.g.st., ’7.500,-. Tel.
046-339346.
VOLVO 345 DL, bwj. '81,
APK 11-92, mooie auto
koopje! ’2.750,-. Tel. 045-
-314373
Te k. van Volvomed. Volvo
460 GLI AUTOMAAT, bwj.
nov. '90, kl. beige met.,
7.000 km., veel ace,

’ 34.500,-, tel. 045-259497.
VOLVO 343 DL, aut., kleur
blauw, schuifd., bwj. 1980
APK 5-92. Tel. 045-424484

VOLVO 240 DL, bwj. 2-'BB,
blauw met gas uitv. in gekl.
gl. als nw., ’ 14.200,-. Tel.
09-3211.252831.
VOLVO 360 GLT, bwj. 9-'B3
grijsmet., 5-drs., 5-versn.,
alu.velg., i.z.g.st., ’ 3.500,-.
Tel. 09-3211.252831.
VOLVO 265, GLE station,
bwj. '81. Tel. 045-256767.

Zastava
Zastava YUGO, bwj! "86^
(model Ford Fiësta), 41.000
km, ’ 3.450,-. 045-255784.

Diversen

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-
Daihatsu Rocky Wagon HR D 1985 ’ 18.750,-
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988 ’ 18.900,-

Automaat
Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,-

Occasions
Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km 1990 ’ 23.900,-
Daihatsu Charade 13 iTX 15.000 km 1990 ’ 17.900,-
Daihatsu Charade TS 50.000 km 1987 ’ 10.900,-
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
Audi 80kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0 EX 40.000km 1989 ’ 23.750,-
Opel Kadett 13LS41.000km 1989 ’ 16.750,-
VW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3 LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Ford Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 OOOkm ... 1988 ’ 18.750,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Peugeot 205KR kl. rood, 42.000km 1988 ’ 14.750,-
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984 ’ 10.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
Ford Escort 1.4 CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra 1.6 CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra 2.3 Diesel 5-drs 1988 ’ 16.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
BMW 316 kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750,-
Mercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Corsa 12LS Sedankl. wit 1985 ’ 6.750,-
Opel Kadett 12LS 3-drs kl. rood 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Renault R5kl. wit 120.000km 1987 ’ 6.950,-
Daihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-
Citroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
-vW Golf GTS veel ace 1983 ’ 7.950,-
Ford Escort XR3 1600i zeer mooi 1983 ’ 8.750,-
Fiat Panda White34 1985 ’ 6.750,-
Subaru Mini Jumbo 5-drs 1987 ’ 7.950,-
VW Jetta met sportvelgen 1982 ’ 4.750,-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Ford Escort 1,3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120 LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984 ’ 2.950,-

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

Occasions zoals
het hoort.

Renault 5 TL 1985
v"olvo 340 autom 1984
3itroën Visa 1986
Nissan Micra autom 1986
Toyota Corolla 1986
üitroën AX 1989
Opel Kadett 5-drs 1987
Seat Ibiza 1200 1989
-ord Fiësta 1100 1989
ZW Golf 1.3 div. extra's 1987
"'eugeot 309 1988
Mfa Romeo 33Bleu 1989
vlitsubishi Lancer 1988
rord Fiësta 1.4 1989
Dpel Kadett 1.4 5-drs 1989
Citroen BK 1400 1985 t/m 1989
Citroen AX GTinj 1990

'eugeot 205 XL diesel 1986
'eugeot 205 GR diesel 1987
'eugeot 205 Accent 1989
'eugeot 205 Accent 1.4 1989
"eugeot 205 XL 1.1 1985
'eugeot2os XL 1.1 1989
'eugeot2osXß 1.4 1989
'eugeot3o9Gß 1.6 1988
'eugeot4osGL 1.6 1988
'eugeot 405 GL 1.6SD 1989
'eugeot4osGß 1.6 SD 1990
'eugeot 405 GR 1.9 SD 1988
'eugeot4osSß 1.6 1988
'eugeot 106KR 1.1 10e mnd 1991
,udi 80 1.8 S div. extra's 1989
ord Siërra 2.0 CLK61988
ord Siërra 1.6 Laser 1985
ordEscort 1.4 CL SD 1989
londa Civic 1.4GL 1986
litsubishi Colt GLX 1987
)pel CorsaTR 1.2 S 1987
>pel Kadett 1.3 div. extra's 1986
lenault 21 2.0iRX 1987
;enaultGTL Louisiane 1986
eat Malaga 1.5GL 1989
oyota Corolla 1.3 SXL 1987
W Golf 1.6 GTi LM velgen 1982
W Golf 1.6 Manhattan 1989

Auto's jonger dan 4 jaar met
12 maanden garantie

JL PEUGEOT JANSSEN W_\\
%f Eygelshovcrpacht 64. 6464 GB Kerkrade I

Tel: 045-460500.

""ADETT 13 Club '89; Kadett
2 LS en 13 LS '87 en 85;
:adett Sedan 1.3 LS '86;
'adett Caravan 1.3 LS '87;:orsa 1.2 S '87 '84; Corsa
R 1.3 '87; Kadett 1.2 N
oupé '77; Kadett 1.2 S '83.
.utomobielbedrijf Denne-
ïan Raadhuisstraat 107,
tulsberg.
NKOOP alle merken auto's.
"Vii betalen de hoogste prijs'
W5-416239 tot 21.00 uur.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. SAAB 99 GL bwj. '77, i.
z.g.st. APK 12-92; Mitsu-
bishi Colt 1400 GLX bwj. '80
Tel. 045-245237 na 18 u.
MERCURY Sable LS 3.8i
Sedan, d.blauwmet., '88,

’ 19.950,-. Tel. 040-515556

Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekorc
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
blauw, '84; Opel Kadett Ca
ravan Diesel 5-drs. goudme
'85; Opel Kadett 5-drs. au
tomaat rood '84; Audi 100a
div. extra's goudmet. '83
VW Passat Variant Diese
wit '86; 4x VW Golf Diese
'81 '84 '85 '86; 3x VW Goh
CL '81 '86 '88; VW Passat
5-drs. groenmet. '84; Mer-
cedes 190 E '87, 190 E au-
tomaat '84, 190 D '87; Ford
Siërra 2.0 GL 4-drs. blauw-
met. LPG '87; Fiësta 1.1
rood '83; Mazda 626 GLX
2.0 12V groenmet. '88; Maz-
da 323 GLX 3-drs. blauw-
met. '88; Fiat Ritmo 5-drs.
blauw '84; Seat Ronda div.
extra's rood '84; BMW 316
als nw. type '84; Citroen BK
1.6 TRS groenmet. '84; Nis-
san Kingcab Diesel '86; Nis-
san Sunny Diesel zilvermet.
'88; Nissan Cherry blauw-
met. '82; Mitsubishi Lancer
Diesel antraciet '86. Div. in-
ruilers va. ’ 1.000,-. Auto-
bedrijf Gebrs. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80-'B5. RDW vrijwaring. Tel
045-423199.
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29.750,-
Volvo 440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '89 ’23.000,-; Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86

’ 19.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’ 23.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 Laser '86 ’10.500,-;
Ford Fiësta 1.11 CL 3-drs.
'90 ’ 16.900,-; Opel Omega
2.0iLS 89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89

’ 23.500,-; Renault 25TX
'88 ’23.900,-; Citroen BK
1.4 RE '88 ’14.500,-; Fiat
Croma 2.0 CHT '87
’12.750,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Peugeot 205 XS div. acces.
'90 ’21.500,-; Mazda 626
2.0 Coupé GLX '90
’26.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’23.900,-; Mazda
626 1.6 LX 4-drs. aut. '85
’9.750,-; Nissan Micra 1.0
'90 ’12.900,-; Ford Escort
Diesel '85 ’7.500,-; Volvo
340 2.0 GLS '84 ’7.500,-;
Fiat Uno 60 S 5-drs. '88

’ 10.500,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. 045-311729.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas: Mitsubi-
shi Starion EX Turbo leder
int. nw.st. '85; Skoda Favorit
1.3L 5-drs. 6.900 km rood 5
mnd. oud ’ 11.950,-; Alfa 75
1.8 Savali uitv. wit 68.000
km v. ace. '88 ’ 18.900,-;
Audi 80 1.8 S groenmet. '89

’ 27.800,-; Ford Scorpio 2.0
GL zilvermet. 42.000 km '90

’ 29.800,-; Ford Scorpio
2.4 i CL blauwmet. 71.000
km ’19.900,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan blauw 52.000
km '90 ’22.900,-; Ford
Fiësta 1.1 i Cheers roodmet.
29.000 km '91 f 18.900,-;
Opel Kadett 1.6 i grijsmet.
31.000 km '90 ’21.900,-;
BMW 320i4-drs. groenmet.
nw.st. 82.000 km '86
’19.800,-; BMW 316 1.8
bruinmet. '87 ’15.800,-;
Mazda 626 1.8 GLX blauw-
met. '89 ’ 19.900,-; Opel
Omega 1.8 LS blauwmet.
69.000 km '88 ’ 18.900,-;
Opel Omega 2.0iLS blauw
'87 ’16.900,-; Opel Kadett
LS Hatchback grijsmet. 85
zeer mooi ’9.950,-; Peu-
geot 405 GR rood electr. ra-
men '89 ’ 19.900,-; Lancia
Thema Turbo IE grijs 72.000
km '88 zeer v. ace.
’25.800,-; Volvo 240 GL
2.3 d.rood nw.st. '87
’20.900,-; Volvo 340 DL
1.4 nw.st. blauw '86

’ 9.750,-; Toyota Corolla
GL blauw '86 ’9.900,-;
Mercedes 200 D d.bruinmet.
'83; VW Golf GTi 16V veel
ace. zwartmet. '87
’22.800,-; VW Passat Die-
sel 5-drs. wit '86 ’ 10.900,-;
Porsche 924 bruinmet. '80
’12.900,-; Mitsubishi Ga-
lant GLS autom. '84; Audi
100 CC 5E autom. nw.st.

rookzilvermet. '83 ’9.800,-;
Opel Rekord autom. 2.0 S
Berlina '82; VW Jetta S rood
veel ace. '81. " 12 maanden
volledige garantie " 100% fi-
nanciering mog. * inruil auto/
motor mogelijk. Autobedrijf
John Koullen, het adres voor
de betere gebruikte auto.
Tel. verkoop 045-426995;
tel. werkplaats 045-424268.
Locht 17, Kerkrade.
Met GARANTIE van Bovag-
bedrijf: Renault 11 GTL '83,
5-bak; Citroen Visa '84; BK
1.6 TRS 5-bak, elec. ramen
'83; Escort 1.3 '82 5-drs.;
VW Golf diesel 5-bak, '82;
Renault 5 GTL '82. Hunne-
cum 38 Nuth. 045-244947.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Fiat 127 1050 '80 ’1.750,-;
VW Golf MX '80 ’2.950,-;
Opel Kadett 13S 5-drs '80
’2.450,-; BMW 318 i '81

’ 4.950,-; Volvo 345 GL '81
’2.950,-; VW Golf LS '81
’3.450,-; BMW 315 '81
’3.950,-; Nissan Cherry 13
GL '82 ’3.950,-; Daihatsu
Charade 5V '83 ’3.950,-;
Fiat Panda 45 '83 ’ 3.950,-;
Citroen Visa Super E '83
’3.950,-; Opel Kadett 12S
'83 ’ 4.950,-; Volvo 240 GL
autom. LPG '83 ’5.450,-;
Citroen Visa Club '83
’2.950,-; VW Derby CLS
'80 ’2.450,-; Saab 99 GL
LPG '83 ’5.950,-; Nissan
Micra '84 ’ 5.950,-; Fiat Uno
55 '84 ’4.950,-; Ford Es-
cort 1.1 Laser 5V '84
’7.450,-; Citroen BK 14E
'84 ’ 6.950,-; Fiat Panda 34
'86 ’6.450,-; Citroen BK 16
TRS '84 ’7.450,-; Toyota
Corolla 4-drs LPG '85
’7.950,-; Citroen Visa 11
RE '84 ’4.950,-; Citroen
CX 2.0 Pallas '85 ’ 7.450,-;
Talbot Samba LS '85

’ 5.950,-; Fiat Panda 34 '85
’4.950,-; Mitsubishi Colt
5-drs '81 ’2.950,-; Opel
Kadett 16 SR '83 ’7.450,-;
Citroen BK 19 Diesel '89
’16.450,-; Opel Kadett 13S
5-drs LPG '81 ’3.450,-;
VW Polo CL (m.'B2) '81
’3.450,-; Renault 5 GTL
5-drs '82 ’3.450,-; Mitsu-
bishi Colt GL '83 ’3.950,-;
Toyota Celica 1600 ST '78

’ 1.750,-; Opel Kadett aut.
'79 ’1.250,-; Opel Kadett
16S LPG '83 ’4.950,-; Ford
Escort 13 GL 5-drs '81

’ 3.950,-. Auto's worden
APK gek. afgeleverd. Auto
Service BUGGENUM.
Haelenerweg 7 Buggenum.
Tel. 04759-4144 b.g.g. 3281
BMW 524 TD '88-'B9 1e eig.
va. ’39.500,-; 520 i 12-'BB
’38.500,-; 525 i'83-'B5 va.
’7.500,-; 320 i Touring '89
1e eig. ’34.000,-; 316. 323i
'84-'B7 va. ’9.000,-; 732i
'82 va. ’6.750,-; Porsche
924 '80-'B4 va. ’12.500,-;
Mercedes 240 TD Combi
'79-'B2 va. ’5.250,-; 200
'80 ’5.000,-; Audi 100 cc
2.3im. '89 1e eig. ’ 23.000,-
-100 cc Avant Quattro '86
’19.500,-; 80 Turbo D '88
1e eig. ’23.500,-; 80 D '88
’21.000,-; 80 S '88-'9O va.
’21.000,-; Opel Omega 2.0
GLi aut. '89 1e eig.

’ 21.750,-; Omega Combi
'88 1e eig. ’20.500,-; Ome-
ga I.BS, 2.0 i '88-'9O va.

’ 14.500,-; Senator 2.5 iaut.
12-'BB 1e eig. ’26.500,-;
Senator 3.0 '84-'B6 va.
’8.000,-; Rekord 2.0 S '83
’4.250,-; Kadett GLD s-
drs. '89 ’15.750,-; Kadett
1.2, 1.3, 1.6 '84-'B9 va.

’ 5.500,-; Kadett Cabriolet
'81 ’9.750,-; VW Passat
1.8 CL '89 1e eig. ’24.750,-
Passat Combi Turbo D '87
’17.500,-; Golf D '86-'BB
va. ’10.000,-; Golf 1.3, 1.6
'84-'B9 va. ’8.750,-; Golf
GTi '77 excl. uitv. ’4.750,-;
Passat D, Jetta '84-'B5 va.

’ 7.000,-; Kever '74
’4.250,-; Alfa 164 Turbo D
'89 1e eig. ’34.750,-; Ford
Siërra combi D '85-'BB va.
’9.500,-; Siërra D '85-'9O
va. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
va. ’5.750,-; Scorpio 2.0
DOHC '90 ’21.750,-; Scor-
pio 2.0 GL '86-'B9 va.
’13.750,-; Escort 1.3, 1.6,
1.6D '82-'B9 va. ’3.500,-;
Escort aut. '85 ’8.750,-;
Escort combi 1.8 D '88 1e
eig. ’14.750,-; Alfa 75 1.6,
1.8 '86-'BB va. ’11.500,-;
Fiat Tipo IE '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.900,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.750,-;
Ronda 1.2 GL '86 ’6.500,-;
Peugeot 309 GTi 1.9 '89 1e
eig. ’23.500,-; 405 GR '89
1e eig. ’20.750,-; 205 Ju-
nior '87 ’ 10.000,-; Renault
1.9 GTR, GTX i '89 1e eig.
va. ’ 17.500,-; 21 GTL '86-
-'BB va. ’9.750,-; 11 GTX
'86 ’ 8.250,-; 25 GTS, GTX
'85-'9O va. ’7.500,-; Ci-
troen BK Break TRD Turbo
'88 1e eig. ’16.750,-; BK
Turbo D '88-'B9 va.
’15.750,-; BK Palmares '88
1e eig. ’13.500,-; BK, TRi
'84-'BB va. ’5.000,-; BK 19
D '87-'BB va. ’ 9.250,-; Visa
Chrono '85 va. ’4.500,-;
CX GTi aut. '87 ’ 14.000,-;
Toyota Celica '83-'B5 va.

’ 7.000,-; Carina '85

’ 7.500,-. Tal van goedkope
inruilauto's. Direkte 100% fi-
nanciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Autohandel de ANJELIER
biedt te koop aan: Fiat Cro-
ma bwj. '87; Kadett LS bwj.
'81; Kadett 1300 bwj. '83;
Escort bwj. '83; Sunny die-
sel bwj. '87; Fiat Uno bwj.
'86; Corsa 13S bwj. '89; To-
yota Corolla 16V t. XLi bwj.
'90; Talbot Samba bwj. '82;
Manta bwj. '78; BMW 318i
bwj. '82; Daihatsu Charade.
045-223722 / 06-52870500
Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa TR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi '85
Toyota Camry 2.0 GLi '84;
Opel Omega 2.0i '87; Opel
Kadett GSi '88. Autobedrijf
TER HARK, Sportstraat 26,
Kerkrade-W. (Rodaterrein).
Tel. 045-424890.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX '88 met
stuurbekr.: Mazda 626 Se-
dan 2.0 LX '88; Mazda 626
Sedan 2.0 LX Diesel '84;
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
12 V, 8-10-'B7 nw. model;
Mazda 626 Coupe 2.0 GLX
'88 div. opties weinig km;
Mazda 626 HB 2.0 GLX
LPG '88; Mazda 626 HB 2.0
GLX met stuurbekr. '88;
Mazda 626 HB 2.2iLX '88
met stuurbekr. airco cruise-
controll Amerik. uitv.; 2x
Mazda 323 Sedan 1.3 LX
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3 LX 5-drs. automaat
'89; Opel Kadett 1.2 S '85/
'86; Opel Kadett 1.3 S '86/
'88; Opel Kadett 1.6 S '85;
Ford Fiësta 1.4i '89; Ford
Escort 1.4 CL '89; Ford Siër-
ra 2.0 Laser '85; Ford Siërra
2.0 GL met LPG '86; Honda
Civic 1.3 L '86; Honda Civic
aut. '82/'B3; Lancia VlO
Touring '86; Mitsubishi Colt
1.5 GLX '87; Mitsubishi Ga-
lant 1800 GL '88; Nissan HB
1.5 GL '85; Peugeot 405 SRi
1.9 9-10-'B7; Peugeot 205
GR 1.6 aut met stuurbekr.
schuifdak 6-11-'B7; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87; VW Jetta I.Bi 3-1089.
Div. goedkope inruilauto's:
Ford Capri 1.6 79 ’ 3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-;
Opel Kadett 1.3 bwj. '80
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG bwj. '80, ’2.750,-.
Eigen financiering APK-
keuringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Opel Veetra 1800 GT '89;
VW Golf Memphis op LPG
70.000 km '88; Ford Siërra
Stationcar CLD Diesel '88;
Audi 80 1.9 E met veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Lada
2107 '87 ’4.900,-; Nissan
Sunny 1300 '88; Ford Scor-
pio GL aut. '86 ’14.750,-;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Opel As-
cona '79 ’ 1.500,-; Ford Es-
cort diesel '86; Fiat Regatta
autom. ’4.000,-; Ford Tau-
nus 2.0 GL '79 ’1.500,-.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, speciale aanbie-
dingen: Opel Kadett 13i, '90,

’ 19.900,-; Alfa Sprint Qua-
drifoglio '85, ’5.500,-; Alfa
Sprint Veloce 1.5, ’4.500,-;
Opel Corsa 1200 S, '87,
’11.900,-; 3x Ford Escort
'83 en '84, v.a. ’5.500,-;
Mitsubishi Galant GLX turbo
diesel, '84, ’6.500,-; 4x
Volvo 340 GL v.a. ’ 3.500,-;
Fiat Panda 750L, '86, top-
cond. ’ 6.500,-; Ford Fiësta
Laser '84, ’6.900,-; Merce-
des 200 diesel, veel extra's,
'84, ’12.900,-; Volvo stat.
car 245 GL, ’ 9.000,-; Citro-en Visa 11 RE '84, ’ 5.000,-
-2 x Opel Kadett v.a.
’6.000,-; Opel Manta A
Special Sport, ’ 5.900,-;
VW Golf MX '79, ’2.000,-;
Nissan Cherry 1.3 GL '83,

’ 4.950,-; Renault 30 TX al-
le extra's, ’3.950,-; Renault
9 Louisiana '85, ’ 7.950,-.
Bedrijfsauto's: Mitsubishi L
300 dieselbus, '86,
’12.000,- excl.; grote Fiat-
bus LPG, ’3.500,- excl.;
grote Peugeotbus ’ 2.000,-
-excl.; VW Pick-up ’3.950,-
-excl. Bovaggarantie, APK-
keuring, goede service.
Klimmenderstraat 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. gevr. VW KEVERS
1303, voor restauratie. Tel.
045-423199.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te koop RENAULT 18 TS
'80 APK 4-92 pr. ’750,-;
Daihatsu 3-cyl. zeer mooi
met plaatschade '82 vr.pr.
’1.600,-; Honda Civic s-
drs. luxe uitv. type '80

’ 1.500,-. Tel. 04498-54319
O.K. CARS biedt aan Golf
Diesel 1.6 '84 5-drs. iets
spuitwerk ’ 7.500,-; Golf
Sprint 1.6 '82 3-drs.

’ 4.250,-. Verl. Lindelaan 23
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
O.K. CARS biedt aan Opel
Kadett 1.2 '83 5-drs.; Kadett
1.3 HB '86 LPG 3-drs.; Ka-
dett Berlina HB '81; Corsa
1.2 '86 3-drs. Verl. Linde-
laan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Autocentrum VEENSTRA:
VW Golf 1800 GT BBS-uitv.
'88 ’23.500,-; VW Golf
1300 CL '87 ’13.900,-;
Mazda 626 LX 5-drs. '89
’20.900,-; Mazda 626 GLX
2.0, autom. '88 ’18.500,-;
Fiat Tipo 1600 DGT '88

’ 16.500,-. Honda Accord
2.0 EX '87 ’ 17.900,-; Hon-
da Civic 1.5 GL '88

’ 16.900,-; Nissan Sunny
1.3 Trend '88 ’15.900,-;
Ford Escort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort La-
ser '85 ’7.450,-; Ford Es-
cort 1300 veel ace. '81
’3.750,-; Ford Escort 1400
CL '87 ’12.250,-; Ford
Siërra 1.6 CL 3-drs. type '88
’14.900,-; Ford Siërra 1.6
Special 4-drs '89 ’20.500,-
Opel Kadett 1300 club '85
'87 va. ’10.500,-; Opel As-
cona 1.6 S 4-drs. '87
’12.500,-; BMW 316 1800
motor veel ace. '84
’12.900,-; Lada 1300 type
'87 ’4.900,-. Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13, Voeren-
daal. Tel. 045-752999.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565.
Audi 80 18 S '87
Escort '85 t/m '88
Siërra '87fm '90

Mazda 323 '88
Seat Malaga '89

Suzuki Swift 5-drs. GL '89
Volvo 440 '89/'9O
Isuzu Trooper '88

opel Corsa '83 t/m '90
Kadett '85 t/m '91
Ascona '83 t/m '88
Veetra '88 t/m '90
Omega '87 t/m '90

rel-' n
OPCL

Autobedrijf
Jasper BV,

officieel
Peugeot-dealer

Peugeot 205 1.4 Accent, '89
Audi 80 2.0E, '90

Peugeot 205 1.1 Junior
'87-'B9

BMW 316 1.8 '83-'B4
Peugeot 205 1.1 GL '87-'B9

Citroen BK 1.4 '88
Peugeot 205 1.1 GR '91
Citroen BK 1.9 TRD '86

Peugeot 205 1.4 XS '88-'B9
Fiat Tipo 1.6 IE '88

Peugeot 309 1.3 Profil
'86-'B7-'B9-'9O

Ford Siërra 2.3 D VAN '87;
Peugeot 309 1.4KR '89-'9O

Mits. Galant 1.6 GL, '88
Peugeot 309 1.9 GLD '87
Nissan Bluebird 2.0 HB '88
Peugeot 305 1.5 Break '86
Mazda 323 F 1.6 coupé '90

Peugeot 405 1.6 GLi
'88-'B9-'9O

Mazda 323 1.3GLX '88
Peugeot 405 1,6 GLi

'88-'B9-'9O
Opel Corsa 1.3 NB '88
Peugeot 405 GRi break

'89-'9O
Opel Kadett 1.8 NB '88

Peugeot 405 1.9 SRi '89
Opel Ascona 1.8 E '88
Peugeot 405 1.9 GRi

automaat '89
Renault 21 GTD '88

Peugeot 505 2.2 GTi '87
Rover 213 S '89

Talbot Solara 1.6 SX '84
Seat Ibiza 1.5 GLX '88

Talbot Horizon 1.3LS '84
Volvo 340 1.7 GL '87

Talbot Samba Cabriolet '83
VW Golf 1.6 '87-'BB-'9O

Dit alles alleen bij
Autobedrijf
Jasper BV,

Wintraek 29,
6153 AC,

Munstergeleen.
S 046-521944

Officieel
Peugeot Dealer.

(bij Makado)

Opel
Corsa 1.2, 1.4 3-drs. '85-'9l

Corsa GSi 1.6 3-drs. '90
Kadett 3-4-drs. '85-'9O
Ascona 4-drs. '86-'BB
Veetra 4-5-drs. '88-'9l

Omega 2.0iCar '90
Rekord 2.0 S 4-drs. '86
Andere merken

Alfa 33 1.3 '91
Audi 80 4-drs. '88
Fiat Uno 75 '87-'B9
Ford Escort '84-'B9

Ford Scorpio 2.4i'87
Ford Siërra Car 2.3 D '87

Mazda 323 1.5 '89
Mazda 626 2.0 D '88

Volvo 340 5 st. '84-'B9
VW Golf 5 st. '84-'B9
VW Jetta 1.6 CL '82
VW Passat 5-drs. '87

Weth. Sangersstr. 1, Beek.

Huur niet duur
V.a. ’ 39,- p.d.

100 km vrij mcl. BTW.
Wij sturen u graag

een prijslijst

Auto
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.
Honda Civic 1.5i16 klep '90
Ford Siërra 1.8CL aut. '88
Ford Escort XR3i 1600 '88

BMW 324 D zilver '87
Fiat Tipo 1.4 IE blauw '90

Uno 45 S IE 15.000 km'9o
Fiat Uno 45 IS groen '89
VWPolo 1.3i 1e eig. '89
Lancia VlO IE nw.st. '89
Opel Corsa grijskent. '85

Ford Escort 1100 Bravo '84
Ford Fiësta 1.11 rood, '91

Peugeot 305 Break GR '86
BMW3IBi spec. uitv. '83

Opel Kadett 1.3iantr.met '89
Allen i.z.g.st. Div. inruilers,

reparatie, onderhoud,
APK-keuringen, 100% fi-

nanc, inruil mogelijk,
bovag-garantie Autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.
LADA stationcar, bwj.'79,
’600,-; Opel Rekord auto-
matic, bwj.'Bo, ’1.500,-;
Opel Rekord automatic, bwj.
'81, ’2.200,-. Tel. 045-
-226136 b.g.g. 045-226890
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Audi 80S '90; Nissan Sunny
1.6 SLX '89; Honda Accord
'88; VW-Golf Mephis '88;
VW-Golf D '83; VW-Polo '86
Fiat Panda 5-bak '87; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; BMW 315 '83; BMW
316 '84; BMW 323 i '83;
BMW 318 i '85; Mazda 323
'83; Alfa 33 1.5 Tl '88; Suzu-
ki Carry bus '86; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto '82; Porsche
924 '78. Autobedrijf REUB-
SAET, Op de Vey 47-49,
Geleen, tel. 046-744944.
Uw adres voor APK keuring,
alle auto rep.

ESCORT GL '82; Escort
Bravo '83; Escort XR3 '82;
Kadett '82; Golf GT diesel
'82; Corsa 12 S '84; Nissan
Sunny '85; Ritmo '82, alles
APK, fin, mog. 04499-3398.
Nissan King Cab bwj. '85
Amer. uitvoerin, brede wie-
len, benzine, grijs kent., i.
nw.st.; Opel Kadett 1.3 bwj.
'81 stationcar. Autobedrijf
PIJPERS & Zn., Francisca-
nerstr. 56-58, Kerkrade.
Te k. Opel OMEGA 2.0iGL
'89, LPG, veel extra's. Inruil
mogelijk. Tel. 04498-54664.

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

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

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens

Verboom BV biedt aan:
Opel Corsa 1.5 D Van 1989
Volvo 245D Van 1986
Toyota Corolla 1.8 D Van 1987
VWLT3I Pick-Up Benzine 1983
VW LT auto Transporter Benzine
VW Bus GLLPG 9-pers 1981
Peugeot J9huifBenzine 1983

Tel. 045-723487; Fax 045-725959.
Te k. VW TRANSPORTER,
grijs kent. bwj. '81, i.z.g.st.
Tel. 045-272181.
Fiat DUCATO Diesel, 9-per-
soonsbus, 11-'87, wit,
95.000 km, ’17.950,-. Tel.
04906-1387
Ford SIËRRA 2.3 Diesel
Station, 12-'B7, grijs kent.,
blauw, ’ 12.950,-. Tel.
04906-1387
MB 300 TD Diesel Station-
car, 12-'B4, grijs kenteken,

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
NISSAN Vanette Diesel, B-
'BB. 90.000 km, nieuw model

’ 14.950,-. Tel. 04906-1387
PEUGEOT 205 KA Diesel,
8-'BB, grijs kenteken, wit,
99.000 km, ’12.950,-. Tel.
04906-1387
Mitsubishi CANTER FE 211,
diesel, gesl. alu. laadbak
met elec. bediende laadklep
bwj. '84, vr.pr. ’12.000,-
-excl. BTW. Tel. 045-223722
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford TRANSIT Diesel 8-'BB,
wit, 5-bak, 90.000 km,

’ 18.950,-. Tel. 04906-1387
FORD Transit diesel, 3-'BB,
lang-hoog, 190D, grijs,
’21.995,-. Tel. 04906-1387
OPEL Omega diesel, station
12-'B7, grijs kent. ’13.950,-
Tel. 04906-1387
VW TRANSPORTER turbo
diesel, 9-'B7, wit, hoog,

’ 13.950,-. Tel. 04906-1387
Mercedes 309 D lang, i.z.g.
st., autom.; Mitsubishi L3OO
2.5 D, lang, hoog '87; Kadett
1.6 D Combo '87. Autobe-
drijf Ad van Neer Zandweg
160, Heerlerbaan (naast
vroedvrouwenschool) Tel.
045-416023.
MAZDA E 2200 D '91 met
verhoogd dak, 41.000 km.
Autobedrijf L. Bodelier,
Rouwkoulerweg 1, Bocholtz.
Tel. 045-441721.
VW PASSAT diesel, station-
car, 1988, grijs kent.

’ 12.950,-, Tel. 04906-1387

Auto onderdelen en accessoires

Optimale bereikbaarheid met
Bosch autotelefoons

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

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

JC^gP BV

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

Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. 4 WINTERBANDEN,
cond. 90%, met alu. velgen,
voor BMW 5-serie tot 1988,
’400,-. J. Rekers, Kouven-
derstr. 181, Hoensbroek.
Tel. 045-212537.
Te k. 4 BANDEN 275x15x60
Good Year met witte letters,
vr.pr. ’ 300,- per stuk. Tel.
045-213040.
Te koop 4 ATS-VELGEN
15" voor VW/Opel met ban-
den 195/50 en sloten,
’850,-. Tel. 045-414984.
Te koop 4 ATS-WIELEN 14
inch met wielbouten, voor
Kever. Prijs ’ 850,-. Tel.
046-331907, na 18.00 u.
Te koop SPORTVELGEN
ATS, goede banden 195x
50x15", pr. ’875,-. Tel.
04405-1215.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop 2.0 Opel Bernstein
BLOK, nog ingebouwd. Tel.
045-728386.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.
AANHANGWAGENS uit
voorraad leverbaar van 650
kg / 3.500 kg; tev. alle losse
onderdelen. Verboom BV,
tel. 045-723487, fax 045-
-725959.
AANHANGWAGEN dubbel
asser merk Orbons, laad-
verm. 1200 kg, afm. 3.45mx
1.60m, bwj. '82, pr.

’ 1.750,- met reg.bew. Tel.
045-323178.
Te k. auto AANHANGWA-
GEN en paardentrailer, voor
traktor. Goedkoop! Tel.
045-440731
Te k. 2 grote gesl. AAN-
HANGWAGENS met huif,
voor vele doeleinden gesch.
’375,- p/st. 045-312189.

Motoren en scooters
Te k. SUZUKI 250 CC, bwj.
'82, kl. groen, vr.pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-419260.
Honda SHADOW VT 1100,
bwj. april '91, ’16.000,-.
045-710185, na 12.00 uur.
Te k. SNEEUWSCOOTER,
motor geheel vernieuwd, pr.
’2.000,-. 04746-1358.
BMW R 80-7, bwj. '79, i.z.g.
st., vr.pr. ’6.000,-. Tel.
045-316171 / 258546
Te k. HONDA CBR 1000,
bwj. '91, m. '88, 3.000 km,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-423630.
Te koop SUZUKI GSX 400
R, 11.000 km, vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 043-641321.
Te k. gevr. MOTORBLOK
Honda 750 CB, F2, F3. Tel.
045-219040

HONDA VT 500 bwj. 1984,
zeer mooi, prijs ’7.750,-.
Tel. 045-752307.
Te koop YAMAHA XZ 550,
bwj. 1984. Tel. 045-319483.
Te k. YAMAHA XJ 650, bwj.'80, 72.000km, i.z.g.st. Tel.
04498-53054/04498-57106(na 14.00u).
SUZUKI GS 550 E '84, i.z.g.
st., ’5.900,-. Tel. 046-
-374374.
Te k. YAMAHA XJ 600, bwj.
'89, z.g.a.nw. Tel. 045-
-455405 of 045-460940.
Te k. HONDA CR 500, bwj.
'89, vr.pr. ’3.500,-. Inr. an-
dere motor mog. Tel. 045-
-210072.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Bromfietsen
Gazelle RACEFRAMES.
Aanbieding van 20% tot
30% korting. Math Salden
Limbricht.
ATB Fietsen Specialist: Trek
Cannondale, Giant,' Koga
Miyata. Math SALDEN, Sit-
tard. Donderdag koopavond
Diverse gebruikte ATB, Hy-
bride en City Bikes; sport ra-
ce en kinderfietsen. Betaling
mogelijk vanaf 3% per
maand. Tweewielers Jan
REKERS, Kouvenderstr.
181, Hoensbroek. Tel. 045-
-212537.
Te k. ZÜNDAPP KS 50, bwj.
'84, met verzek. pr. n.o.t.k.
04450-1599 na 17.00 uur.
Te k. Vespa CIAO. Tel. 045-
-726043.

Te koop wegens beh. rijbe-
wijs HONDA MT 5, i.g.st.,
met verz. vaste pr. ’ 1.250,-
-045-728416, na 14.00 uur.
Te k. Vespa SNORBROM-
MER bwj. '89, z.g.a.nw. pr.
’650,-. Tel. 045-317396.
Weg. aansch. motor te k.
HONDA, bwj. '89 als nw.

’ 1.600,-. Tel. 045-411550.
Te k. PUCH Maxi, kl. bor-
deauxrood, met verz., pr.
’550,-. Tel. 045-320185.
Te koop wedstrijd fiets merk
PINARELLO. Maat 53 met
Look pedalen. Campagnolo
afgemonteerd, Pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-740216.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

**
Vakantie en Rekreatie

Caravans/Tenten

Caravan-import Feyts
Vouw-wagens:

Alpen Kreuzer
in drie kleuren combinatiesvanaf ’ 5.020,- compleet. (

Tour-caravans:
Burstner-Hobby-Knaus

diverse aanbiedingen in overjarige caravans.
Voortenten:

Burstner, Brand, Gerjak, Isabella, Trio.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-Amstenrade, 04492-1860^

Te huur
staanplaatsen voor caravan

op jaarbasisa ’ 1.500,-.
Landhuisjes p/wk of maand.

'Midden 5000 ha. onge-
schonden bos-, heide- en

duinlandschap; ruime wan-
del- en fietsgelegenheid;
meerdere interressante
daguitstappen mogelijk!

natuurzwembad
in drinkbaar water, sneeuw-
wit strand; zonnige terras-
sen; vis- en roeivijvers, bar

en restaurant.
Vier sterren

camping
"de wouterbron"

Kattebeekstr. 1, 3680 Opoe-
teren Belgisch Limburg Tel.

en fax. 09-32-11854300.

Attentie
Nu de Chateau en Homecar

ex-verhuur caravans met
duizenden guldens korting

in de aanbieding.
RALON CARAVANS

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

CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tel. 09-32.11722307.
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Bij Camping Cars RIDDER-
BEKS doorlopendshow, van
Caravans en Vouwwagens.
Kom ééns kijken in Konings-
bosch, het is beslist de
moeite waard. Tel. 04743-
-2213.
Te k. 4 pers. CARAVAN met
nw. voortent, ’2.000,-. Tel.
045-229925.
TOERCARAVAN merk TE,
zeer mooi, met nw. voortent.
pr. ’ 6.000,-. 045-421051
Bij DE OLDE Caravan b.v.
staan voor U 1992 modellen
Wilk en Beyerland tourcara-
vans. Tevens nog enkele ex
verhuur caravans en vouw-
wagens. Ook ruime keuze
uit gebruikte caravans en
vouwwagens, voor een zor-
geloze super luxe zon va-
kantie. Ook voor verhuur,
service, reparatie, onderde-
len, accessoires en alle
kampeerbenodigheden is
Uw adres: Dr. Nolenslaan
141, (md. park nrd.) Sittard.
Tel. 046-513634.
Te koop gevr. dubbelasser
CARAVAN, met stapelbed,
met kopkeuken, bwj. va. '85,
liefst Chateau Cantara. Tel.
04406-41118.

Huur uw nieuwe tourcajjjl
van bij Limburgs 9rc<"**j|
ANWB bondsverhuurb*J|
va. ’325,- per wk. i(*JJ
voortent en verzekerirtn
BARTELS Caravannrtjj
Hommerterweg 256, A"*]
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870. _^
Te koop 4-pers. Grand PJradiso CARAVAN, bwj. '»voortent, koelkast, i.z.g-*)
7x gebr. Tel. 04450-4420^J
Te huur kampeerauto's H
CARAVANS bij V.O.F. 1
Wieleke, Gezellenbaan *|
5813 EA Ysselsteyn. T*
04785-1669 b.g.g. 1310. Jl
Kampeerders opgelet: 'kampeervoordeel ' bij HaJJStassar: TV-antenne "]J
versterker nu ’85,-; wint*;
tent 200x160 cm nu ’ 439jJ
katoenen Shelters du*
daks nu ’89,-; voortent^v.a. ’399,-; 6 kg gasfl*
nieuw ’59,50; chem. te**
ten v.a. ’99,-; opzetsp»
gels nu ’ 13,95; bungalo'
tenten v.a. ’469,-; ca";
pingtafels v.a. ’24,95 ef»
enz. André Jamet vouvw**
gens v.a. ’5.195,-. Dea^
voor heel Limburg. NatuU
lijk weer de Campings^
ciaalzaak bij uitstek. Ca"*
ping en Recreatie Haf»
STASSAR, Heisterberg 7"
Hoensbroek. 045-224200^/
Te k. HOBBY Luxe 420, b*j
'90, badr., vaste w.c, v-*v
Tel. 04498-54664. „ I

Campers (
Op vakantie lekker vrij j"jjk
ongedwongen, huur u*\een camper bij V.O.F- ,i.

Wieleke, Gezellenbaan ;'
5813 EA Ysselsteyn. Teli
04785-1669 b.g.g. 1310.,[

VS/Canada _J*
stuntaanbiedinö t
Vluchten Amerika/Canada \

met gratis verzekering 1
(tot 50 dagen)!

Toronto va. ’ 890,-
Vancouver/Calgary

va. ’ 1.250,-
NewYorkva. ’ 1.198.- I

Maimi va. ’ 1.425,- IJ
Los Angeles va. ’ 1498.Ji|

Ook voor uw andere reizaj o
MTS REIZEN, AkerstraatJJ ~Brunssum. Tel. 045-2720^ILuxemburg
LUXEMBURG prachtig
vak. woningen te huur t
Wilwerwiltz. Inl. 045-4100^
Piccolo's in het Limbus
Dagblad zijn groot in P
SULTAAT! Bel: 045-719^

(Huisdieren_____ . : y\
VANDAAG

Grote vogelmarkt
in Makado-Beek
Toegang gratis Jk

De grootste KENNEL van "Limburg. Alle jonge ras- |
hondjes. Meer dan 60 ras- |
sen plus gar. en tatoeage, i
Kl.America, Th.Watsonln 34 i
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
VOGELS, eenden, fazan- i
ten, raskippen, duiven en ;
papegaaien. Alle hoenders, i
hofdieren. Klein America <
Achel(B) 09-32-11644489 .
Jonge Duitse HERQERS i
met stamboom. Reeweg i
100, Abdissenbosch. Tel. I
045-321988 of 425634. I
BOEMERS, Yorksterriers, \
dwergpoedels, Perzische 'katjes. Walem 11 A, Schin i
op Geul. Tel. 04459-1237. i
Te k. van part. WEST HIGH- >LAND White-terriërpups 'met stamb., ing. en ontw., |
ouders aanw. 013-637592 |
Te k. mooie YORKSHIRE- i
TERRIËR pups. Tel. |
04498-54002 (
Te k. ROTTWEILERPUPS !
stamb., ingeënt, getat. ontw. |
kamp. afstam., 1 jr. gar., i
H.P. vrij: 09-3211718333. (
Siberische HUSKY-pup, .
teef met stamboom, 11 wkn. i
Tel. 046-751985. i
Te k. Perzische KITTENS :
met st.boom van M.K. Tel. .
04750-27106. i
GOLDEN-RETRIEVER-
PUPS en Labradorpups, ou- |
ders HD vrij. Tel 040- ,
427963, na 19.00 uur 040-
-441432. :
Britse korthaar KATERS !
met stamboom. Tel. 04498-
-59276 of 53188.
BOOMERHONDJES wit en 'bruin te koop. Thull 30A,
Schinnen.
Blonde BOUVIERPUPS te
koop. Thull 30A, Schinnen
Te k. BERNERSENNEN-
PUPS, getatouteerd, ont- j
wormd, en ingeënt. Tel.
04976-42484.
Te koop Mechelse HERDER
5 mnd. oud, reu, weg.
plaatsgebrek. 046-741775.
Goed teh. gez. voor DO-
BERMANN, teef, 8 jr. Zeer
lief en waaks. Weg. vertrek
naar buitenl. 045-213834.
Een goede inbraak-beveili-
ging als fijne huisgenoot. In-
form. naar een AIREDALE-
TERRIËR. Tel. 04128-1050.
Te koop GOLDEN Retriever
teef, 2V_ jr., HD vrij en idem
pups. Tel. 040-441364, na
18.00 uur.

Te koop blonde en zwaj"'
BOUVIERPUPS met stajj
boom en schrift, garant*?
ingeënt en ontw. '9
04138-73587. >
Joshua's kennel biedt a?
Fila BRASILEIRO-PUP»
uitst. waakhond uit BrazW
zeer aanhankelijk voor 'gen gezin, wantr. ng
vreemden met stamb. go*
en in huis op: 045-326404^/
DOBERMANN-PUPS te *ouders HD vrij met start»''
kamp. afst. Rijksgew
Kennel van Leuchtenste^
Tel. 045-310948. /

Te k. van boerderij Gold*,
RETRIEVERPUPS 1e vW
ingeënt, ontwormd "*stamboom. 04138-76084,^/
Te k. zwarte DWERGP^DELS, ingeënt en ontwof*
klein soort. 04750-16590-^
Labrador RETRIEVéP
PUPS met stamboom t
gezondheidsgar., oud^
HD-vrij. Tel. 04135-1931._>
Leuk BASTAARDHOND^pim. 1 jr. tegen kleine v*
goeding. Tel. 045-251716^
Akita Inu PUPS kleuren r(A
gestroomd en pinto. ï'
0932-11345971. I
Te k. DOBERMANNPüP]
en Berner Sennenpups. 1'
08866-2483. .
Te k. AIREDALE Terri#
pups met stamb., ingeënt *
ontwormd. Tel. 046-7561Oj;
Zwart DWERGKEESJE "koop, teefje, 10 mnd. cP
Tel. 04492-5633. i
Te k. SIERGEITJES en bö*
jes. Kleinhaasdal
Schimmert. ,
Te k. witte Engelse BUL*
TERRIËRPUPS van Duig
Topkennel. Tel. 045-22970J
Te k. jonge BOUVIEf^Herders, Spaniels, Keesj^
Westhighland Terriërs, W
thezers, Pekineesjes, Yof
shires en leuke bastas1*'hondjes, ook Boomertj^
Tel. 04958-91851. 12 \»
gesloten. j
Te koop nest grijs/blaU^
KEESHONDEN met staf
boom. Tel. 04752-4256. _,
Te k. AQUARIUM cc-mf
met ombouw, afm. 150x5^
50 cm. Tel. 045-441730. _,
Te koop 2-vaks HONDEP
AANHANGWAGEN ’350.Tel. 045-312189.

_^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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Ziekenhuis Kerkrade
moet 10 man ontslaan

KERKRADE - Het zie-
kenhuis van Kerkrade
moet het komende jaar
tien personeelsleden ont-
slaan.Dat heeft de direc-
teur F. van de Wiel be-
kendgemaakt in zijn
nieuwjaarsrede. Het zie-
kenhuis is in 1991 welis-
waar uit de rode cijfers
gekomen, 'maar we zijn
er niet in geslaagd om via
natuurlijk verloop onze
personeelsformatie af te
bouwen naar het gewens-
te niveau.' In het afgelo-
pen jaar moest Kerkrade
al 12 man ontslaan omdat
het aantal toegestane
bedden daalde van 280
naar 235.
De directie van het St.-

maatregelen zijn geno-
men, veranderde dé fi-
nanciële situatie ten
goede. Maar het perso-
neelsbestand is nog altijd
te groot volgens de direc-

Jozefziekenhuis ging er
aan het begin van 1991
van uit dat er een tekort
zou ontstaan van 1,2 mil-
joen gulden. Omdat het
ziekenhuis meer geld
kreeg van de overheid
dan verwacht en omdat
er een aantal ad-hoe

ling moeten samenwer
ken maar onder onafhan
kelyk bestuurde stichtin
gen voor de ziekenhui
zen.

Samenwerken met het
ziekenhuis van Heerlen/
Brunssum wil het St.-
Jozefziekenhuis wel,
maar alleen op medisch
niveau. Alleen de specia-
listen zouden dus onder-

„Een speerpunt met een
bovenregionale uitstra-
ling."

kunnen verhuizen, dat
zal vermoedelijk in de
laatste maanden van het
jaar zyn beslag krijgen.
Dan wil het ziekenhuis
zijn specialisme gynaeco-
logie/verloskunde enkin-
dergeneeskunde verder
ontwikkelen tot zoals
Van de Wiel het noemt:

Het ziekenhuis Kerkrade
wordt momenteel ver-
bouwd. De nieuwe cen-
trale hal zal vermoedelijk
in maart in gebruik geno-
men kunnen worden, ter-
wijl de nieuwe PAAZ-
afdeling nog deze maand
gereed komt. De vroed-
vrouwenschool zal nog
dit jaar naar Kerkrade

de zorg in de regio Kerk
rade/Landgraaf behou
den blijven," zei Van d«
Wiel.

Het behoud van de spe-
cialismen longziekte en
urologie is voor het zie-
kenhuis een heel belang-
rijke zaak. „Dat het spe-
cialisme longziekten
voor Kerkrade als voor-
malige mijnwerkersstad
ook na 1995 behouden
moet blijven is van be-
lang en dat geldt ook
voor de urologie. Alleen
zo kan de kwaliteit van

tic en zal in 1992 worden
bijgesteld.

Onderzoek naar uitstoot
ozon kantoormachines

DOORROY PETERS

SITTARD - De Gezondheids-
dienst Westelijke Mijnstreek
gaat begin februari in opdracht
van de gemeente Sittard een on-
derzoek doen naar de uitstoot
van ozon door laserprinters en
kopieermachines.

Volgens onlangs verschenen cij-
fers van het onderzoeksinstituut
TNO kan de concentratie ozon
die vrijkomt bij het gebruik van
deze apparaten in een afgesloten
ruimte twee tot vijfkeer zo hoog

zijn als de EG-norm die in deze
gehanteerd wordt.

Bij de gemeente Sittard zijn 38
laserprinters en zeven kopieer-
apparaten in gebruik. Een teveel
aan ozongas kan zorgen vooi
ontstoken luchtwegen, hoofd-
pijn, huidirritatie en misselijk-
heid. Sinds kort importeert een
Haags bedrijf ozonfilters die d€
uitstoot van ozongas door kan-
toormachines tot nul reduceren.

Bij de Arbeidsinspectie in Maas-
tricht zijn tot nu toe geen klach
ten binnengekomen.

GGD-directie: ’Geen reden tot angst voor epidemie’

Nekkramp rukt op in Limburg
Van onze verslaggevers

Vrtd vorige week overleden in het
k?arc*se Maaslandziekenhuis tweek*nsen aan nekkramp. Het ging
C?een 10-jarig meisje uit Geleen enK*"118-jarige jongen uit Stem. Naar
Inleiding van deze sterfgevallen
C^eef de GGD een brief aan alle

en drong er op aan extraK^t te zijn op indicaties die op nek-
wijzen.

\(jielijkertijd waarschuwde de
i^*o voor paniek: er is nog geen
jT'ïke van een epidemie. Daarvanjj^ Pas gesproken worden als zichLimburg meer dan 200 gevallen
"^ nekkramp zouden voordoen.

£* inspectie volksgezondheid heeftK*n verklaring voor de toename,
ff dergelijkklein aantal kun jeJ^Welijks van een stijging spre-
|j?. zo relativeert de dienst de cij-

Io>anjaard van het Nederlands
fcferentielaboratorium voor bacte-
v\e meningitis in Amsterdam (een
jcjerdeel van de Universiteit van

en het Rijksinstituutr Volksgezondheid en Milieuhy-

Waar die oorzaak voor de toename
nu precies ligt, kan Spanjaard ech-
ter ook niet zeggen. Hij denkt dat
het te maken heeft met de menselij-
ke afweer.
„Het gaat bij nekkramp om een bac-
terie dievooral in de neus/keelholte
verblyft. Veel mensen zijn onge-
merkt drager van de bacterie. Zij
hebben totaal geen last. Toch maakt
het lichaam anti-stoffen aan. Die
anti-stoffen gaan het binnendringen
in de bloedbaan tegen."
Volgens Spanjaard is het mogelijk
dat als de'circulatie van de bacterie
minder is, mensen ook minder anti-
stoffen aanmaken, waardoor zij eer-
der bevattelijk zijn voor nekkramp.

1 (,j? 1blijkt uit cijfers van de hoofdin-jrctie volksgezondheid in Den
i^g. Dat is een afdeling van hetjj^ïisterievan WVC. Bij de dienst is*t bekend hoeveel mensen aan de
p*te zijn overleden.

-^LEEN/DEN HAAG - Het aantal gevallen van nek-jj^amp is in Limburg het afgelopen jaarfors toegenomen.
h*n een epidemie is echter nog lang geen sprake. Lande-

reJ* gezien daalde het aantal mensen dat aan meningococ
(een gevaarlijke vorm van nekkramp) leed met 20

■"^2lB. In Limburg steeg het aantal daarentegen van 18
1990 tot 30 gevallen in het afgelopen jaar.

giëne) kan de toename wel begrij-
pen. „Het is gebruikelijk dat be-
smettingen met een dergelijke
bacterie golfbewegingen vertoont.
Kennelijk zitten we nu in een stij-
gend gedeelte."

Kans
Binnen een gezin of schoolklas
waar zich een ziektegeval voordoet
hebben de overige leden wel een
iets hogere kans op besmetting.
Maar iemand die besmet is, wordt
lang niet altijd daadwerkelyk ziek.

Het heeft daarom weinig zin om bij-
voorbeeld op scholen maatregelen
te treffen, meent Spanjaard.

" De openbare parkeerplaats
aan de overkant van het De
Weverziekenhuis aan de Henri
Dunantstraat in Heerlen, is
onveilig. Het afgelopen halfjaarwerd 28 keer ingebroken
in geparkeerde auto'sen veer-
tien personenwagens werden
gestolen. Deze cijfers hebben
alleen betrekking op de daad-
werkelijke aangiften. Bij de
Heerlense politie staat het par-
keerterrein bekend als één van
de onveiligere plaatsen in de
gemeente. ,Mensen die de auto
op het terrein parkeren zijn
lange tijd niet bij de wagen
aanwezig. Ofwel ze zijn ter
plekke voor een onderzoek ofztgaan iemand bezoeken. En al
die tijd staat de auto op een
onbewaakte plaats." De direc-
tie van het De Weverzieken-
huis betreurt desituatie.
Woordvoerder J. Houben ziet
opkorte termijn geen oplos-
sing voor het probleem. „We
spreken hier over een openba-
re parkeerplaats. Het stallen
van de auto gebeurt op eigen
risico. Voorlopig heeft De We-
ver niet voldoende financiële
armslag voor het instellen van
bewaking of iets dergelijks."
Het plaatsen van bijvoorbeeld
parkeerautomaten noemt Hou-
ben 'een moeilijke afweging.
,£en onderzoek of een bezoekje
aan eenfamilielid wordt dan
wel érg duur."

Foto: CHRISTAHALBERSM^GGD Venlo over Cambuur-affaire:
Voedselvergiftiging
niet te bewijzen

HKLS start
met opleiding
commerciële

techniekVan onze verslaggever

DOOR GEERT DEKKER

door de hele zaak. Al 24 jaarzit ik in
het vak en heb nog nooit iets derge-
lijks meegemaakt. Met de hand op
mijn hart kan ik stellen dat er met
de voorbereiding van de kip niets
aan de hand was. Als hij niet gaar
was dan zou ik het wel gehoord
hebben. Maar niemand van de spe-
lers heeft hierover geklaagd. Ook
kon hij niet rot geweest zijn. Dat
ruik je toch. Gelukkig staat het be-
stuur van Cambuur ook achter mij.
Vanmiddag hebben ze mij nog ge-
beld om my te complimenteren met
de verzorging van het hele weekein-
de. Dat zegt toch wel iets."

jÊH^ËRLEN - „De kans dat we kun-
i dat de 12 spelers van

inderdaad door voedsel-s \Siftiging zijn geveld, acht ik
Dit zei de heer van OsVr? de GGD in Venlo. De GGD in

Sjlja ° coördineert het onderzoek
T de vermeende voedselvergifti-

C| 8 van 12 spelers van de voetbal-
i\ tijdens hun trainingskamp
2"Wopen week-inde in Vakantie-%otrum de Roekenbosch in het
J °rdlimburgse Blitterswijck.

id de Keuringsdienst van Waren
denkt de bewijzen niet

iKfei ünnen leveren. „Het is al te lang
<\ wsden. We kunnen geen monsters

*»kten van het voedsel dat de onge-
il b^ge spelers hebben gegeten.
j r̂ is niets meer van overgeble-

-5 e h-bben nu wel kweekjes
/ men van ancler voedsel uit de%e *en maar ik denk dat we daar
6 '""tig aan zullen hebben".

Vakbonden actief
bij Van Houten
VAALS - Op zeer korte termijn zullen
de vakbonden gaan praten met de
ongeveer 35 werknemers van cacao-
onderneming Van Houten in Vaals.
De werknemers dreigen hun baan te
verliezen nu Van Houten medio 1993
zowel de vestiging in Vaals als in
Aken wil sluiten. „Het personeel is in-
middels ingelicht. De ondernemings-
raad zal de gesprekken met de vak-
bond begeleiden", zegt personeels-
functionaris Rob Leupen. Bij de
vestiging in Vaals zijn geen Duitsers
werkzaam. Het gaat om werknemers
uit de heleregio Vaals.
De voorgenomen sluiting van het be-
drijf is geen echte verrassing in Vaals.
„De laatste jaren zijn al meerdere
werknemers gaan zoeken naar een
nieuwe baan vanwege de relatieve
onzekerheid over het voortbestaan
van het bedrijf", laat Leupen weten.
Hij vertrouwt er op dat bij aanstaande
ontslagen in overleg met de vakbon-
den de normale wettelijke wegen wor-
den bewandeld.

Overvaller vangt
bot bij drogist
HOENSBROEK - Een onbekende
man heeft gistermiddag omstreeks
half drie een poging gedaan om geld
te stelen uit de kassa van een drogis-
terij aan de Akerstraat-Noord.
De eigenaresse bevond zich op dat
tijdstip niet in de winkel, maar hoorde
de bel rinkelen. Toen zij daarop de
zaak in liep, zag ze de overvaller" bij
de kassa staan. Onder bedreiging van
een mes vroeg hij de vrouw om geld.
De eigenaresse ging daar niet op in,
maar rende de winkel uit, gevolgd
door de onbekende man die het haze-
pad koos. Volgens de politie is de
overvaller tussen de 18 en de 25 jaar
oud.

Links in actie
tegen afgraving
GELEEN - Groen Links Geleen roept
iedereen die de mergelafgravingen op
het plateau van Margraten afwijst op
een bezwaarschrift bij Provinciale
Staten in te dienen. De partij onder-
steunt hiermee de actie van de Stich-
ting Verontruste Plateaubewoners
tegen de voorgenomen grootschalige
afgravingen bij het gehucht 't Rooth.
Als de plannen doorgaan, wordt daar
30 hectare mergel ontgonnen. Vol-
gens Groen Links betekent dat de
zoveelste aantasting van het Limburg-
se landschap. Tot 2 februari kan
iedereen tegen het afgravingsplan be-
zwaar maken.

Illegale Polen
grens over gezet--- - -_- - --■- -_-»-_-> mw-_.w h

POLEN - De zeven Polen die donder-
dag werden aangehouden bij illegale
werkzaamheden bij de bouw van een
tennishal in Vaals hebben gisteren
ons land moeten verlaten. Zes Polen
werden door de rijkspolitie Vaals op
de trein gezet richting Polen, de ze-
vende illegale arbeider bleek woon-
achtig in Duitsland te zijn. Ook hij
werd de grens over gezet. De bij de
aanhouding betrokken Joegoslaaf
heeft inmiddels asiel in ons land aan-
gevraagd. Hij verblijft inmiddels in het
asielcentrum Zeewolde.
Zoals bekend mogen hebben Polen
en Jpegoslaven weliswaar geen vi-
sum nodig voor een verblijf in ons
land, maar ze mogen hier niet wer-
ken.

Drugzaak dient
op Curaço
CURACAO/BRUNSSUM - De recht-
bank in eerste aanleg op het eiland
Curacao behandelt woensdag 15 ja-
nuari de zaak van twee jongemannen
uit Brunssum. De officier van justitie
van het eiland legt het tweetal, de
21-jarige J.K. en de 24-jarigeR.S. het
bezit van verdovende middelen en
een poging tot uitvoer daarvan, te las-
te. Eind oktober werden de twee
Brunssummers door de politie op het
grootste eiland van de Nederlandse
Antillen aangehouden. De politie ar-
resteerde hen tijdens een autont. In
de auto werd vier kilo cocaïne gevon-
den. Sinds hun arrestatie zitten ze er
in het huis van bewaring. Volgende
week woensdag zal de rechter hun
zaak onderzoeken. De verdediging is
in handen van de Curacaose advo-
caat mrDe Windt. Verwacht wordt dat
de rechtbank in eerste aanleg (te ver-
gelijken met onze arrondissements-
rechtbank) een week na de behande-
ling uitspraak zal doen.

Schippers boos
over bezuinigingen
MAASBRACHT - De Nederlandse
schippers zijn kwaad op Hedy d' An-
cona. Ze voelen zich gediscrimineerd
door de minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur (WVC), omdat
zij in het kader van de bezuinigingen
de subsidie voor de schippersbiblio-
theek, ruim een miljoen gulden, wil
schrappen. In Maasbracht leenden
schippers het afgelopen jaar rutm
3.000 boeken.

Valkenburg moet klager bod doen
Geding over vervuilde grond in het plan ’De Valk’ twee weken uitgesteld

Onderzoek
C Ik oordvoerder van de Keurings-
/ **stSt verbaasde zich erover dat het
\ Vf Ur van Cambuur niets van zich
(iW laat horen. „We hebben nog
i* eens een officiële klacht bin-

' Daarom zijn we maari iv eigen gelegenheid op onderzoek
*3dHgaan"Wellicht dat als ze eerder

ifn SereaÊeerd we no_ wat had-
<li n kunnen bereiken."

j>3aUranthouder Gorree is verbol-
I : „Wij zijn enorm gedupeerd

SITTARD - De HogeschoolKatho-
lieke Leergangen in Sittard gaat
mensen opleiden tot specialisten in
het overdragen van technische ken-
nis voor het bedrijfsleven. De be-
treffende studierichting, 'commer-
ciële techniek', start komend
schooljaar. De opleiding is ook ge-
richt op (overbodig) onderwijsper-
soneel dat de overstap naar het
bedrijfsleven wil maken en op om-
scholing van werknemers voor wie
ontslag dreigt. De HKLS wil in het
vinden van werk voor afgestudeer-
den een actieve rol speren en is
daarmee de eerste Nederlandse ho-
geschool die zich zo direct met de
arbeidsmarkt bemoeit.
De school wil contracten met be-
drijven in de regio afsluiten, zowel
over de opleiding van potentiële
werknemers die uit het onderwijs
afkomstig zijn, als over de om- en
bijscholing van groepen werkne-
mers die 'met begeleiding' ontsla-
gen worden, volgens zogenoemde
outplacement-procedures.
Het verzorgen van een niet-leraren-
opleiding door de HKLS is volgens
Jos Smits, vakgroepleider techniek,
wettelijk geen enkel probleem. „Wij
zijn goed in het bijbrengen van
communicatieve en presentatieve
vaardigheden, en kunnen dat door
de HBO-wet uitbuiten." Smits wil
generalisten opleiden, mensen die
breed kunnen worden ingezet als
het gaat om overdracht van techni-
sche kennis.

Van onze verslaggever
VALKENBURG De gemeente
Valkenburg en Jo Bertholet zyn gis-
teren in de ruzie over de aankoop
van vervuilde grond in het plan 'De
Valk' en de extra kosten die hieruit
zijn voortgevloeid, geen stap verder
gekomen. De gemeente heeft van
de president van de rechtbank
Maastricht, mr Broekhoven, veer-
tien dagen de tijd gekregen om een
standpunt in te nemen en Jo Bert-
holet uit Valkenburg een aanvaard-
baar voorstel te doen.
Bertholet kocht ruim een jaar gele-
den een bouwterrein in het plan 'De
Valk' met de bedoeling aldaar een

woning te bouwen. Tijdens graaf-
werkzaamheden stuitte men op
twee brandstoftanks en was de bo-
dem ernstig verontreiningd door
dieselolie. Na het weghalen van de
tanks werd het gat door de gemeen-
te aangevuld en was voor de ge-
meente de zaak afgedaan. Bertholet
diende echter een schadeclaim in
van circa 60.000 gulden.

De raadsman van Bertholet, mr
Vermeeren, betichtte gisteren tij-
dens het kort geding het bestuur
van de gemeente Valkenburg van
onwil om de kwestie op een fat-
soenlijke manier op te lossen.
„Alles wordt aangegrepen om de

procedure te vertragen,,, aldus de
raadsman. „De taktiek is erop ge-
richt de 'wanprestatie' die de ge-
meente heeft geleverd, te ontken-
nen en alles op de lange baan te
schuiven. Valkenburg stuurt blijk-
baar aan op een eindeloze bodem-
procedure."
Bertholet zal bij het hervatten van
de bouwwerkzaamheden zijnraads-
man vele duizenden guldens extra
moeten betalen. De fundering moet
solider worden en ook de proble-
men die aannemer Leunissen heeft
gehad, omdat de bouw is stopgezet,
zorgen voor aanzienlijk extra kos-
ten.
Raadsman mr Houtvast maakte na-

mens Valkenburg bezwaar tegen
het feit dat de tegenpartij nagelaten
heeft de gemeente tijdig op de
hoogte te stellen van de zitting van
het kort geding. Ook het sonde-
ringsrapport van het bureau ABT,
dat in opdrachtvan de tegenpartij is
samengesteld, was pas 24 uur in het
bezit van de gemeente.
President mr Broekhoven geeft de
gemeente Valkenburg twee weken
de tijd om de zaak op een elegante
wyze af te handelen.
„Ik ga er van uit dat beide partijen
de zaak willen regelen en bereid
zijn water bij de wijn te doen", be-
sloot de president. Over veertien
dagen wordt het debat voortgezet.
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Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is allen persoonlijk te
bedanken voor de overweldigende dag die

onze ouders hebben gehad, willen wij dankzeggen
aan eenieder die deze dag onvergetelijk heeft

gemaakt.
R. Coelingh en B. Coelingh-Roosendaal
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede, dat op
75-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootoma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Gerarda Smits
sinds 26-12-1991 weduwe van

Gooitsen vanRaukema
Heerlen: Henk en Yvonne, Carina

Brunssum: Frans en Margriet
Bingelrade: Lambert en Lea, Chantal
"Bingelrade: Ellen

Familie van Raukema
Familie Smits
Familie Schuyren
Familie Vallino

Heerlen, Edisonstraat 337, 10 januari 1992
Corr.adres: Kasteellaan 2, 6415 HS Heerlen
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op dinsdag 14 januari om 14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, al-
waar bijeenkomst om 14.15 uur en gelegenheid
tot schriftelijk condoleren is.
Voor vervoer per bus, vanaf de Edisonstraat om
14.00 uur heen en terug, is gezorgd.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
zondag van 14.00 tot 15.00 uur en maandag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Gewond,
maar niet overwonnen.

Tot ons grootverdriet hebbenwij afscheid moe-
ten nemen van onze lieve vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Henk Mommaas
weduwnaarvan

Rina Enning
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Amsterdam: Henk
Dommelen: Carolineen Robert
Leiderdorp: Wim en Mieke

Utrecht: Hans en Gabrielle
Posterholt: Marga en Rob

en zijn kleinkinderen
Mare en Esther,
Boukje en Bregje,
Karlijn en Simon
Familie Mommaas
FamilieEnning

Beek, 9 januari 1992
Corr.adres: Waterbieskreek 21,
2353 JE Leiderdorp
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 14 januari a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van Sint Martinus te Beek,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats De Nieuwe Hof te
Beek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare
overledene maandag 13 januari om 18.40 uur in
voornoemde parochiekerk, waarna aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek,
dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met droefheid geven wij kennis dat op 4 januari
1992 is overleden, dhr.

Joannes Dols
geb. 18-4-1919 teEcht

Op wens van de overledene heeft de crematie
op 7 januari 1992 in besloten kring plaatsgevon-
den.

mevr. T. Dols-Postma
kinderen en kleinkinderen

Leeuwerikstraat 9, Hoensbroek

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid delen wij u mede dat in de nacht
van 8 januari 1992 na een langdurig lijden toch
nog plotseling is overleden, mijn dierbare broer,
onze zwager, oom, oud-oom en neef

Joannes Gerardus
Maria Rompen ,

geborente Wahlwiller (Wittem), 15 aug. 1934
overleden te Amersfoort, 8 jan. 1992

Borgharen (Maastricht): L.H.G. Rompen
Hoensbroek: C.J.M. Rompen-

Hilkes
kinderen en
kleinkinderen

Amersfoort, Utrechtseweg 266
Corr.adres: Baron de Rosenstraat 4,
6223 EB Borgharen (Maastricht)
De eucharistieviering zal gehouden worden op
maandag 13 januari om 10.00 uur in de „Open
Kapel" van „Zon en Schild", Utrechtseweg 266
te Amersfoort.
Om 14.00 uur zullen wij Jan ter ruste leggen op
de r.k. begraafplaats „Oostermaas", Burg. van
Oppenstraat te Maastricht.

Hij ruste in vrede.
Na de begrafenis zien wij u gaarne in „de Ke-
mel", Frankenstraat 139 te Maastricht.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel plot-
seling afscheidnemen van onze dierbare vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Bernard Hoenen
weduwnaar van

Maria Josephina
(Riet) Huynen

Hij overleed op 72-jarige leeftijd, voorzien van
het h. oliesel.

Hoensbroek: Sjaan Hussaarts-Hoenen
Winand Hussaarts

Heerlen: Marianne Sieben-Hoenen
Jos Sieben
Wout, Laurie, Sonny

Voerendaal: John Hoenen
Voerendaal: Giel Hoenen

Hannie Hoenen-Geurts
Voerendaal: JolandaLemaire-Hoenen

JosLemaire
Roel
Familie Huynen
Familie Hoenen

6367 EL Voerendaal, 10 januari 1992
Keerberg 120
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 14 januari a.s. om 11.00 uur, in de kerk
van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade, waarna wij hem begraven op de be-
graafplaats te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag om 19.00 uur avondmis in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein

43 te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen dieblijven.

Diep bedroefd, maar in dankbaarheid voor de
fijne liefde en grote zorg waarmee hy* ons gedu-
rende zijn hele leven heeft omringd, delen wij u
mede dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd
van bijna 77 jaar, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame pa, schoonpa, opa, broer, schoon-
broer, zwager, oom en neef

Leo Hochs
echtgenootvan

Josephine Nacken
In dankbare herinnering:

Mechelen: Josephine Hochs-Nacken
Drunen: Jo Hochs

Joke van Oosterhout
Peter
Esther

Mechelen: Wim Hochs
Monique Hochs-Botterweck
Daniëlle en Paul
Chantal en Laurent

Mechelen: Leon Hochs
Els Hochs-Wolfs
Etiënne
Judith

Munstergeleen: Huub Hochs
Finy Hochs-Vandeberg
Willem
Arme
Familie Hochs
Familie Nacken

6281 NE Mechelen, 8 januari 1992
Schweibergerweg 31
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 14 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Johannes de Doper te Mechelen.
Maandagavond 13 januarizal de avondmis wor-
den gehouden om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Pa is opgebaard in de rouwkapel "Sjalom" van
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Me-
chelen, Bezoek dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wy*
met droefheid kennis, dat heden zacht en kalm
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 74 jaar,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Albert Brouns
echtgenoot van

MiaNix
Gulpen: M.Brouns-Nix
Gulpen: Elly Bormans-Brouns

René Bormans
Joséen Marian
Mariëlle en Jos

Bocholtz: Hubert Brouns
EleonoraBrouns-Valdix
Guido
Thomas

Bocholtz: Maria Dumont-Brouns
Math Dumont
Maurice
Sorayaen Danny

Gulpen: Paul Brouns
Mariet Brouns-Ploum
Torn
Familie Brouns
Familie Nix

6271 NB Gulpen, 8 januari 1992
Oude Akerweg 51
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 13 januaria.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna
begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Samenkomst in de kerk.
De overledene zal herdacht worden in de h. mis
op zondag 12 januariom 11.30 uur in voornoem-
de kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel „Sjalom",
Hilleshagerweg 11 te Mechelen. Gelegenheid tot
afscheidnemen dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Al heeft zij ons verlaten
Zij laat ons nooit alleen
Wat wij in haar bezaten
Is altijd om ons heen

Een werkzaam leven is ten einde, vol van opoffering
voor ons die zij liefhad. Zij gaf steeds. Zij nam nooit.
Wij zullen haar nooit vergeten. In diepe dankbaarheid
voor alles wat zij ons gaf. Onze lieve mamma, oma,
zus, schoonzus en tante

Maria Antonia
van der Broeck
weduwe van

Hendrik Josef Janssen
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaar.

Schimmert: Jo en Mariet Janssen-Vaessen
Nardy -Brend

Valkenburg: José en Will
Meeuwsen-Janssen
Ron - Karin
Nicole - Jos

Heerlen: Hub Janssen
Hulsberg: Maria en JeanCabo-Janssen

Michel
Marco -Ernestiene

Geertruidenberg: Tiny Janssen
Oswin - Nathalie
Petra - Laurent

Clinge: Tonny en Francois
Ferket-Janssen
Pascale - Mare
Marion

Rödingen (Dld.): Lily en Herbert
Biegala-Janssen
Christian
Familie van der Broeck
Familie Janssen

Hulsberg, 9 januari 1992
Panhuys 18, 6336 AJ Hulsberg
Corr.adres: Steenstraat 1,
6301 ED Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dins-
dag 14 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis op de al-
gemene begraafplaats Wissengracht.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake maandag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Onze mamma en oma is opgebaard in de rouwkapel
van het bejaardencentrum Panhuys te Hulsberg. Ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 19.30 tot
20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft ge-
geven, hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Josepha Dullens
weduwevan

Johannes Leonardus Vogten
Voorzienvan de h. sacramenten overleed zij in de leeftijd van 82 jaar.

Thorn: Mart en TonnieVogten-Cramers
Luc, Martijn

Bennekom: Lies en Geri Glastra-Vogten
Roland t, Sandra en Marcel, Sytze, Tiemen

Buchten: Jacquesen Henny Vogten-Derikx
Torn, Inge

Sittard: Frans Vogten
Bom: Truus en HubLemmens-Vogten

Bram, Esther
Sweikhuizen: Ciel Vogten

Geleen: JosVogten
Grevenbicht: Piet en Riet Vogten-Kitzen

Thijs, Jasper
FamilieDullens
Familie Vogten

10 januari 1992
Corr.adres: Putstraat 105, 6121 LH Bom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op dinsdag 14 januari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Martinus te Bom.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
In de avondmis van maandag 13 januari om 19.00 uur, zullen wij
moeder bijzonder gedenken in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij kennis dat heden van
ons is heengegaan, onze goede en zorgzame
moeder en schoonmoeder

Mina
Lameriks-Langeveld

weduwe van
Sjo Lameriks

op de leeftijd van 83 jaar.
In dankbare herinnering:

Oirsbeek: Marianne en Jan
Wijnen-Lameriks

Oirsbeek: Henny Lameriks
Amstenrade, 8 januari 1992
De Gijselaar 10
Corr.adres: Oirsbekerweg 42, 6438 HC Oirsbeek
Overeenkomstig de wens van moeder, heeft de
crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven, die wij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis van mijn lieve echtgenote en onze moeder

Els Bakker-Zitter
betuigen wij hierbij onze dank.

P. Bakker en kinderen
Brunssum, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 18 januaria.s. om 19.00 uur in de St.
Jozefkerk te Brunssum.

I t IBedroefd, maar zeer dankbaarvoor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, berichten wij, dat
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 80 jaar van ons is heengegaan,
onze vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Lambert Luijten
weduwnaar van

Clara Snijders
Drager van de eremedaille, verbonden aan de

Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Puth: Ger Luijten

Mia Lui jten-Swelsen
Maurice, Patrick

Ulestraten: Nelly Alofs-Luijten
Toon Alofs
Familie Luijten
Familie Snijders

Schinnen, 10 januari 1992
Sachariasstraat 16
Corr.adres: Beatrixstraat 18, 6155KV Puth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
dinsdag 14 januari a.s. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk van de H. Dionysius te Schinnen,
gevolgd door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Avondwake maandagavond om 18.45 uur in
voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid is tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.

tWim Verstegen, 77 jaar, echtgenoot van wijlen
Liza Hendrikx. Corr.adres: Jos Postmesstr. 1,

6217 NK Maastricht. De plechtige uitvaartdienst
zal gehoudenworden heden om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie, Old Hickoryplein,
Maastricht.
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Vol dankbaarheid en respectvolle herinnering, gedenken wij de heer ,
mr. W. baron

Michiels van Kessenich
in deperiode 1937 tot 1967 burgemeester van Maastricht

en houdervan de eremedaille van de stad Maastricht

Als inspirerend, inventief en spiritueel bestuurder heeft hij geduren-
de 30 jaarzijn vele talenten in dienst gesteld van Maastricht.
In de naoorlogse jaren drukte burgemeester Michiels van Kessenich
een belangrijk stempel op de wederopbouw van de stad.
Moge hij rusten in Gods vrede.

Het stadsbestuur van Maastricht,
secretaris mr. dr. A. Lutters,
burgemeester mr.Ph. Houben.

Maastricht, januari 1992.
_W_W_WJ___________________________________________________________________________—___«

--
In grote dankbaarheid gedenken wij

mr. W. baron
Michiels van Kessenich j

erevoorzitter van de Vereniging van Limburgse Gemeenten 'i
Zijn vele talenten stelde hij gedurende zijn voorzitterschap in dienst c
van alleLimburgse gemeenten door leiding te gevenaan het bestuur .
van onze vereniging en aan alle andere organen van regionale en pro-
vinciale aard.
Moge hij rusten in Gods vrede.

Het bestuur van de
Vereniging van Limburgse Gemeenten,
secretarisL.H. Bastiaens,
voorzitter mr. Ph. Houben. -^Maastricht, januari 1992. I

Dankbetuiging
Door de zeer vele condoleances, zowel persoonlijk, schriftelijk, tele-
fonisch als in de vorm van bloemen, is het ons niet mogelijk eenieder
persoonlijk te bedanken. Vandaar dat wij allen langs deze weg op-
recht dankzeggen voor het medeleven na het plotseling overlijden,
zo kort na elkaar, van onze ouders, liefste opa en nanny

Jan de Vos
Tiny de Vos-Beckers

Het heeft ons heel erg goed gedaan te merken dat zij zo geliefd wa- vt.
ren. Al de bewijzen van deelneming en in het bijzonder de aanwezig- ;j(
heid van zovelen bij de begrafenissen, waren voor ons een grote ,
troost.

-1Fam. L. Rothuizen-Heins f,
Fam. R. Smeets-de Vos

Heerlen, januari 1992 L

| >k
In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden tijdens ,
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze °moeder, schoonmoeder en oma

Antje i
Paulussen-Philips :
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken ia
voor de vele condoleances, h. missen en bloemen, als- ijj
mede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding naar ij,
haar laatste rustplaats. ie

Kinderen en kleinkinderen k>
Elsloo, januari 1992 «
De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 12
januari 1992 om 10.30 uur in de Mariakerk van Elsloo.

*"
"1f

Vervolg familieberichten
zie pagina 18

I '*+t li,
Na een liefdevolle verzorging in de VKH ''c
Heerlen, is hedenvan ons heengegaan, voorzie J)'
van de h. sacramenten, onze moeder, schooHi
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zt* !"*
schoonzus, tante en nicht

1:
Johanna

Wilhelmina Ehren |
weduwe van

Johannes H.F.P.M. Wiers
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Heerlen: t NellyWingen-Wiers
Willy Wingen t

Heerlen: Jan Wiers
Heerlen: t Leo Wiers

Riet Wiers-Savelkoul
Heerlen: Pierre Wiers

Melanie Wiers-van Haren
Simpelveld: Joke Vrouenraets-Wiers

Torn Vrouenraets
klein- en achterkleinkinderen

6417 EB Heerlen, 6 januari 1992
Dr. Plesmanstraat 43
Op wens van de familie heeft de uitvaartdierw
en begrafenis in besloten kring plaatsgevondt'
op 10 januari jl.

-
Dankbetuiging <

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de overweldigende belang
stelling, ons betoond bij het overlijden en &\crematie van mijn lieve echtgenote, onze mo4i
der en schoonmoeder

Johanna Wilhelmina
Saümans-Vanthoor

willen wij iedereen langs deze weg hartelijk b*
danken.

H.H. Salimans
en kindereq

Kerkrade, januari 1992 -
I Dankbetuiging

Voor uw gewaardeerde blijken van deelnemin'
bij het overlijden en de begrafenis van onze lif
ve moeder en oma

Jantje Balk-Eisenga
betuigen wy u onze oprechte dank.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Brunssum, januari 1992
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Van onze verslaggever

Oud-burgemeester Beek en Maastricht
Baron Michiels van
Kessenich overleden

Limburgs dagblad Limburg

het Land zonder Grenzen,
voorloper van de huidige Eure-
gio, genoemd. Zijn vriend-
schap ten opzichte van Aken
leverde hem het ereburger-
schap van de Domstad op. De
gouden eremedaille van de
stad Maastricht viel hem, sa-
men met zijn inmiddels overle-
den eerste echtgenote barones
Emilie Michiels van Kesse-
nich-Van Meeuwen, ten deel
bij zijn afscheid als burge-
meester.

Van onze verslaggever

" Oude-burgemeester van
Maastricht mr. Michiels van
Kessenich in het tenue
waarin hij vroeger zijn offi-ciële, taken als eerste vader
van Maastricht waarnam.

Tijdens de oorlog legde hij het
burgemeestersambt neer en
was hij drie jaar lid van de di-

MAASTRICHT - In Biltho-
ven, waar hij sinds enkele ja-
ren woonde, is gisteren op
89-jarige leeftijd overleden mr
Willem baron Michiels van
Kessenich, oud-burgemeester
van Beek en van Maastricht.
Zijn ambtsperiode in Beek
duurde van mei 1933 tot mei
1937, waarna hij werd be-
noemd tot burgemeester van
de provinciehoofdstad. Als zo-
danig bleef hij drie decennia in
funktie, van 1937 tot 1967.

rectie van de Koninklijke Ne-
derlandse Papierfabriek. In de
na-oorlogse jaren gaf hij lei-
ding aan de uitbouw van de
gemeente Maastricht, hetgeen
onder meer gestalte kreeg in
de aanleg van het industrieter-
rein Beatrixhaven en de John
F. Kennedybrug. De renovatie
van het monumentale Stok-
straatkwartier werd de kroon
op zijn burgemeesterschap.
Bijzondere verdiensten heeft
mr Michiels van Kessenich
ook verworven door te ijveren
voor hechtere contacten tussen
de steden Aken, Luik en Maas-
tricht. Als zodanig wordt hij
wel de geestelijke vader van

Michiels van Kessenich, eerst
jonkheer en vanaf 1959 baron,
stond bekend om zijn grote
welsprekendheid. Zelf noemde
hij zich 'aristocratisch bestuur-
der' en 'adoptief Maastricht-
enaar'. Vaak trad hij ook naar
buiten als 'geheim kamerheer
van de paus metkap en degen.
Aanstaande dinsdag vindt de
begrafenis plaats, om 14 uur
voorafgegaan door een uit-
vaartdienst in de basiliek van
Onze Lieve Vrouw te Maas-
tricht.

" Ger Frenken uit Roggel is
gisteravond in de Sittardse
schouwburg met de buutte 'De
Warman' Limburgs kampioen
buuttereednen geworden. Op
de tweede plaats eindigde
Pierre van Helden uit Melder-
slo en als derde Peter Vaassen
uit Beegden. Meer dan duizend
toeschouwers konden de titel-
strijd volgen. Op de foto: alle
finalisten en de kampioen van
vorig jaar, Hein Coenen uit
Sittard (rechts boven).

Foto: PETER ROOZEN

Rechtszaak twee maanden geschorst

Automobilist reed door
na dodelijke aanrijding

Felle kritiek Staten op
ontgrondingslokaties

Fracties wel akkoord met hoofdlijnen nieuw beleid

MAASTRICHT - Voor de recht-
bank in Maastricht moest de 54-jari-
ge Kerkradenaar P.W. zich gisteren
verantwoorden voor schuld aan een
aanrijding die op 21 december 1990
het leven kostte aan de 70-jarige
voetgangster M. Houben. Het onge-
luk vond plaats op de Heerlerbaan
te Heerlen. Als verzwarende om-
standigheid vermeldde de dagvaar-
ding dat W. na het ongeval was
doorgereden.

niet was verzekerd. Daar kwam £ij
dat hij die avond erg in de war"was
vanwege problemen rond het v\Jelen wee van zijn vriendin. A3n*de
hand van getuigenverklaringen en
ter plaatse aangetroffen sporeniuk-
te het de politie de volgende dag W.
als de vermoedelijke veroorzakervan de dodelijke aanrijding aan "te
houden. *MAASTRICHT - Provinciale Staten van Limburg kunnen'ich vinden in de hoofdlijnen van het eerste volledige Ont-

Srondingenplan, zoals dat onlangs door Gedeputeerde Sta-art in een herziene versie is opgesteld. Het veelbesproken
moet tot de eeuwwisseling gaan fungeren als
in het provinciaal beleid voor de winning van

«ei en zand voor - uitsluitend - de Limburgse industrie.
Jiaar tijdens een ware marathonzitting van de gecombineer-e Statencommissies voor Ruimtelijke Ordening en Milieu
efenden alle zes de fracties gisteren soms zware kritiek op«e concrete invulling van het plan.

Voor de rechtbank beweerde de
man op het noodlottig momentniets en niemand op de rijbaan te
hebben gezien. Alleen had hij een
doffe klap gehoord. Niettemin washij zozeer geschrokken dat hij, na
even te zijn gestopt, via een omweg
naar huis reed in plaats van zijn
weg naar Heerlen te vervolgen.
Voor een deel schreefhij zijn onrust
toe aan het feit dat zijn stationcar

Vlak voordat officier van justitiemr
M. Kolkert gisteren zijn requisitoir
kon houden, werd de rechtszaak ge-
schorst tot 13 maart. De rechtbank
kwam daarmee tegemoet aan e£nverzoek van raadsvrouwe mr A.
Odekerken-Holtkamp die aandrong
op een nadere rapportage over de
leefomstandigheden van haar
cliënt. Met het oog op eventueel $p
te leggen gevangenisstraf wees _ij
in dat verband ook op diens slechie
gezondheid.

’Onderzoek RL blijft
achter bij onderwijs’

Rector op zestiende verjaardag universiteit:

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

taal zon 1900 hectare grond in be-
slag nemen. Geheel los daarvan
staan overigens de winningen van
grind, zand, klei en kalksteen die in
Limburg worden uitgevoerd ten be-
hoeve van de (inter)nationale indu-strie.

oornaamste struikelblok voor zo-
jel coalitie (CDA, PvdA en VVD)Js oppositie (Groen Links, D66 enNL) vormden de aanwijzing en deJtwerking door GS van een aantal

met name die in Spau-
Neer, Tegelen en Arcen. Daar-
struikelden vooral D66, PvdA

GroenLinks over het feit dat GS
?drukkelijk vasthouden aan een
['tbreiding van de delfstoffenwin-

met vijftien procent als veilig-e idsmarge om eventueel grotere.ehoeften van de industrie te kun-rn dekken. Maar volgens de frac-
heeft dat nu juist

Ph averechts effect op de stimule-
Rg van het gebruik van alternatie-
£> milieuvriendelijke(r) grondstof-
fe.

?elangrijkste doel van het Ontgron-,'hgenplan, dat volgende maand'^or Provinciale Staten definitief
!y°et worden vastgesteld, is een

te maken aan de chaos en ver-
waarmee de regionaleJjsi- en zandwinning in deze pro-

al jaren gepaard gaat. Om die
fden wordt het huidige aantal van?ehtig winlokaties gereduceerd tot

die tot het jaar 2000 in to- Neer

In zijn reactie op de waslijst aan be-
zwaren van de fracties tegen de
aanwijzing van genoemde winloka-
ties stelde milieugedeputeerde Jan
Tindemans (PvdA) zich overwe-
gend soepel op. Zo zegde hij toe de
fel omstreden uitbreiding in noor-
delijke richting van de zandgroeve
in Spaubeeli opnieuw tegen het
licht te zullen houden. Ook de 'pi-
lotprojecten' voor grindwinning ten
dienste van natuurontwikkeling in
de Grensmaas, zoals die in Geulle
en Meers zijn voorzien, zullen vol-
gens Tindemans zorgvuldig moeten
worden onderzocht en in alle op-
zichten moeten stroken met de nog
op starten Milieu Effect Rapporta-
ge.

Waslijst

Cohen zei dat het geen kwestie is
van kwaliteit, maar van de hoeveel-heid onderzoek. „Doordat onder-
zoek niet wordt betaald naar gelang
het aantal studenten, brengt de stij-gende lijn wat dat betreft alleen
maar een grotere onderwij sbelas-
ting voor de medewerkers, waar-door onderzoek doen in de knel
komt."

Uitbouw van de universiteit blijft
voor Cohen op de eerste plaats
staan, zowel in nationaal als Eure-
gionaal verband. Wel zette Cohen
vraagtekens bij de betekenis van de
Euregio. Met het oog op de veelel
door nationalisme geleide gebeurte-
nissen in de wereld van 1991 vroeg
hij zich af of de veronderstelling
wel juist is dat in het Europa van de
toekomst de regio's zon belangrijke
rol gaan spelen.

Volgens Cohen is de kwaliteit van
het RL-onderzoek echter goed. Hij
herinnerde zijn gehoor in de volle
St. Janskerk in Maastricht aan het
Instituut voor Hart- en Vaatziekten
dat erkend is als onderzoeksschool
en drie andere concentraties vin
onderzoekers die daarvoor op de
nominatie staan.

MAASTRICHT - Het wetenschap-
pelijk onderzoek aan de Rijksuni-
versiteit Limburg blijft achter bij de
voorspoedige ontwikkelingen op
onderwijsgebied. Er is sprake van
een scheveverhouding en dat is een
gevaarlijke situatie. Dat zei rector
magnificus prof. mr. M.J. Cohen
gisteren op de zestiende Dies Nata-
lis van de RL.

Over de zandwinlokatie in het Mid-
denlimburgse Neer bleven Tinde-
mans en de Statenfracties echter
ook gisteravond nog ruziën. Zeker
nadat de gedeputeerde de eis van
onder meer Groen Links-aanvoer-
ster Karin Kienhuis om geenrelatie
te leggen met de gemeentelijke
plannen voor de aanleg van een
jachthaven, afdeed als 'te puur.
CDA-er J. Niesten strooide vervol-
gens nog wat zout in de wonde door
er fijntjes op te wijzen dat de naven-plannen in Neer haaks staan op het
nog steeds vigerende Toeristisch
Recreatief Ontwikkelings Plan voor
de regio.

„Ben je van mening dat ten koste
van alles behandeld moet worden,
dan kun je daar zonder moeite een

weken door machines in leven wor-
den gehouden en waarvan een
menswaardig bestaan niet gegaran-
deerd kan worden.

’Stuur ethici naar
onbewoond eiland’

Diesrede over medische moraal filosoof bij zoeken die daarvoor de
argumenten levert. Ben je een te-
gengestelde mening toegedaan, dan
kost dat ook geen enkele moeite.
Zon situatie lost niets op," zei De
Vries.
Als oorzaak voor 'het failliet van de
ethiek' gaf hij de handicap van de
begrippen die de filosofen tot hun
beschikking hebben. „Die filosofi-
sche begrippen gaan al eeuwen
mee, maar zijn nu volstrekt ontoe-reikend."
Het alternatief ziet De Vries in de
meer bij deze tijd horende termen
van sociaal-wetenschappers enjournalisten. „De medische stand
verdient het om op net zo hinderlij-
ke wijze gevolgd te worden als poli-
tici, beleidsmakers en kunstenaar."

Dienst heeft handen
vol aan onderduikers

MAASTRICHT - „Misschien moe-
ten we de ethici die zich buigen
over de moraal van de medischetechnologie maar een tijdje verban-
nen naar een onbewoond eiland,
zodat ze eens rustig kunnen naden-
ken over hun woorden die geen op-lossingen zijn voor de problemen
van deze tijd. Dan komt er wat
ruimte voor pottenkijkers zoals an-
tropologen, schrijvers en filmers die
daar veel soepeler over kunnen re-deneren."

Celstraf geëist voor ontucht
met vijf KMA-kadetten

aangevraagde vluchtelingenstatus
niet wordt erkend."

De aanval op de genoemde veilig-
heidsmarge van vijftien procent aan
extra winningen werd door Tinde-
mans gepareerd met harde cijfers.
„Want die wijzen ondubbelzinig uit
dat er wel degelijk forse schomme-
lingen kunnen optreden in de klei-
en zandbehoefte van de industrie.
Die extra marge is derhalve bittere
noodzaak. Sterker nog, die vijftien
procent zou zelfs best eens onvol-
doende kunnen zijn." De deputé zei
bovendien 'al die somberheid' over
de veronderstelde negatieve gevol-
gen voor het gebruik van alternatie-ve materialen geenszins te delen.

Prof. dr. ir. G.H. de Vries, hoogle-
raar filosofie aan de RL, liet giste-
ren in zyn toespraak op de zestien-
de Dies Natalis van de RL, geen
spaan heel van de manier waarop
de openbare discussie wordt ge-voerd over problemen waarmee'high-tech' geneeskunde mensenconfronteerd. Als voorbeeld sprak
hij over de verregaande behande-
ling van te vroeg geboren kinderen,
vaak ernstig gehandicapt, die soms

van de kaart en wisten zich vaak
niets meer te herinneren. Vsfslachtoffers deden tenslotte aangif-
te. Pas op 22 februari vorig jair
werd de tweede luitenant betrapt
op het terrein van de KMA in Bre-
da, waar hij met zijn hoofd onder de
dekens van een andere kadet wei«d
aangetroffen.

ARNHEM - Tegen de 25-jarige uit
Limburg afkomstige tweede luite-
nant luchtmachtvan deKMA, A.G.,
heeft de officier van justitie bij de
Militaire Kamer van de Arnhemse
rechtbank een gevangenisstraf van
twaalf maanden, waarvan vier voor-
waardelijk geëist. De man, die in
Breda woont, wordt ervan verdacht
ontucht te hebben gepleegd met vijf
bewustelozeKMA-kadetten.

Adjudant Gaal is van mening dat er
momenteel sprake is van een hiaat
in de Nederlandse wetgeving omhet probleem adequaat aan te pak-
ken. „Verscherpt toezicht bij perso-
nen vanaf enkele dagen voor de
beslissing valt of ze het land uit
moeten of mogen blijven is wense-lijk, anders is de vogel in veel geval-
len gevlogen. Voor dat toezicht zijn
nu de wettelijke mogelijkheden niet
aanwezig. Het is ergerlijk als je een
lege kamer aantreft in het AZC op
het moment dat alle voorbereidin-
gen voor de uitzetting getroffen
zijn."

ECHT - De vreemdelingendienst
in Echt heeft de handen vol aan het
onderduikprobleem. „De asielzoe-
kers zijn steeds slimmer geworden.
Van diverse zijden krijgen de men-
sen adviezen en hulp bij het vinden
van onderdak om dreigende uitzet-
ting te verhinderen. Ik heb het ern-
stig vermoeden dat ze gewaar-
schuwd worden tegen dreigende
uitzetting en voorbereid op het on-
derduiken. Hulp en voorlichting
kan in principe van diverse zijden
komen. Daarbij moet u denken aanlandgenoten van de vreemdelingen,
maar ook aan advocaten, Buro's
voor Rechtshulp, de stichting
Vluchtelingenhulp en kerkelijke
vertegenwoordigers."

Tevens eiste de officier van justitie,
mr. J.A. Wiarda, dat G. zich gedu-
rende twee jaar onder psychothera-
peutische behandeling stelt.
Al tien jaar worstelde G. met homo-
fiele gevoelens.

Volgens een getuige-deskundige.
bij wie G. momenteel onder psycho-
therapeutische behandeling is, was
G. niet op zoek naar seks, maar haldhij een grote genegenheidsbehoefte.
Zelf zei G. al die tijd op deKMA op
zoek te zijn geweest naar echte
vriendschap.Het onderduiken door asielzoekers

die het land uit moeten is volgens
Gaal in het asielzoekersopvangcen-
trum Echt het afgelopen jaar metzeker 20 procent toegenomen. „De
helft van alle uitgeprocedeerden
duikt onder. In Echt gaat het dan
om 36 personen in 1991. In zijn tota-liteit vertrokken er de laatste twaalf
maanden uit het AZC zelfs 90 perso-
nen met onbekende bestemming.
Daar zitten dan ook de mensen bij
die vrezen te horen te krijgen dat de

Voor onderduikers is het volgens de
coördinator bovendien heel gemak-
kelijk aan werk te komen. „Er zijn
bepaalde ondernemers die hen
graag hl dienst nemen."

Volgens Gaal is het eveneens vrij-
wel onmogelijk tegen onderduikers
en hun helpers op te treden ook als
bekend is waar ze zitten. „Helpen is
niet strafbaar en jekunt niet zomaar
een huis binnenvallen. Dan moet eral een huiszoekingsbevel zijn. Dat
kan alleen als er sprake is van een
misdrijf. En dat daar is in veel ge-
vallen geen sprake van."

Onmogelijk

Drie jaar lang zou hij kadetten in
Breda en Gennep hebben be-
dwelmd door hen Irish coffee of
chocola aan te bieden, vermengd
met fijngestampte Seresta, een me-
dicijn dat hem was voorgeschreven
wegens slaapstoornissen. Vervol-
gens zou hij het shirt of de slip van
de kadet hebben uitgetrokken en
ontucht hebben gepleegd. Veel ka-
detten raakten direct na het drinken

Volgens een psychiatrische rappor-
tage moet G. verminderd toereke-
ningsvatbaar worden geacht. Bo-
vendien zou hij kampen met een
identiteitsstoornis en zou hij büj-
vend ongeschikt zijn voor de mili-
taire dienst. G. gaf zelf toe dat du
zijn ergste straf zou zijn en dat hy
die beslissing zeker zou aanvech-
ten.

«Uitspraak 24 januari. "J"
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iJaTa» 92 «DE ZWARTE MARKT»
Vanaf 12.30 uur tel: 09/32.13.66.15.61 TESSENDERLO-België

VEDETTENPARADE I EUROPA'S GROOTSTE VERWARMDEWF ROMMELMARKT - 20.000 M^
f jjjÈt 1 Wekelijks meer dan 15.000 bezoekers!

■ m M Open: elke zondag van 9.00 tot 18.00 uur
m. V' M Binnenbi"engen materiaal: elke zondag van 7.00 tot 9.00 uurtimt ELKE ZONDAG SHOW EN ATTRACTIESF^M|1 DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE ARTIESTEN

'- ZONDAG 12 JANUARI '92: VIERING 9-JARIG BESTAAN I
M/CKirw VANAF 12.30 UUR: VEDETTENPARADEWtlMUY OPTREDENS VAN: MIEKE, WENDY VAN WANTEN, PETRA & Co

VAN WANTEN I isabelle a. en vele anderen! '

(ADVERTENTIE)

I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN

■ I Zeer grote kollektie bankstel-

' H len, kasten, eethoeken,
Lazy-Boy fauteuils en vloer-

bedekking etc. etc.
INRUIL MOGELIJK

H 5000 m2 verkoopruimte

IjH maandag 13-18uur
_H donderdag koopavond

_\ _in VERSCHILLENDEM I **« SLAAPKAMERS

■^^^* _. Heerenweg 251, Heerlen?^^"^^L Tel. (045) 216123
11 ~<Ftl W Langs grote weg

'■I Uv Heerlen-Brunssum

" Hoogleraren van deRL in vol ornaat, gisteren in de St. Janskerk in Maastricht, luisterendnaar ac toespraken ter gelegenheid van de zestiende verjaardag van de universiteit.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Ger Frenken buuttekampioen



MAASTRICHT - Het aantal
scholen in het voortgezet onder-
wijs is in Zuid-Limburg in de
periode 1987-'9l fors afgenomen.
Voornamelijk door fusies liep
het aantal scholen terug van 93
naar 57. In Noord- en Midden-
Limburg was de daling veel min-,
der groot: daar verdwenen de
afgelopen vier jaar maar elf van
de 59 scholen. De fusie-operatie
moet in dat deel van Limburg
nog goed op gang komen. In to-
taal nam het aantal scholen in
Limburg af van 152 naar 105, zo
blijkt uit het door Gedeputeerde
Staten van Limburg uitgebrach-
te Concept-advies Scholenge-
meenschapsvorming.

Het bestuurscollege meldt dat in
Limburg negentien scholen on-
der de door Onderwijs voorge-
stelde opheffingsnorm vallen.
Viervan die instellingen gaan de
poorten al sluiten. GS willen be-
vorderen dat scholen die met
opheffing worden bedreigd in
scholengemeenschappen wor-
den opgenomen, zodat sluiting
kan worden voorkomen.

Het aantal openbare scholen
voor voortgezet onderwijs in
Limburg nam in de jaren
1987-'9l toe van drie tot vijf.

Sluiting
De vorming van schoolgemeen-
schappen is het gevolg van het
rijksbeleid. Het ministerie van
Onderwijs wil grotere scholen
met een breder onderwijsaan-
bod. In Limburg verdwenen vrij-
wel uitsluitend scholendie enkel
mavo of lbo (lager beroeps on-
derwijs) aanboden. In de afgelo-
pen jaren kwamen in Limburg
door fusie scholengemeenschap-
pen mavo/havo/vwo en daar-
naast mavo/lbo tot stand. Scho-
lengemeenschappen lbo/avo/
vwo (voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs) kwamen

EINDHOVEN/HEERLEN - Als een Limburgse politieman
vroeger zeker wilde weten of een briefje van honderd vals
was, moest hij helemaal naar de Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) in Den Haag. Sinds een week kan hij
met zijn verdachte snip terecht op de tweede verdieping
van het hoofdbureau van politie in Eindhoven. Daar zetelt
de Afdeling Recherche Informatiedienst (ARI), een voor-
uitgeschoven post van de CRI.

„En dat werd eigenlijk ook wel
tijd", zegt Jaap de Bruin, het
hoofd van de ARI-zuid. „Voor
veel politiekorpsen was de weg
naar Den Haag gewoon te lang.
De politie heeft behoefte aan
snel en direct contact met de
CRI. Dat wordt moeilijk als die
niet naast de deur ligt". De CRI
heeft daarom ook maar meteen
vijf dépendances geopend. Naast
Eindhoven zijn er ARl's in Am-
sterdam, Rotterdam, Assen en
Enschede.

informatie en adviezen te geven,
deskundigen in te zetten, op ver-
zoek misdaad-analyses te ma-
ken, opsporingsberichten door
te spelen enzovoorts. Indien no-
dig wordt een beroep gedaan op
het internationale relatienetwerk
van de CRI, niet voor niets het
hoofdkantoor van Interpol in
Nederland. Alle ARl's hebben
niet alleen een directe computer-
lijn met de CRI in Den Haag,
maar kunnen ook onderling met
een simpele druk op een knop
gegevens uitwisselen.

Want volgens De Bruin ligt er
een hoop werk op deARI-zuid te
wachten. „Brabant en Limburg
onderscheiden zichvan de ande-
re ARl's doordat ze ingeklemd
liggen tussen België en Duits-
land. Dat betekent altijd meer
drugsmokkel, vuurwapenhan-
del, valsemunterij en fraude. We
werken ook nauw samen met de
politie in het buitenland en dat
heeft al tot aardige successen ge-
leid. Een voorbeeld: In België
zijn sport- en jachtwapensvrij te
koop. Daar horen ook riotguns
bij, hoewel dat een puur moor-
dwapen is. In Nederland zijn
daar al heel wat overvallen mee
gepleegd.

Drugsmokkel

best wel eens voorkomen dat we
'nee' moeten verkopen op een
verzoek om assistentie. Als we
denken dat de politie het ook
zonder onze hulp af kan, zullen
we dat meteen zeggen. Anders
zouden we het trouwens ook
veel te druk krijgen".

-y De ARI in Eindhoven - dag en
■ nacht bereikbaar -is het regiona-
'. le steunpunt voor de politie in
i Brabant en Limburg. Dertien

specialisten op het gebied van
.' .geweld en diefstal, narcotica en

vermogen (fraude, vals geld en
' rhilieu- en computercriminali-
■ teit) helpen de politie op alle
i mogelijke manieren bij hun- werk.

Ondersteuning „Maar we zijn geen FBI", haast
De Bruin zich te zeggen. „Dat
werkt in Nederland niet. We zul-
len ons echt niet met alles be-
moeien. We doen niet wat elders
ook gedaan kan worden. De poli-
tie in Heerlen bijvoorbeeld heeft
prima contacten met de collega's
in Aken. Waarom zouden wij ons
daar in mengen als het niet echt
hoeft?

Volgens De Bruin lopen er in
Brabant en Limburg momenteel

Inmiddels zijn de Belgen zover
dat de kopers van wapens wor-
den geregistreerd, want dat hoef-
de vroeger ook niet. Uit de gege-
vens die we uit België kregen,
bleek dat 1.500 Nederlanders er
wapens hadden gekocht. We
hebben dat aan de plaatselijke
politiekorpsen doorgespeeld en
tot nu toe zijn er al zeshonderd
wapens in beslag genomen".

Bij grote onderzoeken biedt de
ARI ondersteuning opmaat door

We willen niet meer dan de poli-
tie helpen bij de bestrijding van
zware criminaliteit. Het zal zelfs

legen zullen zitten. De politie
weet ons, ondanks dat we hier
pas kort bezig zijn, ook al heel
aardig te vinden. Ons telefoon-
nummer was nog niet eens offi-
cieel bekend gemaakt toen al de
eerste keer werd gebeld".

verschillende grote onderzoeken
waarbij de ARI is ingeschakeld.
Maar over de aard daarvan wil
hij niks kwijt. „Dat zou heel on-
verstandig zijn. Maar ik kan in
ieder geval wel vertellen dat we
in deze regio nooit om werk ver-
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Intercai naar Sovjetlanden
Van onze redactie economie

GELEEN - Intercai is bezig met het verwerven van opdrachten in
diverse Sovjetlanden en China. Dat vertelde gisteren directeur H.
Kivits van het Geleense adviesbedrijf. Gisterochtend tekenden direc-
tieleden van Intercai en de Internationale Nederlanden Bank (voor-
heen NMB Postbank Groep) een contract over de overname van 10
procent van de aandelen van Intercai. De twee bedrijven gaan sa-
menwerken in het buitenland, waarbij Intercai zorgt voor het bege-
leiden, adviseren en plannen van projecten en de bank zorgt voor de
financiering. De combinatie is van plan in verschillende Sovjetlan-
den mobiele telecommunicatienetwerken op te zetten. In China wor-
den dezer dagen de eerste concrete stappen op dit gebied al gezet.

limburgs weerhoekje
„De eenwording van Europa
kan niet alleen bestaan uit
een politiek en een econo-
misch onderdeel", aldus Cre-
mers in het Medezeggen-
schapsmagazine, een uitga-
ve van het Christelijk Natio-
naal Vakverbond en SDM,
adviseurs in medezeggen-
schap en organisatie. „Op
langere termijn kan die een-
wording namelijk alleen sla-
gen als ook een sociale
demensie wordt toege-
voegd. "

AKEN - De zeventien le-
den van het directorium
zijn er nog niet uit: wie
krijgt dit jaar de internatio-
nale Karlspreis van de stad
Aken? Grootste kanshebber
is volgens welingelichte
kringen Jaques Delors,
voorzitter van de EG-Com-
missie. Daarnaast worden
genoemd bondskanselier
Franz Vranitzky van Oos-
tenrijk en de Spaanse pre-
mier Felipe Gonzalez. Maar
er zijn ook andere kandida-ten, zoals de Portugese pre-
sidentMario Soares.

Keuzecommissie komt in februari weer bijeen
de mening van

Grensoverschrijdende me-
dezeggenschap voor de
werknemer heeft in Europa
nog steeds een lage priori-
teit. Volgens Gerard Cre-
mers, bestuurder arbeidsver-
houdingen van de vakcentra-
le CNV, is dit niet alleen
onbegrijpelijk maar ook vol-
strekt onaanvaardbaar.

Delors grote favoriet
voor Karlspreis Aken

1 De prestigieuze prijs wordt elk

' jaar op Hemelvaartsdag - dit
l jaar donderdag 28 mei - uitge-
I reikt aan een persoon die zich

verdienstelijk heeft gemaakt op
] het gebied van de Europese een-

wording. Vorig jaar kreeg de
Tsjechoslowaakse president

.' Vaclav Havel de onderscheiding,
i in 1990 was Gyula Hom, de voor-

' malige Hongaarse minister van
1 buitenlandse zaken, de gelukki-
i ge.

" Franz Vranitzky " Felipe Gonzalez" Jaques Delors
Weerman Bob van der Moolen (58) uit Hoensbroek levert met
ingang van vandaag wekelijks bijdragen over het weer in
Limburg. Bob van der Moolen is weeramateur, maar heeft
thuis de beschikking over professionele apparatuur, zoals die
ook door het KNMI en andere organisaties die zich met het
weer bezighouden, wordt gebruikt.

Thermische hoogstandjes
In de klimatologie wordt elke maand onderverdeeld in drie decades
(perioden van tien dagen). Tijdens de eerste decade, van 1 tot en met
10 januari van het nieuwe jaar, kwam de maximum-temperatuur in
Limburg maar liefst vier maal boven de 10 graden uit. Dit zijn watje
noemt thermische hoogstandjes, omdat dergelijke waarden normaal
zijn voor halverwege de maand maart.

Opmerkelijk daarbij was dat de hoogste temperaturen in de nacht en
ochtend werden geregistreerd. Zo werd donderdag om 7.30 uur 12,7
graden genoteerd. Geen record, maar bepaald ook geen alledaags ge-
beuren. Het record voor januari staat overigens op 14,3 graden en
werd een jaar geleden op 10 januari gevestigd op de waarnemings-
posten in Hoensbroek en Oost-Maarland.
Vorig weekeinde drong wat koudere lucht tot onze omgeving door,
waarin zich een golfvormige storing ontwikkelde, die de neerslagac-
tiviteit activeerde en 16 mm in de regenmeters achterliet. Tevens
kwamen we in de zachtere lucht terecht, waarbij zondagnacht het
kwik opliep tot 10,7 graden.

over de grenzen

Oost-Europa
De prijswinnaar van 1992 zal in
ik geval niet uit Oost-Europa

> .komen, zo zijn de verwachtin-
gen. Afgelopen maandag kwam
het directorium bijeen, maar een

Cremers constateert even-
wel dat deze visie, onder
druk van de Europese vak-
beweging, langzamerhand
terrein begint te winnen bij
politici. Zo heeft de Europe-
se Commissie een ontwerp-
richtlijn voorgesteld die de
grensoverschrijdende mede-
zeggenschap regelt.

Er zouden overigens ook stem-
men zijn opgegaan om dit jaar
helemaal geen prijs uit te reiken
wegens de ontwikkelingen in
Rusland en Joegoslavië. Maar
die gedachte werd al snel terzij-
de geschoven, zo menen dezelf-
de goed ingevoerde bronnen.

Lange tijd gold Michail Gorbats-
jov als dé grote favoriet. Maar de
afgetreden president van de in-
middels voormalige Sovjetunie
zou volgens kringen rond het di-
rectorium de ontwikkelingen in
Europa vooral hebben beïnvloed
om nationaal-politieke overwe-
gingen.
Maar volgens ingewijden zijn er

Gorbatsjov

ook andere voorstellen gedaan.
Zo zou de prijs bijvoorbeeld ook
kunnen worden verleend aan
Gorbatsjov en zijn oud-minister
van buitenlandse zaken Sjevard-
nadze samen. Ook de combinatie
Sjevardnadze met de Duitse mi-
nister van buitenlandse zaken
Genscher wordt genoemd. Ande-
re kandidaten zijn president
Lech Walesa van Polen, de Duit-
se president Richard von Weiz-
sacker, CDU/CSU-fractievoorzit-
ter Wolfgang Schauble en zelfs
de wereldberoemde violist Ye-
hudi Menuhin.

definitief besluit kon nog niet
worden genomen. Dat wordt nu
begin volgende maand verwacht.

Grootste kanshebber is voorals-
nog Delors. De 68-jarige Frans-
man is sinds 1985 voorzitter van
de EG-Commissie en heeft in die
hoedanigheid de politieke in-
vloed en positie van dit college
aanzienlijk weten te verstevigen.

„Het is zonder meer een po-
sitieve ontwikkeling, maar
tegelijkertijd moet worden
vastgesteld dat het slechts
een begin is", zo meent hij.
„Europa '92 vereist een vol-
waardige vorm van mede-
zeggenschap voor werkne-
mers en dat betekent dat er
nog heel wat zal moeten
worden geregeld."Brochure over wegvallen van binnengrenzen

De brochure is vooralsnog alleen in Duitse uitgave
verkrijgbaar, maarkomt binnenkort ook in het Ne-
derlands uit. Het boekje kan worden besteld bij de
Grensregio Rijn-Maas-Noord, Postfach 85, Rathaus
Abtei, W-4050 Mönchengladbach of bij de Kreis
Neuss, Lindenstraße 2-16, W-4048 Grevenboich.

adressen op een rijtje gezetROERMOND - De Grensregio Rijn-Maas-Noord
heeft een brochure uitgegeven voor gemeentebe-
sturen en zakenleven met het oog op het wegvallen
van de Europese binnengrenzen per 1 januari 1993.
De brochure gaat met name in op het verkrijgen
van de dan geldende regels voor openbare aanbe-
stedingen en gunningen. Ook worden tips en

Maandagavond klaarde het onverwachts op en daalde de tempera-
tuur tot -1 graad, elf graden kouder dan de nacht ervoor. Dinsdag
bleef het grotendeels zonnig, waarbij de temperatuur met 6 graden
nog ruim boven normaal bleef.

Van onze Haagse redacteur

Dalende barometers op woensdag kondigden een weersverandering
aan, waarbij de zon de van de Canarische Eilanden afkomstige lucht
tot 11,2 graden opwarmde.

Donderdag werd een overgangsdag. De dag begon met de al eerder
genoemde 12,7 graden, waarna koudere lucht de zachte lucht lang-
zaam verdreef, hetgeen gepaard ging met 5 mm regen. Uiteindelijk
werd het 4,8 graden.

weerspreuk\ 'Heeft januari kou en droge dagen
zo zal infebruari de winter plagen'

De sterk stijgende luchtdruk van vrijdagwijst op eenrustig weekein-
de met wat lichte vorst in de nacht en mogelijk later wat mistkansen.
Maar de zon krijgt ook weer een kans tevoorschijn te komen.
Januari heeft een zachte start gekend. De gemiddelde etmaaltempe-
ratuur over de eerste decade was 5,6 graden, tegen 3,1 normaal en er
viel 23 mm regen. Voor de schaatsliefhebbers is er nog steeds geen
goede luchtdrukverdeling tot stand gekomen. Kou is er wel, maar
ver weg. In Noord-Siberië is het sinds 27 december niet meer boven
de min 56 geweest. Deze kou wordt voorlopig nog niet op transport
gesteld. Wij zullen het met wat lichte stralingsvorst moeten doen.

Momenteel is het namelijk voor
oud-mijnwerkers vrijwel onmo-

Oud-mijnwerkers beweren ech-
teF dat het voor hen vrijwel on-
mogelijk was op tijd een aan-
vraag voor een uitkering in te
dienen omdat de keuringsartsen
van de mijnen destijds vaak ast-
ma en bronchitis, maar geen sili-

cose constateerden. Zij zouden
bewust zijn misleid.

De provinciale stuurgroep onder
voorzitterschap van gedeputeer-
de J. Pleumeekers adviseert nu
in een brief aan Ter Veld in ieder
geval de termijn waarbinnen de
uitkering moest zijn aange-
vraagd, te schrappen. Pleumee-
kers was gisteren niet voor een
motivatie van dit advies bereik-
baar.

gelijk nog een silicose-uitkering
aan te vragen. Wettelijk is name-
lijk vastgelegd dat een aanvraag
voor een uitkering moet worden
ingediend binnen één jaar nadat
de longziekte zich openbaart of
men had kunnen weten dat men
eraan lijdt. De CentraleRaad van
Beroep, de hoogste beroepsin-
stantie, stelde om deze reden
ook in 1990 vier oud-mijnwer-
kers in het ongelijk in een door
hen aangespannen beroepspro-

Ing. H. Kardurk uit Voerendaal,
belangenbehartiger van veel
oud-mijnwerkers, is blij met het
advies van de stuurgroep. Dat
gaat volgens hem echter nog
lang niet ver genoeg. De silicose-
uitkering van oud-mijnwerkers
wordt namelijk gedurende een
aantal jaren voor de helft gekort
op hun ouderdomspensioen.
Volgemns Kardurk moet (onder
andere) die korting geheel onge-
daan worden gemaakt.

eedure tegen de SocialeVerzeke-
ringsbank. Die had betrokkenen
een uitkering geweigerd omdat
de termijn verstreken was.

seert de provinciale stuurgroep
die zich met de silicose-proble-
matiek bezighoudt aan staatsse-
cretaris Elske ter Veld van So-
ciale Zaken. De bewindsvrouw
heeft nog geen besluit genomen
over dit advies. Als zij het zou
overnemen, betekent dat een
doorbraak in deze al jaren spe-
lende problematiek.

DEN HAAG/MAASTRICHT
Oud-mijnwerkers moeten ook
nu nog een silicose-uitkering
kunnen aanvragen, ook al is de
daarvoor wettelijk vastgestelde
termijn verstreken. Die termijn
zou moeten vervallen, zo advi-

Afschaffing termijn aanvraag
uitkering silicose geadviseerd

Ter Veld zal pas een besluit ne-
men over het advies als de stuur-
groep het bij de brief horende
rapport heeft ingediend. Eerder
liet de staatssecretaris blijken er
weinig voor te voelen de aan-
vraagtermijn te schrappen. Dat
zou wetswijziging inhouden..

" Jaap de Bruin, hoofd van de ARI in Eindhoven: „We
zullen hier nooit om werk verlegen zitten".

Foto: JAN PAUL KUIT

Regionaal steunpunt bij bestrijding criminaliteit

’Eigen’ CRI voor
Limburgse politie

in Limburg niet van de grondVan onze Haagse redacteur
DOOR FRANK SEUNTJENS Dat is echter juist wel wat het

ministerie wil. Een knelpunt bij
de door de rijksoverheid ge-
wenste vorming van lbo/avo/
vwo-scholen is de onevenwich-
tigheid tussen het aantal avo/
vwo- en avo/lbo-scholen in Lim-
burg, melden GS.

In Zuid-Limburg vond de fusie-
operatie vooral in de Oostelijke
Mijnstreek plaats. Doordat de
Oostelijke Mijnstreek een dicht-
bevolkt gebied is met veel ma-
vo's en lbo-scholen, heeft de
afname van het aantal scholen
nauwelijks gevolgen gehad voor
de bereikbaarheid, schrijven GS.



MEIJEL - " Gemeenteraadsleden
bemoeien zich te veel met ander-
mans zaken, apen het gedrag van
kamerleden in 'NOS-laat' na en la-
ten vergaderingen veel te lang du-
ren door eindeloos gebakkelei over
allerhande onbeduidende details.
Ongezouten kritiek aan het adres
van lokale politici, afkomstig van
burgemeester G. Kirkels uit Meijel.
Maar, de meest honkvaste burger-
vader van Nederland weet kenne-
lijk wat hij zegt. „De raadsleden in
Meijel weten maar al te goed hoe ik
erover denk. Wanneer het hier weer
eens te bont wordt, zeg ik dat ge-
woon."

Ontwerper nu in clinch
met Maastrichts bedrijf

Beeldend kunstenaar ’trok spoorfaillisementen’ in Gelderland
Kirkels is al dertig jaar eerste bur-
ger van Meijel, voorzitter van de
gemeenteraad dus en daardoor ook
kroongetuige van het functioneren
en de ambitiesvan plaatselijke poli-
tici. Kirkels ziet ze komen en weer
gaan. Zelf blijft hij. Nog driejaar en
dan is het definitief afgelopen, die
uitzonderlijk lange burgemeesters-
loopbaan. De Meijelse burgervader
bereikt dan de pensioengerechtigde
leeftijd van 65 jaar.

SITTARD:
- za. 11/1: Europa Circus 1992, win-
tercircus met topnummers uit negen
landen (14.30 uur en 19 uur).

gaan maken. „In ruil daarvoor
vroeg hij een salaris van 500 gulden
per week en tien procent van de
winst. De handel is echter nooit
goed van de grond gekomen" zegt
Jo Bongers „terwijl de kosten maar
bleven oplopen. Kingstone Art was
bijna failliet".

„Vroeger was het allemaal heel an-
ders", blikt Kirkels op zijn carrière
terug. „De gemeenteraden stippel-
den de hoofdlijnen uit en daar bleef
het bij. De huidige bemoeizucht van
raadsleden stel ik niet op prijs. Al
die details, het is hun taak helemaal
niet. En daardoor duren raadsverga-
deringen soms wel tot diep in de
nacht. Dat is toch absurd! Hier in
Meijel probeer ik het zoveel moge-
lijk te voorkomen, maar dat lukt
niet altijd. Ik denk dat het een tijds-
verschijnsel is".

ROERMOND:
- ma. 13/1: kamermuziekavond met
het Tale Quartet.
- di. 14/1: 'Maske in Blau', operette
van Fred Raymond door de Staats
operette Warschau.
- wo. 15/1: Limburgs Symphonie Or-
kest onder leiding van Roberto Benzi
met de solist Theo Bruins, piano.

AKEN:Kingstone Art is volgens de Maas-
trichtenaar het eerste bedrijf dat bij
Borger weggaat dat niet failliet is
gegaan.

In augustus 1989 gingen Borger en
Bongers uit elkaar. Volgens alge-
meen directeur Van Breugel van
'EefBorger Copyrights' in Oirsbeek
zyn er toen kennelyk mallen achter-
gebleven. „Als die vervolgens wor-
den gebruikt om toch met de pro-
duktie door te gaan, levert dat een
misdrijf op."

- za. 11/1, di. 14/1 en wo. 15/1: 'Die
Affare Rue de Lourcine', Eugène La-
biche.

- za. 11/1 en wo. 15/1: Die verkaufte
Braut, Bedrich Smetana.
- zo. 12/1: La Cage aux Folies, Her-
man/Fierstein (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beptn-'
nen alle voorstellingen om 20.00
uur.

Mr Ph. van Zinnicq Bergmann, die
Kingstone Art vertegenwoordigde,
voerde aan dat Borger en diens Bel-
gische bv niet de auteursrechten
hebben die ze claimen.

Geboren en getogen in Hom voelt
Kirkels, vader van twee zonen en
een dochter, zich inmiddels uitste-
kend thuis in Meijel. Een charmant
boerendorp, vindt hij, dat op zn
minst 25 kilometer van allerlei mo-
derne voorzieningen is verwijderd.
„Door die afstand is onze gemeen-
schap zo hecht. Daarin voel ik me

Vandaag de dag blaakt de balans
van Meijel met de nodige reserves
van gezondheid. „We kunnen regel-
matig vernieuwingen doorvoeren
en vaak gaat dat ook in samenwer-
king met plaatselijke ondernemers.
Voor een opknapbeurt van de win-
kelstraat hebben ze laatst nog ze-
ventig mille bijeen gebracht. Dat
geeft toch blijk van een hechte ge-
meenschap! Waar komt zoiets nog
voor?", vraagt een kleurrijke Kir-
kels zich hardop af.

Meijel is overigens de gemeente
met de laagste belastingdruk in
Limburg. Wellicht ontstaan door
het wat conservatieve, maar blyk-
baar succesvolle devies van burge-
meester Kirkels: eerst sparen, dan
kopen.
„In 1961 was Meijel arm. In de oor-
log is hier veel verwoest en de we-
deropbouw kostte bergen geld.
Maar juist omdat we zo arm waren,
kregen we veel subsidies van de
Rijksoverheid".

Kirkels solliciteerde dertig jaar ge-
leden in Meijel. Hij werkte destijds
"als ambtenaar op de afdeling finan-
ciënvan de gemeenteBeesel en had
daar genoeg van, omdat hij niet 'de
baas' was. Binnenlandse Zaken be-
noemde hem kort daarop als eerste
burger in de peelgemeente en Kir-
kels trad in de voetsporen van zijn
vader, die destijds in de gemeente
Hom de scepter zwaaide. Het ambt
was hem met de paplepel ingege-
ven. „Om burgemeester te worden
hoefje maar aan drie criteria te vol-
doen: je moet Nederlands zijn,
ouder dan 25 jaaren je mag niet gek
zijn", voegt Kirkels er aan toe.

De 62-jarige Kirkels heeft nog hele-
maal geen zin om te stoppen en zijn
vitale persoonlijkheid wekt ook al-
lerminst de indruk dat hij daaraan
toe is.

thuis. Als een Meijelnaar verhuist,
dan komt hij weer terug of blijft opzn minst actiefin 't plaatselijkever-
enigingsleven.

DOOR MAURICE UBAGS

JjAASTRICHT - De 48-jarige ont-
jj,erPer van stenen diersculpturen
s^ert Borger die in Gelderland 'eenPoor van faillissementen' heeft ge-.°kken - zoals de Arnhemse offi-'®r van justitie mr P. Tideman de
gelijke handel en wandel van de,j|atl drie jaargeleden karakteriseer-ne - heeft zijn werkterrein verlegda"ir Limburg.
.olgens artikelen in De Gelderlan-s^r zouden zeker een vijftal Gelder-
i keramiekbedrijven door zijn
f.^doen achtereenvolgens zijn ge-fileerd,
b. °rger, die begin 1989 in Arnhem
het"*11 stond °P verdenking vanJ* onttrekken van gelden aan fail-
ssementen, belastingfraude, be-„ leglijke bankbreuk en valsheid ingeschrifte, is destijds veroordeeld°or de rechtbank tot twaalf maan-

v """"■ gevangenisstraf waarvan vier°orwaardelijk. Persofficier me-L°Uw Van Zanten van het open-ar ministerie in Arnhem bevestig-

de dat gisteren.
Tegen dat vonnis is Borger in hoger
beroep gegaan bij het Hof. Die uit-
spraak was gistermiddag niet meer
te achterhalen.
Borger en de Belgische bv 'EefBor-
ger Copyrights' stonden gisteren in
Maastricht wederom voor de rech-
ter. De man eist in kort geding dat
het Maastrichtse bedrijf 'Kingstone
Art' van Jo Bongers stopt met het
namaken van stenen diersculpturen
waarvan Borger claimt de auteurs-
rechten te hebben.
Als Kingstone Art daar toch mee
doorgaat moet het voor elke over-
treding een bedrag van 50.000 gul-
den betalen, zo luidt de eis.

De vriendin van Borger, mevrouw
Roze is thans eigenaresse van twee
vestigingen in Oirsbeek en Land-
graaf waar in totaal 36 mensen wer-
ken. De vestigingen maken beeldjes
voor de Westeuropese markt.

Volgens de gedaagde Bongers be-
loofde de man hem in januari 1989
gouden bergen als hij door hem ont-
worpen stenen diersculpturen zou

Volgzame of kritische raad. Voor
burgemeester Kirkels nog lang
geen reden om zn ambt aan de kap-
stok te hangen en gebruik te maken
van de VUT-regeling. „Niet alleen
ik ben honkvast, maar heel Meijel is
het. Mijn voorganger Sanders bij-
voorbeeld. Die zat hier veertig jaar.
Meijel is dus na zeventig jaar pas
toe aan de tweede burgemeester en
de laatste is nog lang niet versle-
ten".

Versleten

President mr P. Broekhoven doet
over veertien dagen uitspraak.

’Raadsleden zijn
te bemoeizuchtig’

Honkvaste burgemeester Kirkels van Meijel:

De Covas is echter altijd heel
bereidwillig geweest om de pro-
blemen van de bewoners op te
lossen, zegt Delahaye. „Er is
zelfs een speciale aanvoerweg

Koude kermis
De NS kan op de nodige weer-
stand van de bewoners van de
Geitenweg rekenen. „Als de ver-
gunningen worden aangevraagd,
gaan we zeker bezwaar aanteke-
nen", zegt Delahaye. „We willen

Zowel de bewoners van de Gei-
tenweg als de gemeente Nuth
komen echter van een koude
kermis thuis, als NS-woordvoer-
der Jan Mulder gelijk heeft.
„Een Hinderwetvergunning is
voor het afyalverlaadstation niet
nodig", beweert hij. „Dit voor-
jaar komt het transport zeker al
op gang."

om van Delahaye niet te komen.
„We kunnen ons enigszins voor-
stellen wat er gaat gebeuren,
want elk jaar tijdens de bieten-
campagne komen hier honder-
den bietenwagens langs, op weg
naar het overslagstation van de
Covas."

tig jaar in de Geitenstraat. Vroe-
ger waren de huizen van de
mijnen, nu zijn ze particulier ei-
gendom. „De meeste mensen
hier wonen er nog langer dan ik.
Je woont hier prachtig. Zo mooi,
dat we altijd op de koop toe heb-
ben genomen dat onze huizen
bijvoorbeeld geen gas- en kabel-
aansluiting hebben. Het belang-
rijkste is de rust hier in de buurt.
Maar als de plannen doorgaan is
die voorgoed voorby."
Het verlaadstation hoeft er daar-

„Limburg ruilt afval met de pro-
vincie Zuid-Holland", legt Ge-
rard van der Zanden van de
provincie Limburg uit. „Lim-
burg kan geen chemisch afval
verwerken, Zuid-Holland wel.
Daarom storten wij dat al jaren
daar en kan Zuid-Holland huis-
vuil kwijt in Limburg."
De uitwisseling heeft een blij-
vend karakter, benadrukt Van
der Zanden. „Het is geen tijdelij-
ke maatregel."

hier blijven. Na tientallen jaren
plezierig wonen, verhuis je niet
zomaar ergens anders heen."

aangelegd, waardoor de vracht-
wagens niet meer door de straat
zelf hoeven. Bovendien rijden de
bietenwagens maar twee, drie
maanden per jaar."

Mijnen
De bewoners van de Geitenweg
zullen de vergunning-aanvragen
nauwlettend in de gaten houden.
Het verlaadcentrum is gepland
op luttele meters van hun hui-
zen.
„Ik begrijp niet waarom dat afval
vlak bij een woonwijk moet wor-
den overgeladen", zegt Trees
Delahaye. „Die containers mo-
gen afgesloten zijn, stinken gaat
het toch. Trouwens, als de wind
verkeerd staat kan heel Nuth er-
van meegenieten."

" De Spoorwegen heeft het NS-station in Nuth bestemd als verlaadcentrum voor afvalstoffen. Buurtbewoners vrezen
overlast en zien dan ook weinig heil in deze plannen. Foto: FRANS RADE

Sinds een aantal jaren is het
overheidsbeleid erop gericht dat
elke provincie haar eigen afval
verwerkt. Hoe kan er dan Zuid-
hollands huisvuil naar de stort-
plaats in Schinnen gaan? Die is
immers bedoeld voor het afval
van Noord- en Midden-Limburg.

De Zuidhollandse afvalstroom
naar Limburg kan de komende
jaren nog groter worden, denkt
de NS. „Dit is een eerste start.Als het goed blijkt te werken,
gaan we deze opzet verder uit-
breiden."

Nuth gaat bij dat overleg eisen
op tafel leggen om overlast voor
de omwonenden te voorkomen.
Lenoir: „Er zal een gebouw moe-
ten worden neergezet, de zaak
moet worden afgedekt en de ge-
luidsoverlast moet binnen de
perken blijven."
Lenoir wil die voorwaarden
nauwkeurig vastleggen in de
vergunningen die de NS voor
het verlaadstation zal moeten
aanvragen bij de gemeente. „Net
als ieder ander zal de NS zich
aan de regels moeten houden en
dus een Hinderwetvergunning
moeten aanvragen", aldus Le-
noir.

Het bedrijf ACTS (Afzet Contai-
ners . Transport Systeem) ver-
voert het afval in gesloten con-
tainers per wagon naar Nuth.
Met vrachtwagens gaan de con-
tainers vervolgens naar de regio-
nale stortplaats in Schinnen.
„Het gaat in eerste instantie om
80.000 ton droge fractie per jaar",
zegt NS-woordvoerder Jan Mul-
der.

Lenoir kan zich opnieuw kwaad
maken, want bij de NS zijn de
antwoorden op zijn vragen al
lang bekend. „En nog steeds
weet de gemeente officieel hele-
maal niets, behalve dat we vol-
gende week met de NS gaan
praten", zegt Lenoir verontwaar-
digd.

NUTH - De NS heeft haast. Zo
snelmogelijk, liefst al vanaf 1 fe-
bruari moet een stroom afvalvan
de provincie Zuid-Holland naar
Schinnen op gang komen. De
eerste wagons met huisvuil zul-
len niettemin nog wel even op
zich laten wachten. Al was het
maar, omdat de benodigde vier-
honderd meter rails ('losspoor'
zoals dat in jargon heet), nog
moeten worden aangelegd.

DOOR RIK VAN DRUTEN van de plannen. De verantwoor-
delijke wethouder daar, Fons
Lenoir, las het nieuws echter in
de krant en dat zint hem niet.
Lenoir: „We hebben meteen con-
tact opgenomen met de NS en
een afspraak gemaakt voor een
spoedbijeenkomst volgende
week. We willen precies weten
hoeveel afval we moeten ver-
wachten, waar het vandaan komt
en waarheen het wordt afge-
voerd."

Jaarlijks 80.000 ton Zuidhollands huisvuil naar Schinnen
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Nuth overvallen door
afval-verlaadstation

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, vr t/m zo 19.30r
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21 }
uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri- f
voli: Harley Davidson and the I
Marlboro man, vr t/m zo 19 en 21 ij
uur, ma t/m do 18.30 en 20.30 i
uur. De Reddertjes in Kangoe- |
roeland, za zo wo 14 uur, za zo f
ook 16 uur. Maxim: Drop dead
Fred, vr t/m zo 19 en 21 uur, ma {
t/m do 18.30 en 20.30 uur, za zo i
ook 14.30 en 16.30 uur. H5: Rico- 1
chet, dag. 14.30 19 en 21.30 uur, §
za zo ook 16.45 uur.Fievel in het |
Wilde Westen, za zo 14en 16 uur, r
wo 14 uur. Don't teil Mom the |
babysitter 's dead, dag. 14.15 J
18.45 en 21.15 uur, za zo ook .
16.30 uur. Curly Sue, dag. 18.30 l
en 21 uur, vr ma di do ook 14f
uur. The evil empire, dag. 18.30 ï
en 21 uur, vr ma di do ook 14 {
uur. Bingo, za zo 14 en 16 uur,
wo 14 uur. The Addams Family, L
dag. 14 18.30en 21 uur, za zo ook »16 uur. t
r

" Het duo uit 'Harley
Davidson and the

Marlboro Man' i
SCHAESBERG

Autokino: Doe Hollywood, vr zo *20.30 uur, za 20 en 22.15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: The unbè- Jlievable truth, wo 20 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hot shots, vr t/m zo 18.30:
en 21.15 uur, ma t/m do 21.15 I
uur, za zo wo ook 14.30 uur. ,
Drop dead Fred, vr t/m zo 18.30 »
en 21.15 uur, ma t/m do 21.15 i
uur, za zo woook 14.30uur. Toto J
le Heros, dag. 21.15 uur, vr t/m zo j
ook 18.30uur, za zo woook 14.30 ■uur. The Addams Family, dag. I
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30 .
uur. De Reddertjes in Kangoe- *roeland, vr t/m zo 13 14.45 en 1
16.30 uur, wo 14.30 uur. Ciné-K:
Thelma and Louise, dag. 21 uur. |
Cinema- Palace: Ricochet, dag. j
19 en 21.30 uur. Don't teil Mom"1
the babysitter 's dead, dag. 18.45 J
en 21.30 uur, za zo ook 13.45 en |
16.15 uur, wo ook 13.45 uur. Fie- j
vel in het Wilde Westen, za zo 14.
en 16.15 uur, wo 14 uur. Bingo, j
dag. 18.30 uur, za zo wo ook 14 j
uur. Curly Sue, za zo 16.15 uur. !
The Fisher King. dag. 20.45 uur. j
Lumière: La doublé vie de Vero-
nique, dag. 20 uur. An angel at 1my table, dag. 21 uur. Nog niet ,
bekend, dag. 22 uur. <

GELEEN
Roxy: Don't teil Mom the baby- j
sitter 's dead, dag. 20.30 uur, zo
ook 15 uur. Studio Anders: Ri-
cochet, dag. 20.30 uur. De Red- I
dertjes in Kangoeroeland, za zo j
wo 15 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30 j
uur, za zo wo ook 14 uur. The j
Addams Family, dag. 20.30 uur.\Fievel in hetWilde Westen, za zo j
wo 14 uur. Filmhuis Sittard:
Sur, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Curly Sue, j
dag. beh. Wo 20.30 uur, za zo wo
ook 15 uur. De Reddertjes in ;
Kangoeroeland, za zo wo 15 uur. j
Dying Young, vr t/m di en do
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: HotShots, dag. 20.30 uur,
zo ook 16.30 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, zo wo 14.30,
uur. Royaline: Don't teil Mom
the babysittei 's dead, dag. 20.30
uur, zo wo ook 14.30 uur, zo ook
16.30 uur. Filmhuis Roermond:
Sur, do 20.30 uur

in de theaters:
HEERLEN:
- zo. 12/1: 'Rioolvlinder', jeugdtoneel
voorkinderen vanaf 8 jaar, door Thea-
ter Terra (14.30 uur).

- di. 14/1: Limburgs Symphonie Or-
kest onder leiding van Roberto Benzi,
solist Theo Bruins, piano.

" Jo Bongers bij de stenen sculpturen waarvan het auteursrecht volgens hem niet van Evert°rger is. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Burgemeester van Meijel G. Kirkels. Foto: JEROENkuit

Jaarlijks komt volgens de plannen 80.000 ton afval
naar Nuth, om van daarmet vrachtwagens te worden
afgevoerd naar deregionale stortplaats in Schinnen.
Huurders van de NS-grond waar het verlaadstation
moetkomen, kregen een brief waarin de huur werd

opgezegd, maar de gemeente weet nog van niets.

uitbreiden met een verlaadcentrum voor afvalstoffen
De NS wil het stationsemplacement in Nuth

Volgens de provincie moet de
gemeenteNuth op de hoogte zyn Delahaye woont al meer dan der-

DOORJACKYSTROUCKEN

- za. 11/1: Staatsoperette Warschau
met de operette 'Maske in Blau'.
- zo. 12/1: concert 'Ach, Bedenken
Sic', met Trins Snijders.

KERKRADE:

- za. 11/1: 'Jan Rot gaat nooit uit el-
kaar', theaterprogramma met Jan Rot
(23 uur).

- za. 11/1en zo. 12/1: 'Carmen' Neder-
landse Volksopera (zo om 14.30 uur). J
- ma. 13/1: On The Razzle', muziek- j
theater van Torn Stoppand gebracht
door The Lamda Company.

- wo. 15/1: lunchconcert met Paul
Komen, piano (12.30 uur).

- wo. 15/1: Cultureel Café, Freek de
Jonge.

MAASTRICHT:

in het nieuws
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Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke
dank aan familie, vrienden, kennissen en buurt-
bewoners voor de vele blijken van medeleven
en belangstelling die wij mochten en nog ont-
vangen, na het overlijden van onze moeder

Angeline
Knibbeler-Cordewener

De zeer vele brieven, bloemen en troostvolle
woorden hebben ons diep geroerd.

Kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, januari 1992
Dë plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zondag, 12 januari 1992, om 11.00 uur in de
parochiekerk van Sint Jan Evangelist te Hoens-
broek.

Dankbetuiging
Voor 't betoond meeleven met de dood van mijn
geliefde vrouw en onze onvergetelijke moeder

'zeggen we u van harte dank.
Belangstelling en aanwezigheid hoe dan ook

' heeft ons erg getroffen.
Familie Martin Kuipers
en kinderen

' De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 9 februari om 11.00 uur in de
Remigiushuis te Schimmert.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echt-
genoot

Hub Bruis
'zal plaatshebben op woensdag 15 januaria.s.

18.00 uur in dekapel van het bejaardente-
' Huis Huize Louise te Brunssum.

Mevr. J. Bruls-Bonsen

".Brunssum, januari 1992

-.^.yyerlaan 5

Begrafenis- en krematieverzorging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /x^^^^JlPTEß^N8

Zekerheidvoor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige Begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en onrvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen:
Tevensverzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.

Oliemolenstraat 30- Postbus 2755 Hoensbroek CO.
6401 DG Heerlen - Tel. 045-714427. wF/m mM^' 18
Waarin opgenomen: J.G Boon. Tel. O-jS-416814 (H;" KU 'lotn!,l,rwk " Tel- 045-211094
DAG EN NACHTBEREIKBAAR. WWJU'k DAG EN NACHTBER£IKBAAR-JS Post, gedipl. uitvaartverzorger. mTXtAfM

GEASSOCIEERD PER 1.1.1992
Dr.J.M. van Baaien
Dr.F.W.C.van der Ent
Dr.A.G.M.Hoofwijk
Th.J.P. Kouwenhoven
H.J.G.Stroeken

chirurgen
Maaslandziekenhuis Sittard/Geleen

spreekuren volgens afspraak
locatie Sittard: te1.597773 locatie Geleen: te1.783362

Voor het opgeven van familieberichten voor
de krant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

KOM SNEL, VAAK IS ER MAAR EEN VAN.

MEUBEL
OPRUIMING
10-60%

op kwaliteitsmeubels en slaapkamers o.a. Rolf Benz-Laauser - Auping -
Hulstra - Moser - Aquadroom - Rumat - B&S - Webe - Norma - Lübke -

Mustering - Irisette - Lookline - Hedebro - Rego - Royal - De Puydt -
Roval - Luxor " Martens e.v.a. topmerken. Alles met garantie en service.

Voor het beste op Wonen, Slapen en Werken

Mvqq /loun Interieur.
VOn /lOyn slaapadvies

ROERMOND SITTARD VALKENBURG '""»»"■'
Minderbroederssingel 33 Industriestraat 4 Reinaldstraat 1 XiTl//
Zwartbroekstraat 20 Industriestraat 23 Nieuweweg 2-6 waarhol,

VALKENBURG: zondag geopend van 13.00-17.00 uur

lijdelijk een ander
thuis gezocht.

Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge- j j
ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen i Naam: dhr/mevr i

jdersverzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de Straat " i
Centrales voor Pleegzorg geschikte pleegouders. J PDStcode Tel j

' Wdtu weten wat het is om pleegouder te zijn? Stuur Plaats Prov' JI U hoeft geen postzegel te plakken
dan de coupon in een open envelop naar: l I

Centrale voor Pleeggezinnen.
Antwoordnummer 1100, 6130 VB Sittard.
I ——— 1

hm
LOOPLAWAAI
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpl bij het

vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381. MQ^
2600 AJ Delft. INOkJ

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam £/artseh zonder wenzen

'n Extra leuke baan
voor een apothekers-

assistente (v/m)
De Extra Apotheek is een successvolle formule van

geselecteerde apotheken die graag iets extra's doen voor
hun cliënten. Natuurlijk met het accent op geneesmidde-
len, maar de Extra Apotheek heeft ook een ruim assorti-
ment-verantwoorde produkten die zonder recept verkrijg-
baar zijn op het gebeid van gezondheid en lichaamsver-
zorging.

In april 1992 zal in het Medisch Centrum aan de Put-
straat in Landgraaf een tweede Extra Apotheek geopend
worden.

Voor onze Extra Apotheken zoeken wij op kortetermijn
enkele

full-time apothekers-
assistenten (v/m)

Als u goed met mensen om kunt gaan, deskundig kunt
adviseren en een opleiding tot apothekersassistente hebt
gevolgd of ervaring hebt op dit gebied, is dit een afwis-
selende en leuke baan. U werkt binnen een hecht team
van enthousiaste collega's in een moderne, klantgerichte
omgeving. Aan het verhogen van de kennis en ervaring
wordt met een eigen trainingsprogramma van de Extra
Apotheken continu gewerkt.

Geïnteresseerd? Schrijf of bel dan nu naar:

#^.
Apotheek

_^^^ Landgraaf
(" Apotheek

M.C. Putstraat
J.M.J.Th. Bongarts, apotheker,
Pasweg 6-8, 6371 BM Landgraaf,
Te1.045-326900.

|Ao< I AÖ< I aO<
1 Venlo l Roermond f Horst

1 plantenteelt I veehouderij j plantenteelt f
1 | bloementeelt rundveehouderij | akkerbouw I
1 p groenteteelt l varkenshouderij j vollegronds groenteteelt
1 2 boomteelt i pluimveehouderij

1 | bloemschikken plantenteelt I veehouderij I
I I groenvoorziening 1 .1 natiinrliikp I akkerbouw | rundveehouderij
| a enndUiunijKe voliegrondsgroenteteeit varkenshouderij I
Ifj Omgeving I pluimveehouderij f
I s nanuei- en doorstromingAgrarische
I £ distributie Hogeschool j Agrarische handel en

milieu I BïïïüïïTW i dienstverlening j
I doorstromingAgrarische u-.-^.,,., ~-. .-,,u.„ -»~~i-.-;-_ I doorstromingAgrarische II Hogeschool bosbouw en cultuurtechniek I HogeSchool f1 landbouwmechanisatie ] I

2-, 3- en 4-jarige opleidingen I paardenhouderij 2_- 3" en 4-jarige opleidingen j
cursorisch onderwijs dierverzorging cursorisch onderwijs .

I milieu I i
1 zaterdag 1 zondag vrijdag

18 januari 1 17 januari
10.00-14.30 uur , » l , 18.30-21.30 uur I

Middelbare Tuinbouwschool Middelbare Agrarische j Middelbare Landbouwschool I
I l School I

Rijnbeekstraat 12, Venlo Roerstngel 28, Roermond j v«-nrav<;pwpn RQ Hnr«;t I
tel. 077-543300 I tel. 04750-19600 . teLM7O9 81620 |

I standhouders / [ I f _,
1 sponsors open dag in Venlo * Bahnhanli IS I1 Hr^_ma _._. gti /_^&&\ v.d Munckhof ndUUUdIIK i--»-— nogerTlc. _g_| fll^jBeregenmgstechniek
I r_7/"^NVI „-^^ zephyr V w■ / Horst IILnkJJ mm mm titulaer V^r.^ A^^, M-hl I J_j|o ORGANISATIE- EN PERSONEELSAOVISEURS _*__ _*_ _**_W 11/MyWm VW VOOR MiDDEN EN KLEINBEDRIJF __<^^^___^' "*"^^_ __^lllilß^ ▼_________▼ MELDEN-BERINGE

LrrT. vr. Hors» b.v. =*T.,, ==_= maurice Y_ZW\
Horst I

Verder maken deel uit van het AOC Limburg:
Biologische School Heerlen: Voorbereidend Beroeps Onderwijs + l.l.stelsels Dienstverlenende tuinbouw. Open Dag 25 jan. 10.30-13.30uur.
Biologische School Horst: Voorbereidend Beroepsonderwijs + l.l.stelsels Produktie tuinbouwen veehouderij. Open Dag 14 jan. 18.30-21.30uur.
Biologische School Roermond: Voorbereidend Beroeps Onderwijs + l.l.stelsels Bosbouw en cultuurtechniek. Open Dag 25 jan. 10.00-13.00uur.

onze nieuwe

maken plaats
voor onze nieuwe

kortingen tot êwê

- -- zutendaal

%g uioonkulfcuur
LTatn3i-0-^fr' en Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Teletoon: 011/61.11.36.

O^T\«en_urg Teletoon vanuit Nederland: 09-3211 611136.
ledere dag open van 10 tot 18 uur; woensdag gesloten.

Autobaan
2fttagnfuteï!d^afn Levering franco aan huis zonder grenskosten.

ledere zondag open van 10 tot 18 uur.
! I
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HEERLEN - Al jaren liep Ne-
derland achter met de uitvoering
van het internationale verdrag
over uniforme verkeerstekens en,-regels.

„Voetgangers en brom(fietsers)
moeten letten op een nieuw,
rechthoekig bord dat onder een
verkeerslicht is bevestigd met de
tekst: 'Rechtsaf voor brom-
fietsers) vrij.'"

„De voorlichting op de televisie
via Postbus 51 en de spotjes tus-
sen de reclameboodschappen
door zijn aardig, maar onvol-
doende. Er wordt te weinig in-
formatie gegeven. En, spijtig dat
ik het moet constateren, een
complete folder ben ik nog niet
tegengekomen. Toevallig heb ik
een vrij goede brochure in han-
den gekregen. De folder kost fl
1,50 maar is alleen bij de uitgever
verkrijgbaar."

Informatie
Bij de inhaaloperatie werd van
de nood meteen een deugd ge-
maakt. Er kwamen meteen nieu-
we borden, herkenbaarder, lees-
baarder en ontdaan van alle
franje. Geen overstekende voet-
gangers meer met een hoedje op
of een rokje aan, maar strak en
duidelijk omlijnd.

Het verstrekken van informatie
aan de Heerlense burgers vormt
volgens Collaris een positieve
uitzondering ten aanzien van de
gemiddelde, landelijke voorlich-
ting door de gemeenten.

Op 1 november van het vorig
jaarwerden 63 verschillende ver-

Verbaasd
Sinds de invoering van de nieu-
we verkeersborden en -regels
heeft Collaris (45) tientallen
voorlichtingsbijeenkomsten en

H aaietanden

„Twee weken geleden werd ik
nog benaderd door een collega
uit Maastricht. Die complimen-
teerde Heerlen over de aanpak
en zei dat de voorlichting in
Maastricht slechts op een laag
pitje stond."

over denken. Er is geschikt les-
materiaal aanwezig. Probleem
bij een aantal scholen is dat de
financiën ontbreken."keersborden vernieuwd, aange-

past of gewijzigd. Bovendien
werden zon 250 verkeersregels
in een klap vervangen door één
bepaling: het mag, mits de han-
deling maar geen gevaar of hin-
der oplevert voor het verkeer.

Een voorname wijziging is er
ook ten aanzien van de zoge-
naamde haaietanden. De witte
driehoeken op het wegdek heb-
ben nu een afzonderlijke wer-
king en hoeven niet vergezeld te
gaan van een verkeersbord. „De
bestuurder die de haaietanden
voor zich ziet, moet nu in elk ge-
val voorrang verlenen aan de
kruisende bestuurder op de rij-
baan," doceert de Heerlense ver-
keersagent.

een taak qua voorlichting, maar
de bereidheid moet van twee
kanten komen. De burger moet
geen afwachtende houding aan-
nemen, maar mag best zelf het
initiatief nemen. De gemeente
Heerlen heeft vijfduizend folders
ter beschikking over de voor-
naamste wijzigingen. Blijft ech-
ter overeind dat het Rijk deels
heeft gefaald. Er kwam te weinig
informatie van bovenaf."

Komende maandag is in de
Heerlense schouwburg de laatste
voorlichtingsbijeenkomst qver
de nieuwe verkeersregels en
-borden. In de zaal zitten acht-
honderd mensen. Dat aantal lijkt
gigantisch, maar-is het niet.

Waar kunnen de mensen terecht
die tot dusver niet hebben gerea-
geerd, maar alsnog tot de ont-
dekking komen dat hun 'oude'
kennis ontoereikend blijkt te
zijn?

Agenda

Telefoon

schappen etc.J blij/t alleen dat
weekend nog over zo dachten

''wij. Want we kregen gisteren
een telefoontje van een van on*
ze lezers met de melding: 'blijj
dan ook maar thuis voor de
buis zitten want dan zijn de
Para-lympics'. Nieuwe conclu-
sie: dit jaar geen vakantie.

" We kwamen gisteren in deze
kolom tot de conclusie dat
sportliefhebbers dit jaar in hel
weekeindevan 6 en 7 september
op vakantie kunnen. Met alle
sportactiviteiten op tv (Olympi-
sche Spelen (winter en zomer),
Tour de France, EK-voetbal,
Wimbledon, schaatskampioen-

Ridders

m Telefoonnummers zijn ondin-
gen, vooral als ze ook nog afge-
drukt worden in de krant. Er
hoeft maar één cijfertje ver-
keerd te staan en je krijgt in
plaats van je vrouw, de bakker
aan de lijn. En dat is toch een
heel verschil, nietwaar? Wij
presenteerden U gisteren een te-
lefoonnummer in Voerendaal
(van troubadourPeter Palmen)
bestaande uit slechts vijf cij-
fers. En dat klopt niet, want al
geruime tijd heeft Voerendaal
er evenals zovele andere plaat-
sen in deregio, er zes. Het goede
nummer is 750351. En dat ver-
geten we niet meer.

lezingen verzorgd voor scholen
studiegroepen en verenigingen.
„Ik verbaas me telkens weer:
'Vanaf nu mag ik door rood licht
lopen, fietsen of rijden' is een
veelgehoorde opmerking. Fout,
dik fout! Rood licht betekent
stoppen."

Collaris toont zich ook ontevre-
den over de voorlichting op
scholen aan 12- tot 18-jarigen.

Collaris zit te popelen op zijn
stoel. Hij wil zo graag nog een
aantal belangrijke zaken 'in de
krant' hebben.

PopelenInteresse
„Een uitzondering is het gele
knipperlicht. Dan mag men
oversteken indien er geen ver-
keer op de weg is. Veel mensen
vergeten dat het doorgaand ver-
keer in dat geval weldegelijk
'groen' heeft. In de directe nabij-
heid van zon knipperlicht is een
drukknop op een paal bevestigd.

Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat kreeg de niet geringe
taak de ruim 14 miljoen Neder-
landers te informeren over de
nieuwe verkeersregels en -te-
kens.

Collaris: „Heerlen heeft als een
van de weinige gemeenten in
Nederland een verkeerscoördi-
nator in dienst. Zij wijst mensen
die informatie willen graag de
weg. Zelf ben ik druk bezig met
lezingen op scholen, de organisa-
tie van voorlichtingsbijeenkom-
sten en de zorg over 600 ver-
keersbrigadiers op 37 verschil-
lende posten..."

„De gemeenten hebben tot de
eeuwwisseling de tijd om de ou-
de verkeersborden te vervangen.
Tot het jaar 2000 houden de oude
verkeersborden echter hun gel-
digheid."

„Die leeftijdsgroep komt in een
leemte terecht. Eenvoudigweg
omdat er geen ruimte in het les-
rooster kan worden vrijgemaakt
voor verkeerseducatie. Een zaak
waar de schooldirecties te licht

„De interesse was - op de leef-
tijdscategorie 60 jaaren ouder na
- minder dan gehoopt. Gemeente
en politie hebben moeten leuren
om die achthonderd kaarten aan
de man of de vrouw te brengen,"
aldus Bèr Collaris.

„Uiteraard heeft de gemeente

Die knop indrukken en wachten
op het groene oversteeklicht. En
niet anders!"

perpersoon

Een boude uitspraak van Bèr
Collaris, werkzaam op de afde-
ling verkeersvoorlichting bij de
gemeentepolitie in Heerlen.

„In die opzet heeft het Rijk ge-
faald. De voorlichtingscampagne
is te laat van start gegaan."

Deel collectie gaat naar bibliotheek

Fonotheek Kerkrade
sluit op 1 februari

Ridderorde Cor Schols
HEERLEN - Cor Schols uit Munstergeleen werd gisteren be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester
Van Zeil reikte hem in de Heerlense Stadsschouwburg de ver-
sierselenvan deze koninklijke onderscheiding uit.

Kopperdag

m Heren die de 'knights' willen
zien (en die zijn er) komen be-
drogen uit. Zij mogen niet naar
binnen. Daarmee overtreedt de
Peppermill dus schromelijk de
Grondwet, want daarin staat
vrij prominent dat dit soort
discriminatie niet mag. Maar
ja, we vragen ons af of zoiets
serieus als de Grondwet wel ge-
hanteerd moet worden in drt
soort gevallen. We denken niet
dat de portier te vermurwen zal
zijn als een man met de Grond-
wet in de hand op vrijdag-
avond toegang eist tot de disco-
theek. Nee, dat is niet voor de
hand liggend

Ridders (2)

" Toen ze op tv verschenen,
leek het allemaal nog erg ver
weg, maar opeens staan ze t>tj
ons om de hoek op het podium.
We hebben het over de London
Knights, ofwel de Engelse rid-
ders van de blanke sabel. Zon-
der veel blikken of blozen gaan
zij voor grote groepen lieden en
een aanzienlijke betaling ge-
heel vrijwillig uit de kleren.
Vrijdag 17 januari zijn ze te
zien in de Peppermill in Heer-
len. Dames uit de omgeving zul-
len het mannelijke 'natuur-
schoon' in levende lijve kunnen
aanschouwen als ze er tenmin-
ste 15,50 of 17 gulden (het ver-
schil zit 'm in de voorverkoop)
voor over hebben.

De sluiting van de fonotheek aan de
Markt in Kerkrade komt niet onver-
wacht. Al eerder werd deze afdeling
van de Openbare Bibliotheek ge-
troffen door bezuinigingen. Aan-
vankelijk werd zelfs verwacht dat

de muziekuitleen al in 1991 zijn
deur zou sluiten.

Het aantal leden bedroeg in 1990
duizend. Enkele jaren eerder kwa-
men nog 1500 mensen regelmatig

geluidsdragers lenen. Directrice
Gabby Vijgen zegt dat deze dalende
tendens voor de gemeente de reden
geweest om de bezuiniging door te
voeren.

Vakkennis
Drieduizend van de ruim vijfdui-
zend cd's komen terecht in een
hoekje van de Openbare Biblio-
theek. „We willen eerlorede collec-
tie houden, die niet aan actualiteit
onderhevig is. Maar het uitlenen zal
zonder de nodige vakkennis gebeu-
ren", aldus de directrice. De mu-
ziekgenres die in Kerkrade te leen
blijven zijn volgens Vijgen klassiek,

jazz, volksmuziek en niet-actuele
popmuziek.

Op verzoek van de fonothecaris is
onderzocht of het mogelijk was de
fonotheek te privatiseren. Op veel
plaatsen in Nederland is een parti-
culiere muziekuitleen mogelijk. Vij-
gen laat weten dat een dergelijke
opzet in Kerkrade financieel niet
haalbaar was.

De duizenden geluidsdragers die
niet worden meegenomen naar de
bibliotheek zullen in februari aan
het publiek worden verkocht, even-
als het meubilair en de geluidsin-
stallaties.

KERKRADE - De fonotheek in Kerkrade gaat met ingang
van volgende maand dicht. Een deel van de cd-collectie ver-
huist naar de bibliotheek.
De gemeente heeft besloten geen subsidie meer te geven aan
de muziekuitleen. Deze maatregel levert Kerkrade een bespa-
ring van ruim 134 duizend gulden op. Door de sluiting verlie-
zen de fonothecaris en een part-timer hun baan.

Cor Schols was tot gisteren voorzitter van de directie NelissenVan Egteren Bouwgroep BV, vestiging Heerlen. Hij begon zijn
loopbaan in 1957 bij het aannemingsbedrijfFoeckert in Heerlen,
dat later een volle dochter werd van DSM, evenals Van Egteren
Bouwnijverheid BV uit Enschede.
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Collaris: uitleg nieuwe verkeersregels te laat gestart

’Rijk heeft gefaald in
voorlichtingscampagne’

Toekomstbeeld
van SWL somber

Fikse bezuinigingen onvermijdelijk
Nadat DSM de hele bouwgroep verkocht aan het Amstelland
Concern ontstond de geïntegreerde groep Nellisen Van Egteren
Bouwgroep BV Heerlen, waarbij Cor Schols hetvoorzittersschap
vervulde van de uit drie leden bestaande directie.

In een toelichting zei Haagh dat een
deel van de bezuingingen gehaald
doordat de SWL op grotere schaal
kan gaan opereren. „Sinds 1 januari
zijn we gefuseerd met het welzijns-
werk voor ouderen. Dat levert op
het terrein van beheer en admini-
stratie besparingen op." Kopperdag (2)

" In het handboekbind-atelier
van Bert Weijermars in Eu»
wordt maandag vanafvier uur
een 'kopperdag' gehouden. Dat
is een eeuwenoude traditie, een
soort feestdag voor alle gilden,
dus ook voor het boekbinders-
gilde en gezellen.

Van onze verslaggever

Contractmanagement kan voorts
nieuwe inkomsten opleveren.
Haagh: „Als bijvoorbeeld een wo-
ningvereniging onze hulp inroept,
zullen ze daarvoor moeten gaan be-
talen."

" Thei Gybels:
..somber toekomstbeeld

de SWL echter vier ton bezuinigen,
nog afgezien van de PNL-subsidies,
die na 1 januari 1993 verdwijnen.

werk gedaan moeten worden.
Dat was de boodschap van wethou-
derThei Gybels op de nieuwjaarsre-
ceptie van de nieuwe SWL, voortge-
komen uit de al bestaande stichting
en de Stichting Welzijnswerk Oude-
ren.

„Door het schrappen van de PNL-

LANDGRAAF - De Stichting Wel-
zijnswerk Landgraaf (SWL) zal dit
jaar duidelijk moeten maken waar-
om welke taken door het welzijns-

een penibele financiële situatie.
Daarin dient de vraag naar de recht-
vaardiging van uw werk nadrukke-
lijk te worden gesteld", aldus de
wethouder.

subsidieskomen we volgend jaar in

Met de drie ton extra die de ge-
meenteraad waarschijnlijk eind de-
ze maand ter beschikking stelt, kan
de (SWL) dit jaar nog naar behoren
blijven functioneren, betoogde
SWL-voorzitter Jules Haagh in zijn
nieuwjaarsrede. Volgend jaar -moet

De SWL ontkomt echter niet aan
draconische maatregelen. Haagh:
„We zullen knopen moeten door-
hakken. De kaasschaaf, kleine be-
zuinigingen hier en daar, werkt niet
meer." De besprekingen in het
SWL-bestuur daarover gaan vol-
gens Haagh binnenkort van start.
„In de loop van dit jaarzullen we de
gemeente een voorstel doen over de
manier waarop we de bezuinging
willen realiseren."

Burger betaalt per vuilniszak
CDA Onderbanken presenteert Deelplan afval

Pro Ecclesia Jozef Habets
" JozefHabets onderscheidden met de Pro Ecclesia.

Foto: FRANS RADE

" Het feest van 'kopperdag'
dateert al van voor de uitvin-
ding van de boekdrukkunst.
Toch zijn het vooral de druk-
kers die het feest vieren. Men
ging daarbij langs de huizen
om de beste wensen voor het
nieuwe jaar aan te bieden.
Daarbij werden plaatjes of
prenten uitgedeeld waarvan de
drukkers natuurlijk iets moois
hadden gemaakt. Dat moois
was de 'kopperprent' en die le-
verde fooi op die meestal weer
werd omgezet in drank. In het
atelier van Bert Weijermars
heeft 'koppermaandag' vooral
defunctie van open dag, waar-
bij de traditionele, ambachte-
lijke, manier van het maken
van marmerenpapier centraal
staat.

Erepenning
" Pater Stefan de Smet, de
'wandelpater' van het Lim-
burgs Dagblad, werd eind 1966
uitgenodigd voor een vergade-
ring van de Zonnebloem-afde-ling in zijn woonplaats Partij-
Wittem. Tijdens die vergade-
ring werd De Smet benoemd tot
voorzitter en dat is hij tot op de
dag van vandaag gebleven. Al
vijfentwintig jaar lang. En dat
is bijzonder, vond ook de Natio-
nale Vereniging de Zonne-
bloem, die hem onderscheidde
met de erepenning van De'Zo-
nnebloem en de daarbij behoren-
de oorkonde. De jubilaris zelf
speelde de lof door naar de
trouwe medewerkers van de ei-
gen afdeling. En dat tekent de
mens De Smet.

HEERLEN - Jozef Habets uit Weiten ontving gistermiddag tij-dens een eucharistieviering in de Martinuskerk de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia. Habets is 50 jaar lid van het kerke-lijk zangkoor St.-Jozef. De 72-jarige Heerlenaar is ook al dertig
Jaar als koster verbonden aan de parochiekerk in Weiten. Verdernchtte Habets 15 jaar geleden het Martinus-dameskerkkoor op,waarvan hij tevens dirigent is. Na afloop van de mis kreeg Jozefnabets een receptie aangeboden in restaurant 'In Gen Thun'.

Burgers in Onderbanken zullen het
komende jaar 110 gulden aan afval-
stoffenheffing kwijt zijn. Uitgaande
van de CDA-denkbeelden kan het
nieuwe systeem een interessante
besparing opleveren voor de belas-
tingbetaler.

Van onze correspondent

ONDERBANKEN - Een prijshef-
fing per hoeveel aangeboden afval
is de enige oplossing om de berg af-
val op korte termijn binnen de ge-
meentegrenzen te verminderen.
Dit stelt het CDA in haar 'Deelplan
afval' dat onlangs aan het college
van b en w in Onderbanken werd
aangeboden.
Het CDA gebruikt het beleid van de
gemeente Beesel als leidraad. Daar
is de prijs van een verplichte vuil-
niszak vertienvoudigd en het resul-

taat bleek opzienbarend. Het aan-
bod aan vuilnis zakte wekelijks van
75 duizend kilo naar dertigduizend.

In Onderbanken willen de CDA'ers
echter niet zover gaan. Hen staat
voor ogen om eenklein deel van het
heffingssysteem te laten bestaan uit
een vast bedrag en de rest te laten
afhangen van de hoeveel aangebo-
den afval. Vrij vertaald: hoe meer
vuilniszakken, hoe dieper de burger
in de geldbuidel zal moeten tasten.

„Het is de bedoeling dat de twee of
drie zakken die een gezin nu per

week aanbiedt in de toekomst er
maar één wordt", zegt de voorzitter
van de CDA-milieucommissie, D.
Cremers.

„Wij denken aan een heffing van
ongeveer drie kwartjes per zak met
een kleine vaste heffing voor ander
vuilnis zoals recycle-bare stoffen en
chemisch afval. Ons systeem
beoogt niet meer dan een prikkel te
zijn voor de burger om bijvoorbeeld
bewuster in te kopen en eens te
gaan denken aan een compost-
hoop."
Met het 'prikkelsysteem' hoopt het
CDA de inwoners ook een beetje

voor te bereiden op de toekomst.
Want er zijn plannen in Onderban-
ken om minicontainers aan te schaf-
fen. Dat moeten geavanceerde af-
valbakken worden met een chip,
waarmee aan de vuilniswagen elec-
tronisch het gewicht wordt geregis-
treerd

" Ridder Cor Schols Foto: frans rade

j ontmoeting _\
" Bèr Collaris toont een drietal nieuwe verkeersborden. Op de achtergrond de oude bor-
den, die Heerlen inmiddels heeft verzameld en gaat vervangen. Foto: FRANS RADE

DOOR HANS ROOIJAKKERS Slechts een mv één geval kun je
probleemloos rechtsaf slaan.

Lezingen

Van onze verslaggever



(Huls)dieren
Kennel Woolyball's heeft Als u ons voor 12 uur
momenteel prachtige 808- 's morgens belt, staat uw
TAILPUPS te k. met stam- PICCOLO de volgende dag
boom. Inl. A. Lamers. Tel. al in het Limburgs Dagblad.
045-314173. Tel. 045-719966.

Opleidingen
~

*^ leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.O. -gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.- Ook 40plus (gehuwde) parencursus stijldansen.

Onthoudnummer: 04493-4343
Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend

SOCA, HIP HOP, TAGO-MAGO
en WHITE EMOTION

Spaanse les
v. beginners, gevorderden
en conversatie. In groepjes
of individueel. 045-418971.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.
ROCK & ROLL Club Geleen
start zon. 19 jan. weer met
cursussen Rock & Roll en
3oogie Woogie. Inschr. kan
op zon. 12 jan. tussen 15.00
en 17.00 u. in Sportcomplex
Mcdi Sport Norbertijnenstr.
tussen de nrs. 81-83 te Ge-
teen. Voor ml. 046-741790.
Gedipl. LERAAR heeft nog
tijd over v. keyboard-, orgel-
en accordeonlessen aan
huis. Info. 045-210881.

duiken is plezier
je word wel nat, maar het
loont zich. Leer nu duiken

voor de vacantie.
INFO Adventure Lifestyle.

Tel. 045-243460.
Lessen ENGELS, Frans,
Duits en Nederlands info tel045-464733.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Bovag erk. verkeerschool
Th. van Bentum voor motor,
auto, vrachtauto en aan-
hangwagen, opleiding voor
chauffeursdiploma C.C.V.-B
ook 2, 3, 6, 9-weekse rij-opl.
voor personenauto. Tel.
045-217487, Hoensbroek.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535

Huwelijksbureaus

1992 is... samen gezelliger
Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel,
als u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer

over onze relatiekring van circa 6.000 partnerzoekers (m/v)
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 door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC.

Adviesburo voor Huwelijks- en Relatiebemiddeling
Together

.Nu de Raad van Toezicht haar werkzaamheden heeft
gestaakt willen wij er met nadruk op wijzen dat door ons
.nog steeds volgens de richtlijnen en wensen van de RvT
gewerkt wordt. Met andere woorden; correct en klantge-
richt. Door persoonlijke bemiddeling, op onze kontakt-
avonden en tijdens reisjes zijn het afgelopen jaar een groot
deel van onze kliënten geslaagd in het vinden van hun
levenspartner. Sluit U aan bij het buro waar de mensen nog
teUenlVoor meer informatie belt U gewoon eens vrijblijvend
met de consulent(e) in Uw regio. Mw. Becks 043-633719,
Mw. Freichmann 046-379825 of het hoofdkantoor Dhr/Mw
Rutten 045-324466. Postbus 31058, 6370 AB, Landgraaf.

~ f

Liefde op het eerste gezicht
Komt vaker voor dan je denkt.

STICHTING MENS EN RELATIE
slagingspercentage 70%. Meer weten?

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

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

BON VOOR GRATIS BROCHURE
Naam: m/v

Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

MENS EN RELATIE
Persoonlijke bemiddeling: zorgvulg en effectief.

LIMBURGS GROOTSTE BUREAU.
Limburgs grootste Bureau.

Huwelijk/Kennismaking
Homo/lesbisch... en op zoek

naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve Relatie-
vorming, Lange Geer 44,

Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
MYRA bemiddelingsburo,
veel Poolse dames hebben
net als u een eenzame Kerst
an Nieuwjaar gehad. Wij
hebben meer dan 100 da-
mes in alle leeftijden inge-
schreven die net als u op
zoek zijn naar een serieuse
partner enkele v.b. zijn. An-
na 27 jr., sportief en onder-
nemend, geen kinderen.
Grazijna 32 heeft geen kin-
deren. Maria 41 is huiselijk,
vrolijk en zonder kinderen.
Teresa 53 zij is gezellig en
zonder kinderen. Heeft u in-
teresse bel dan geheel vrij-
blijvend 045-229 448. Wij
zijn officieel ingeschreven.
Griek, 50 jr. goed uitziend
SKt.vrouw om te TROUWEN
Ik ben financ. onafhankeliik
OÖ-49.216115885
I

Man, 37 jaar, zoekt een
spontane VROUW om sa-
men een fijne relatie op te
bouwen. Trefwoorden oa.
gevoelig, romantiek, uit-
waaien, cultuur. Br.o.nr.
B-0154, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Repr. alleenst. dame (wed.)
zoekt repr. HEER 73-76 jr.
om gezellig samen te ko-
men, in overleg. Br.o.nr.
B-0157, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Man, 68 jr. met auto z.k.m.
eenv. VROUW. Br.o.nr.
B-0159 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Interesse in deelname aan
een PRAATGROEP voor
homosexuele en lesbische
jongeren? Neem snel kon-
takt op met het COC Heer-
len. Tel. 045-717387
Jonge meid Lesb. zoekt dito
VRIENDIN. Br.o.nr. B-0166
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerien.
Alleenst. vrouw zkt. VRIEN-
DIN pim. 60 jr. uit Landgraaf
om samen nog iets te on-
dernemen. Ben i.b.v. auto.Br.o.nr. B-0167, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Vrouw 32 jr. met kind 11 jr.
zkt. leuke VRIENDIN rond
dezelfde leeftijd om overdag
gezellige dingen te onder-
nemen, niet lesb. Liefst omg
Hrl. Br.o.nr. B-0170, LD,
Postbus 2610, 6401 DC Hrl.

Vr. (70 jr) zoekt VRIENDIN
{niet lesb.) om samen gezel-
lige dingen te ondernemen
(wandelen, winkelen enz.).
Br.o.nr. B-0171, LD, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
ledere zaterdag en zondag
gezellige dans- en contact-
avond voor boven de 30 jaar
in de kelderbar LA CHALET
in Treebeek. DJ Richard,
zaal open 20.00 uur. ledere
donderdag alleenstaanden-
bal. Chalet Treebeek, Ko-
meetstr. 25a. 045-211375.
J.vrouw m. 2 kind. zk. met
eerl. en ser. man of wedn.
slank type, Ift. 38 tot 42 jr. en
in bez. van auto, af en toe
uitgaan. Br.o.nr. B-0174, LD
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
ALLEENSTAANDEN,
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs ver-
plicht. Inl. 046-747962.
WEDUWE 55 jr., ongeb. en
onafh., verzorgd uiterlijk,
zoekt (niet graag) op deze
manier een nette heer 50-60
jr., om een eerlijke relatie op
te bouwen en de eenzaam-
heid op te lossen. Br. m. foto
o. crew. ret. o. nr. B-0176
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen.
WEDUWNAAR zond. kind.,
eigen huis en auto zkt. ser.
kennism. met vrouw of
weduwe 55-60 jr. Br.m.tel.
nr. o.nr. B-0184 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen

Bel de Vakman
HATE Verwarming 045-
-463441, onderhoud, repara-
tie, installatie. Ook ontkal-
ken van geisers en boilers,
24 uur service
Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstelen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. -Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbi. advies
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en kunststof
ramen. Gratis offerte
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbi. 045-726366.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211
Ervaren AUTOMONTEUR
biedt zich aan voor allerlei
reparaties aan uw auto. Tel.
045-465623.

KapperCosm.
SCHOONHEIDS-massage-
ped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.
NIEUW! In Brunssum
schoonheidssalon Kathy, wij
werken uitsluitend met pro-
dukten van L'Oréal Plénitu-
de. Tel. 045-274526.

Baby en Kleuter
Te k. SPORTWAGEN Teu-
tonia. Tel. 045-325101.

Mode Totaal
Te k. ETALAGEPOP pim. 8
jr. oud. Tel. 045-716519.
Te k. BRUIDSJURK mt. 40.
Tel. 045-275018/253210.
Te k. witte BRUIDSJURK
met sleep en toebehoor. Tel.
046-515346.

ANITA M. uit Simpelveld kun
je nóg eens contact opne-
men. Ik was 1-1-92 op va-
kantie. John 046-512183.
Vlotte vent (hom.) zoekt leu-
ke vriend vanaf 40 jr. uit cul-
tuurgevoelig milieu. Wie
weet wat er komt! Reacties:
J.F. Postbus 136, 6300 AC
Valkenburg.
Samen lief en leed delen!
Nette vrouw middelb. Ift. zkt
leuke sport. PARTNER 55--
-60 jr. Br.o. nr. B-0014 LD.
Postbus 2610, 6401 DC Hrln
Man 38 jr. zachtmoedig,
goed alg. ontw. zoekt vrien-
din, repr. levens-gezellin,
evt. kind.(eren) welkom. Br.
o.nr. B-0181 LD. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Sociëteit Heerlen v. alleen-
staanden, zaterdag CON-
TACTAVOND met D.J.
Skippy in café St. Berb, St.
Barbarastr. 115 Palemig-Hrl
Mod. jeugd., slanke vr., beg.
50, goed mil., zkt. dito
VRIEND Br.o.nr B-0183 LD
Postb. 2610, 6401 DC Hrln.
Gehuwde vrouw, 38 jr. zoekt
81-VROUW. Afstand geen
bezwaar. Brieven aan: Post-
bus 2646, 6201 KA Maas-
tricht
J.vrouw 36 zkt. op vriend-
schappelijke basis 'n MAN
tot 42 jr., goed nivo. Heb zelf
2 kind. van 18 en 12 jr.
Huidskleur onbelangrijk.
Liefst met foto maar niet
noodz, Br.o.nr. B-0172, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal

Opruiming
Rotan - Manou - Pitriet Meubelen

Korting tot 50% in de speciaalzaak
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. antieke Mechelse
KAST, vaste pr. ’2.000,-.
Tel. 04498-56534.
Voor alle 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
Te koop ant. PORCELEIN-
KAST ’ 750,-; hout/kolen-
kachel ’175,-. Tel. 04405-
-3968.
Wegens omstandigh. te k.
INBOEDEL plus aanbouw-
keuken en renfiets. Tel.
045-230658 na 15.00 uur.
Te k. vol eiken EETHOEK
met 6 stoelen en vol eiken
salontafel, pr.n.o.t.k. Sep-
tember 1944 str. 115, Heer-
len. Tel. 045-423338.
Te koop klassiek leren
BANKSTEL, zo goed als
nieuw. Tel. 045-255357.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
-1 en eiken kast ( 2 jr. oud).
Tel. 045-229508.
Te k. 2 leren FAUTEUILS; tv
kast en 2 leren 2-zitters; Tel.
045-751067
Te k. HOUTSNIJWERK uit
Indonesië. Tel. 045-721352

Te k. electr. FORNUIS, bed-
den, tafels, stoelen, kasten
enz. Tussen 10 en 16 uur:
Schaesbergerweg 123,
Heerleyel. 045-721052.
Te k. antiek dessert/
SALONKASTJE, ’ 750,-.
Tel. 045-244502.
60 Teak houten STOELEN,
met armleuning en bekleed,
p.st. ’ 10,-. Tel. na 18.00
uur: 045-719532.
Te k. witte HOEKKEUKEN
met apparatuur, 3.60x2.10,
t.e.a.b. Tel. 045-310092.
Te k. eiken KAST 4-drs. en
40-er jaren slaapkamer. Tel.
045-250262 na 18.00 uur.
Te koop eiken BANKSTEL,
3-2-1, i.z.g.st. Tel. 045-
-210614.
Te k. massief blank eiken
BOERENKAST; bar/wand-
meubel; TV/audiomeubel;
tafel drsn. 130 cm en stoe-
len. Hanewei 3, Schin op
Geul. 04459-1950, na 18. U.
Te k. BANKSTEL 2-2'/_ zits,
pastelkl., z.a.g.nw.; Mechel-
se eethoek; 2-drs. eiken
kleerkast; 2-drs. eiken vitri-
nekast. Tel. 04450-2181.
Te k. i.v.m. sterfgeval IN-
BOEDEL met o.a. wandkast

" eeth., bankst. enz. Inl. 045-
-352848.

Zonnebanken/Zonnehetnels

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Riho zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-212655.

Computers
Te k. C64 plus disk, drive en
FCIII, prijs ’ 450,-. Tel. 045-
-417356.
Te koop PRINTERS voor
C64, ’75,- en ’150,-. Tel.
045-231550.
Te k. COMMODORE PC 10,
3,5 3m 5,25 disk drive, mo-
nochroom monitor, vr.pr.

’ 1000,-. Tel. 045-420325.
SEGA Game-Gear portable
handcomputer en toebeh.
Tel. 045-716440.
Te k. ATARI 260 ST met
monitor en 2 dubb. zijdige
drives, pr. ’550,-. Tel. 045-
-258210.
Te koop COMMODORE PC
20 111, 2 FD, HD en Hercules
monitor, pr.n.o.t.k. Tel.
04451-1353.

AT-286, 20 Mb H.D. 1 Mb intVGA-krt. plus VGA P/W mon
5 1/4 drive. 043-614498.

Huish. artikelen
TRADERS Maastricht, Cur-
iosa; gipsen beelden; antiek;
ijskasten; bankstellen, tor-
tom alles voor uw huis per-
fect in te richten. En dat te-
gen zeer lage prijzen, elke
dag nieuwe aanvoer. Bezor-
ging mog. Heggenstr. 16,
Maastricht (zijstr. S' Amors-
plein. Tel. 043-210830.
■IJSKAST ’ 95,-, wasdr.
’150,-, wasaut. ’175,-,
diepvr. ’ 150,- 045-725595.
Te k. Zanker WASCOMBI-
NATIE, V/i jr., z.g.a.n.,

’ 700,-. Tel. 045-728670

Te koop witte Turbo-Quatro
OVEN annex gasfornuis,
merk Pelgrim./ Mogelijkh.:
normale oven, hetelucht-
oven, ontdooien, vlak- en
rondomgrilleren en electro-
nisch programmeren. Vr.pr.

’ 1.000,-. 046-372743 na
18.00 uur.

Te k. Grünbeck WATER-
ONTHARDER. Vr.pr.
’500,-. Tel. 04459-1714.
WOONKAMERLAMP eiken
met smeedijzer; nw grenen
bankstel 2-zits; massief
grenen bureau; eiken bank-
stel 3-1-zits (2 jr. geleden
nieuw overtrokken). Tel.
045-444607.

TV/Vldeo

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc.

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

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

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Grundig Kleuren TV

P5O-450, stereo, teletekst, afstandsbediening
geen ’ 1.498,- of ’ 1.298,- maar

’ 998,-
Aristona Videorecorder

met LCD-afstandsbediening
geen ’ 998,- of ’ 798,- maar

’ 578,-
Akai Midi set

Digitaal, 2x50 Watt, afstandsbediening, dubbeldeck
geen / 1.298,- of ’ 1.198,- maar

’498,-
Akai compact disc speler

CD 26, programmeerbaar, met afstandsbediening
geen ’ 598,- of ’ 398,- maar

’l9B,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

AFSTANDSBEDIENINGEN
voor uw TV ’ 85,-. E en E
Electronica. 045-231340.
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst er
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

VIDEO'S gevr., defect geen
bezwaar. 04406-12875.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a., ’ 75,-. Afst.bed. v.a. ’ 125,-

I oa. Philips. Radio/TV
i FRANK BV, Bokstr. 33

Heerlerheide. 045-213432.
Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

JacKöhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

046-513228-514862.
i^A^ur-. o -~ . . -,-„, . Brabantse KACHEL als nw.,KACHELS. 20 to 25% tor- ’ 895,.; ,ornuis -,950, m.tong, gratis geplaatst. De werk f 350 045-244947.Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638. Een PICCOLO in het üm-—— — burgs Dagblad helpt u op
Te k. POTKACHEL. Te weg naar snel succes. Bel:
bevr. tel. 045-454556. 045-719966.

Muziek

Nieuw! Yamaha orgels keyboards
en electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond.

Zaate Hermeniekes opgelet!
Trompetten v.a. 100,-, Trombones v.a. 150,-

Tuba's v.a. 400,-, Trommen v.a. 50,-. Verder een enorm
aanbod in nieuwe instrumenten in alle prijsklassen.
Belt U voor informatie: Adams Thorn 04756-1324. !

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

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

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN!

Donderdag koopavond
MARSHALL gitaarverster-
kers 50 Watt ’5OO,- en

’ 750,- 046-756081 na 18.u
YAMAHA Clavinova. De
beste prijzen van Nederland
Bel van Urk Rotterdam 010-
-4363500.
Te k. dig. ORGEL Yamaha
MC 200, nw.pr. ’ 4.995,- vr.
pr. ’ 1.800,-. 045-417378..
Semi prof. Coverban met
veel werk, zkt. met sp. erva-
ren TOETSENIST. Tel. 09-
-3287743080/045-725364
(nal7.oou).
Te k. Roland D-10 multi
SYNTHESIZER. Tel. 045-
-311660.
Te koop DWARSFLUIT, ga-
rantie tot '93. Tel. 045-
-222050.
Accordeonist vraagt
DRUMMER, liefst met zang,
veel werk. Br.o.nr. B-0152,
LD, Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen. ■

Te koop electr. THEATER-
ORGEL, merk Eminent type
Solina F 217, i.z.g.st. Tel.
04454-3590.
Te k. electrisch ORGEL An-
dantio met kruk. Graafstr. 57
Landgraaf.
BASSIST (saxofonist) zoekt
aansluiting bij een band.
Tel. 04492-5633.

Coverband met veel werk
(ook internat.) zoekt GITA-
RIST. Interesse? Bel 046-
-518703.
Te k. electr. PIANO Yamaha
met midimodule Yamaha
MT-32. Tel. 045-251611
Te koop weg. beëindiging
"ZAAT HERMENIEKE" Mar-
ching Klarinet, vr.pr. ’ 300,-;
Lyra, vr.pr. ’200,-. Beide i.
z.g.st. 04406-16772/10094.
Te koop Roland SAMPLER
Workstation W3O en sounds
Tel. 045-457463.
Oude stijl-Jazzband zoekt
een erv. ZANGERES en een
trompettist(e). Optredens
voornamelijk in de (grens)
regio. Info. 045-753 632.

Kunst en Antiek
INTERART antiek Simpel-
veld. Zeer grote keuze in
strakke eiken limburgse,
Duitse, Engelse meubelen
o.a. kasten, eethoeken, vitri-
nes, bureaus, salontafels.
800m2 antiek licht en don-
ker grenen. Eigen restaura-
tie en logerij. Do. koopavond
ma. gesloten. Irmstr. 64,
Simpelveld. 045-443161.
Te koop gevr. antieke
SPEELDOZEN en grammo-
foons. 043-649494.

Veiling St. Michielsgestel
Wegens vertrek o.a. 2 17-eeuwse bronzen kandelaars ca.
115 cm; 18-eeuwse meubels w.o. wort.not. kruisvoet kabi-
net; 5 ant. bureaux; ant. kussenkasten; ant. linnenpers,
W.lll zilverkast; bonheure; chin. meubels; ant. bankstellen;
ant. klokken; ca. 50 ant. scheepsatributen; ant. ivoor, brons
koper, tin, porcelein, kristal; ant. karaffen; zijden perzen;
ant. marmer en bronzen beelden; ca. 25 ant. kruiken; goud

en zilver enz. enz.
Nu al kijkdagen, veiling 4-5-6-7 februari.

Ruwenbergstraat 12-14. Tel. 04105-12403.
WIJSHOFF Antiques biedt u
op 1500 m2een grote keuze
aan in antieke kasten, vitri-
nes, buro's, eethoeken,
klokken, kachels en curiosa.
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd. zaterd.
Enkele oude POPPEN te
koop. Benzenraderweg 93,
Heerlen.
Grootste keuze van Limburg
Exclusieve bronzen verlich-
ting met engelen en beelden
uit eigen atelier. Antieke
beelden, klokkenstellen en
kleinmeubelen. Sjra
VLEESHOUWERS en zn.
Burg. v. Boxtelstr. 4,
Limbricht. Tel. 046-515502.
Antieke SLAAPKAMER te k.
compleet. Tel. 045-244629/
045-244438.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. Nuth
Dorpstraat 45 A, t.o. ingang
kerk. Donderdag koopavond
Tel. 045-243437. Een be-
grip voor de regio!

Biedermeier PIANO pim.
1855, uniek museum stuk,
goed bespeelbaar, ’3.500,-
Tel. 045-455693.
Te k gerest, ant. TAFEL (uit-
trekb.) met 6 bijp. stoel., iets
aparts en ant. potkachel met
sierombouw. 04492-2833.
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09--32.12261156.
Wat VERKOPEN? Adyer-
teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten

Vlooienmarkt
zo. 12 jan. 10.00 - 18.00 uur
te Kessel in zaal Maasoever

Inl. 045-324112.

Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maas-
mechelen, België. Zondag

open van 10-18 u., 10-12 u.
gratis toegang. Danny

Derby met orkest.
KNIP UIT! Te huur, draai-
molen en nieuw luchtkussen
Tel. 045-315378.

Diversen
Te k. SURFPLANK; 3 zeil en
surfpak ’450,-; bed, matras
nachtk. en stoel ’ 75,-. Tel.
045-424179 za. en zo.
Te k. LANGLAUF Ski's, 3
dagen gebruikt, maat 38/39
en 43, met schoenen en
stokken. Tel. 045-213075.
Draadloze TELEFOONS te
koop van part., va. ’ 235,-.
Tel. 045-714730.
Te k. PFAFF industrie naai-
machine, met krachtstr.,
naaldtr. en draadafs. Inl.
Gordijnenatelier Roeleven
Geuskens, Heerlerweg 66,
Hoensbroek. 045-229030.
Te k. lange COMMUNIE-
JURK met toebeh. mt. 128,
pr.n.o.t.k.; tev. drumstel
merk Sonar geh. compl.

’ 1.000,-. Tel. 045-310724.
Effen ALLESBRANDER
sierlijk; Friesche staartklok.
045-752283, na 18.00 uur.
AQUARIUM 1.15x1.47x0.50
mtr. met licht eiken omb.; ei-
ken bankstel 3-1-1 zits;
wasmach. Zanussi; dia-proj.
met toebeh.; orgel Viscont
De Luxe. Tel. 045-719218.
Te k. groot aantal restant:
HAARBANDEN, haarspel-
den en oorbellen, pr. ’ 500,-
Tel. 045-426029.
TRANSFORMATOR primair
220/380 V, ster/driehoek se-
cundair 42 V ster 2500VA.
Tel. 045-225090.

GEBIT gebroken Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211
Te koop SCANNER Compu
7.000, 50 kan. ’350,-; port.
scanner Realistic 33, 20
kan. ’300,-,' z.g.a.n. Tel.
045-274149.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
KETTINGZAAG gevraagd.
Tel. 04406-12875.
Wij kopen alles. BEL .na
14.00 uur. Tel. 046-749842.
Te k. gevr. ROLSTOEL. Tel.
043-475328.
Te k. gevraagd ras- of ba-
staardhondjes en DAMES-
BROMMER. 045-321231

Carnaval
Te k. JEUGDPRINS carna-
valspak. Kleur: rood-wit.
Maat 158/164. 04406-12116
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

06-liJnen
privé sexkontakt

Je krijgt direkt een heet
meisje of knul aan de lijn

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een

Sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreeklijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek

Porno dating
06-320.321.44- 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

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

voor 'n hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoere
hete knullen.

06-320.330.90 - 50 et p/m
Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 c p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 Ct p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 Ct p/m
Gezocht onderdanige' boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Flirtbox
06-320.330.01 - 50 Ct p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongenzoeken voor
Sexkontakten

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 - 50 Ct p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

06-320.330.60 - 50 et p/m

SM Privé
Apart met mannen en boys
06-320.322.17- 50 et p/m

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!

06-320.320.95 - 50 et p/m
Stoute sexafspraakjes

meisjes
kontaktlijn

06-320.330.16- 50 Ct p/m

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.

06-320.330.96 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 et p/m

Bisex voor twee
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Kleed me uit!
Speel een heet stripspel met

Suzanne
06-350.211.14 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75

Samen direkt apart 50 et p/m

Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm
06-320.325.55

Sexlijn 10
Onervaren? 06-320.320.10
De Jongste 06-320.321.10
vriendinnetje 06-320.323.10

Sex Box 06-320.325.30
Mixjesü 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

nu en live
Een boot vol heet sexplezier
Wij samen in een apart hutje

50 et p/m 06-

-320.330.74
Thais meisje

wil joubeter leren kennen
via een live sexgesprek.

06-320.330.08 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

Een meid maakt kennis met
SM

Laat dat, tot ze geniet
06-320.340.22 - 50 et p/m
Als Nancy haar monokini

past, belt de man aan,
en dan....

06-320.330.17
50 et p/m

Oh, wat lekker...
dit is fijner dan huiswerk.

06-320.321.32 - 50 et p/m
Haar man is erbij als ze

Grieks
doet met een vreemde knul
06-320.326.92 - 50 et p/m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan
contact met vrouwen?

De box van vrouw tot vrouw
06-320.327.78 - 50 et p/m

Val jevoor dominante
vrouwen. 50 et p/m

06-320.332.32
Bel je meesteres

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

Computer van de Benelux
Kies de sexlijn die jij wilt

50 cpm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S '1 NUMMER

10 MEISJES
Het 1e nummer v Nederland

Eroti-call
06- 50 cpm

320.320.69
Nieuw het

Telebordeel
Meisjes doen wat jij wilt en

geven ook hun geheime
tel.nr. aan je door. 06-320.320.85 (50 et p/m
boven de 18 jaar)

Bel gratis
Lenie voor een sexgesprek.

Bestel mijn cassetteband
06-320.324.96 - 50 et p/m

Donkere vrouw 06-96.40
Zapp Sex 06-96.92

Harde praat 06-96.91
Live met mij? 06-95.06
Volle vrouwen 06-96.94
Kort en lekker

50 et p/m , .
Haar mond stond wagend

open. Ze zakte door haaf
knieën. 50 et p/m 06-96.*

Op zn frans!^
Rijpe dame, 38 jaar I

live geraffineerd! 50 ct p/f"1

06-320.320.38^
Grieks Standje! Ze bukte!

Zonder slipje over de tafel
06-320.320.62

50 et p/m j
Ik ben een sexy donkere

vrouw, al wat ouder. 50 V

06-320.320.91
Lady B

50 et p/m 06-320.324.68
Meesteres. Lekker ruig!

met een P-koker.

TopSex
2 handen vol. 50 et p/m
06-320.325.25,

Adressen
van dames privé, clubs e*

escorts, de dames vertel'^
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hu*
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

BUURVROUW
Buk eens even!

50 cpm. 06.320.324.14,

Homosex voor 1
Draai eerst 06-320, en da"

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
TranssexueeL.32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19
Studenten-sex.. .327.56

50 et p/m Pb. 75141 A'dgü
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lanfl

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.5j
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
4Zn strakke broek liet niets'

wensen over.
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. p/g*!
Pikante

Sexdating
Plaats zelf een oproep _.

reageer op die van andere'
06-320.350.75 - 50 et pJÜH

Lovebox
Flirten met zn tienen in °p

leukste box!
06-320.330.05 - 50 ct/pjÜ/

Ik ben Romy JBel mij alleen als niemand n
kan zien of horen en do*
precies wat ik je vraag--

-06-320.331.04 -50 Ct pjH*

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt ü
onze meiden ook zienU

VAN CLUB 06, DUS GOj?
Kontakten/Klubs

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335 J

Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale
Ontspanningsmassage

Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489. _^/

Maison d'amour, Simpelveld
ook voor alle Thaise massages

Paren en alleenstaandenavonden
ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21.00 uur.

Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120. J
Katja's Relax-Place

’ 50,- All in
Tel. 045-423608. \

Nieuw in Club 2000'
Michelle, Stefanie, Claudia, Jenny en Astrid.
Rijksweg Nrd. 22, Geleen. Tel. 046-742315. y

Nieuw, Nieuw, Nieuw

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uuj^

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoej
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staaf

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

ESCORT 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323. v
Beauty Escorts

zoekt enkele representatie-
ve meisjes, die het een pret-
tig idee vinden om bij een
organisatie te werken die al
10 jaar bestaat. Als je het ty-
pe . bent dat zelfstandig wil
werken op beter nivo en bijv.
niet je tijd in clubs wilt ver-
doen, bel dan 077-548887.

Escort Moniek
Tel. 045-725778. J

S.M. Rachel
Slavin aanwezig.
Tel. 045-274810. X
VoorPiccolo's

zie verder pagina 49
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Ajax laat Maastrichtenaren uitrazen en slaat dan koel toe: 1-4

Leeuwemoed MW niet beloond
DOOR HANS STRAUS

MAASTRICHT - Thuis in De Geusselt had MW gisteravondalle reden om te kiezen voor een defensieve strijdwijze. Ajax
*vvam immers op bezoek en de ploeg van Louis van Gaal is
Voor een compleet MW al een maatje te groot. Zonder Thai,Verhoeven, Linders (hij viel later wel in), Delahaye en Agu zou
«et voor de Maastrichtenaren helemaal onbegonnen werk zijn.ondanks deze handicaps koos het MW van Sef Vergoossentoch met de moed der wanhoop voor het offensief. De belo-ning kon al in de achtste minuut geïncasseerd worden toen
Visser een nul liet aantekenen. Alle goede bedoelingen van dethuisclub ten spijt, Ajax liet het er niet bij zitten en counterdeKoelbloedig naar 1-4. Vooral dankzij schaduwspits en afmakerkennis Bergkamp, die twee maal scoorde.

openingsfase. Er van uitgaande dat
een balletje raar kan rollen, waren
maar liefst bijna 10.000 toeschou-
wers komen opdagen, die hoopten
dat het wonder van De Geusselt

MVV-Ajax 1-4 (1-2) - 8. Visser 1-0, 23.
Winter 1-1, 25. Bergkamp 1-2, 55.
Bergkamp 1-3, 88. Davids 1-4.
Scheidsrechter: Luinge. Toeschou-
wers: 10.500. Gele kaart: Libregts,
Meijer, Groenendijk, Vink en Winter.
MW: De Haan; Joordens, Benneker,
Libregts en Reijners; Hofman, Lanc-
kohr (69. Linders), Dikstaal (76. Frans-
sen) en Visser; Bucan en Meijer.
Ajax: Menzo; Silooy, Vink, Jonk en
Kreek; Petersen, Winter, Bergkamp
(76. Van Loen) en Groenendijk (71.
Davids); Pettersson en Roy.

waar zou kunnen worden. Voor een
mirakel had de ploeg van Sef Ver-
goossen echter negentig minuten
moeten blijven vechten, terwijl de
krachten eigenlijk al na de eerste

dertig minuten begonnen te slin-
ken. "Dat was een factor waarop de
oefenmeester gerekend had.

„Bij ons lieten de krachten snel na,
omdat we vaak te gretig naar voren
wilden spelen. Dat kostte uiteinde-
lijk te veel kracht, terwijl ik eigenT
lijk verwacht had dat de ploeg nog
een keer zou scoren. Doordat het
doelpunt uitbleef kon Ajax het spel
blijven controleren. Verwijten aan
het adres van de spelers maak ik
niet. Gezien het grote aantal omstel-
lingen is het ondanks alles goed
gegaan", aldus Vergoossen.
Ajax liet MW professioneel komen
om daarna razendsnel toe te slaan.
Binnen drie minuten was het 1-2 en
daarmee bleek de wedstrijd ge-
speeld. Winter en Bergkamp zorg-
den voor de Ajax-treffers. De strijd
was gestreden, zeker toen Berg-
kamp er in de vijfenvijftigste mi-
nuut op eigen houtje 1-3 van maak-
te.

Kansen kreeg MW daarna in de
tweede helft niet meer, daarvoor
was de opsluiting door Ajax té ef-
fectief. Bovendien hadden de Maas-
trichtenaren het veel te druk met
het dichten van gaten in de defen-
sie, die keer op keer zoek werd ge-
speeld door Petersen en Bergkamp.
De schaduwspits liet zich daarna
door Van Loen vervangen. De lange
ex-Roda JC speler scoorde niet
meer. Edgar Davids, vervanger van
Alfons Groenendijk wèl. De kleine
spits mocht alleen op De Haan af en
faalde niet: 1-4. Daarmee werd niet
zozeer het verschil in voetbal, maar
■wel het verschil in conditie en
kracht tussen beide ploegen aange-
geven. " Meer dan eens moesten er twee Ajax-verdedigers aan te pas komen om Erik Meijer een halt

toe te roepen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

"*jax-trainer Louis van Gaal kon["-'et anders dan de positieve instel-
van MW prijzen. „We hebben

"Her een goede ploeg aan het werk
Inzien, die qua strijdwijze niet voorjViax onder deed. Daar moet ik
rjVV een compliment voor maken."
*tv*V-trainer Sef Vergoossen kwamJjet onder de indruk van Van Gaals

„We hebben ondanks de
0ltizettingen geprobeerd ons eigen

te spelen. De kwaliteit van
■yax heeft de doorslag gegeven op
ÏJornenten dat wij te gretig waren.
I at is geen verwijt, die gretigheid

ons in andere duels wèlPunten op." Vergoossen conclu-
deerde tevens, dat de lef van zijn

slechts bewondering ver-eende.
Pc moed van de Maastrichtenarene ek het aanvankelijk, tegen alle lo-Jjtoa in, te gaan winnen van deAmsterdamse bluf, althans in de

Parijs-Kaapstad
terug in woestijn
JjAJVIIBE - Na het tropisch regen-
woud waar geen neerslag viel, de
J^stdag in Congo en de oversteek

de boot naar Angola, doemde
österen in Parijs-Kaapstad de ver-
slijking met de Sahara op.De rallys terug in de woestijn. Het werd,en bochtige etappe dicht langs de

van Lobito naar Namibe, ge-ronnen door Vatanen (auto) enUrioli (motor).
b-.

elke rit nadert de Duitser Er-*in Weber zijn Mitsubishi-ploegge-
j\oot en leider Hubert Auriol in het

klassement. Toch lacht
Brehmer minzaam, bij deuëgestie een munt op te gooien en0 de'winnaar aan te wijzen. Aldus

twee jaar geleden, toen
atanen en Ickx namens Citroen

secondenspel bestreden om de
de leiding bang was voorrokken en via de toss de overwin-naar (Vatanen) bepaalde, Ickx rest-* berusting.

’Eagle’ Eddie
doet beroep op
Prinses Anne

LONDEN - Eddie 'the Eagle'
Edwards wil naar de Olympische

in Albertville. Maar
Engelse stucadoor is niet ge-

domineerd door het Brits Olym-
pisch Comité. Hij komt niet in
aanmerking omdat de FIS de
"""eelnemersnormen voor deschansspringers heeft opge-
schroefd. Edwards laat het er
f«et bij zitten. Hij heeft schrifte-
Hjk een beroep gedaan op Prin-
£ess Arme. Zij is voorzitter van
{"jet Brits Olympisch Comité en
"d van het Internationaal Olym-pisch Comité. „Ik ben de besteschansspringer in het Konink-rUk. Ik hoor mijn land in Albert-vWe te vertegenwoordigen".

i

’Ajax was een stap te snel’
DOOR FRED SOCHACKI

MAASTRICHT - Op het
moment dat alles mee zat,
maakte de formatie van
Sef Vergoossen een be-
langrijke misstap. Met de
steun van 10.000 toeschou-
wers in de rug, het doel-
punt voorsprong en de
euforie, bezon MW zich
niet op de eigen mogelijk-
heden. De gaskraan werd
wagewijd opengedraaid en
de brandstof raakte snel
op. Ajax verdeelde de
krachten economischer en
kon nog plankgas geven
op het moment dat de
Maastrichtse motor
slechts nog pruttelde.

Zonde voor MW en klasse
voor Ajax, dat beheerst de indi-
viduele kwaliteiten van Berg-
kamp (die later geblesseerd zou
moeten uitvallen), Winter en
Pettersson aansprak om de ge-
flatteerde overwinning te be-
werkstelligen. De overrompe-
lingstactiek van de thuisclub
had zich tegen de eigen forma-
tie gekeerd. „Ze zijn gewoon
allemaal een stap sneller", was
de simpele conclusie, die Ro-
ger Reijners verbond aan de
nederlaag. „Ajax heeft twee
klasse spelers, Bergkamp en
Pettersson, voetballers die een
halve kans nodig hebben om te
scoren. En die halve kans krij-
gen zij altijd wel".

Zeker tegen een ploeg die on-
geremd en te offensief een
tweede treffer najaagt, waar
meer bezinning op zijn plaats
was geweest. Meer overleg en

# Dennis^ Bergkamp was de MVV-defensie menigmaal te snel
af. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

een sterkere doelman. Eric de
Haan ging zeker niet vrijuit bij
de tweede en derde Ajax-tref-
fer. Doelpunten, die de bodem
onder de voeten van de MVV-
ers vandaan haalden. „Wat an-
deren allemaal zeggen", aldus
De Haan, „interesseert me niet.
Het was een snoeihard schot
dat een vreemde stuiter maak-
te. Onhoudbaar, dat tweede
doelpunt. Net als overigens die
andere treffers."

Tegen beter weten in hoopte
Eric Meijer nog in een omme-
keer ten gunste: „We gingen
met een 2-1 achterstand de pau-
ze in en hadden drie kwartier
om de zaak nog recht te trek-
ken." De verhoudingen kwa-
men evenwel nog schever te
liggen. Geen ramp tegen een
formatie als Ajax. Met een blik
op de ranglijst wordt de aan-
staande confrontatie tegen FC
Den Haag veel meer waarde
toegedicht. „Maar dan ben ik er
niet bij. Vanwege die belache-
lijke gele kaart, die scheids-
rechter Luinge me gaf, omdat
ik de grensrechter gewoon
vroeg of een uitbal in ons dan-
wel in Ajax-voordeel was."

Twintig minuten lang mocht
Hans Linders laten zien dat hij
hard op weg is naar herstel.
„Deze wedstrijd kwam net iets
te vroeg. We hadden gemikt op
dit duel, maar vorige week
werd duidelijk dat het geen
haalbare zaak was. Jammer, ik
had er wel zin in na een blessu-
reperiode van drie maanden."
Hans Linders werd ingezet op
een moment dat MW een ver-
loren wedstrijd speelde. „Jam-
mer", vond de verdediger. „Als
het gelijk had gestaan, was ik
er zeker niet in gekomen. Nu
maakte het niets meer uit."

Eaters klopt
koploper

TILBURG - Meetpoint/Eaters was
gisteravond te sterk voor koploper
Agpo Trappers. In de Pellikaanhal
wonnen de Eaters dit belangrijke
duel met 8-6 (2-2, 3-1, 3-3). Door deze
zege nadert Eaters Tilburg tot op
twee punten. Man van de wedstrijd
was_Rick Boh. De Eatersaanvaller
nam zeven doelpunten voor zijn re-
kening.
De start van Eaters was overdonde-
rend. Na drie minuten knalde Riek
Boh de Eaters al naar een 1-0 voor-
sprong. Even later deed hij het dun-
netjes over. Van Steen op de straf-
bank: Binnie lanceerde Boh 2-0.
Tilburg kwam toch terug. Via Li-
vingstone en Hartog werd het ten-
slotte 2-2 aan het eind van de eerste
periode. De ijshockeytopper bleef
spannend. Met een man minder be-
gonnen de Eaters aan de tweede
periode. Nu kwam de thuisclub op
voorsprong via West: 3-2. De euforie
was amper verstomd of Van Steen
in samenwerking met Mollen maak-
te gelijk 3-3. Geleen kreeg kansen
en weer was het tweekeer raak: 5-3.
Meetpoint/Eaters pakte in de laatse
periode de draad weer op. Boh had
er nog zin en voerde de Eaterscore
tenslotte tot 8-6 op.

Cambuur komt
niet in actie

LEEUWARDEN - De KNVB heeft
besloten de wedstrijd die vanavond
tussen Emmen en Cambuur ge-
speeld zou moeten worden, te annu-
leren. Cambuur diende gistermid-
dag het verzoek bij de KNVB tot
uitstel van de wedstrijd in, omdat
twaalf spelers met voedselvergifti-
ging uit een trainingskamp in het
Noordlimburgse Blitterswijk waren
teruggekeerd. De wedstrijd is ver-
plaatst naar 29 februari. In de loop
van volgende week beslist de
KNVB of ook het duel tussen NAC
en Cambuur op zaterdag 18 januari
wordt geannuleerd., (ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Zondag 12 januari, 18.00 uur

Gunco Panda's ROTTERDAM
Verkoop kaarten bekerfinale

zat. 11-1 11.00-13.00 uur
dins. 14-1 18.00-20.00 uur
aan kassa Glanerbrook

Roda vandaag al
naar Volendam

KERKRADE - Na het fraaie
bekersucces tegen FC Gronin-
gen, staat morgen de tweede
belangrijke ontmoeting van
Roda JC binnen vier dagen op
het programma. Een zege bij
Volendam zou betekenen dat
de Kerkradenaren met een ge-
rust hart de drie topontmoe-
tingen tegen achtereenvolgens
Feyenoord, MW en PSV te-
gemoet kunnen zien. Gezien
het belang van het duel in het
vissersdorp heeft trainer Adrie

Koster van Roda JC besloten
vandaag al met zijn selectie
naar Noord-Holland af te rei-
zen.
„We vatten de wedstrijd tegen Vo-
lendam heel serieus op", aldus Kos-
ter. „Als we winnen zitten we
immers op twee fronten nog volop
in de race. Bovendien, we hebben
nog een appeltje te schillen met Vo-
lendam", verwijst de trainer naar de
kansloze 1-5 nederlaag van Roda JC
enkele maanden geleden op Kaal-
heide tegen hetzelfde Volendam.
Koster kan tegen de Noordhollan-
ders weer een beroep doen op Mi-

chel Broeders, die afgelopen woens-
dag een schorsing uitzat. Paul
Janssen is wegens een knieblessure
uit de selectie verdwenen.

VVV
WV moet met een uitgedunde se-
lectie aantreden tegen Vitesse in
Arnhem. Vanderbroeck en Rutten
zijn geschorst. Ook Rob van der
Kaay (verrekte kniebanden) is niet
van de partij. Frank Verbeek is na
een tweede liesoperatie weer met
loopoefeningen begonnen, maar
zijn come-back is nog ver weg.
Henk Rayer kan wellicht wel weer
een beroep doen op Roger Polman,
die na het bekerduel tegenRheden
verschijnselen van duizeligheidver-
toonde. Polman verscheen donder-
dag weer op de training.
Hans Leushuis verlaat VVV na dit
seizoen. Hij is twee jaarAssistent-trainer van Henk Rayer geweest.
Wie hem gaat opvolgen is nog niet
bekend.

Roda JC loot
tegen Utrecht

BUSSUM - Roda JC heeft een reë-
le kans de halve finale van de
KNVB-beker te bereiken. In de
kwartfinale werd de Kerkraadse
club gisteren gekoppeld aan FC
Utrecht. Het duel wordt woensdag
26 februari aanstaande op Kaalhei-
de gespeeld. Vorig seizoen wipte
Roda JC, eveneens in Kerkrade, de
Utrechters al in de achtste finales
uit het KNVB-bekertoernooi. Ook
VVV speelt in de kwartfinale een
thuiswedstrijd. De Venlonaren
moeten het opnemen tegen de win-
naar van het duel Sparta-Vitesse,
dat op 9 februari wordt gespeeld.
Als groteklapper kwam de ontmoe-
ting Feyenoord tegen de winnaar
van Ajax-PSV uit de bus.
Loting kwartfinales KNVB-beker: WV-
Sparta/Vitesse, Feyenoord-Ajax/PSV, RodaJC-FC Utrecht, Telstar-TOP'Haarlem.

Programma
betaald
voetbal

eredivisie
MVV-Ajax 1.4

Vandaag 19.30 uur:
PSV-Sparta
Morgen 14.30 uur:
SVV Dordrecht-WUlem II
Vitesse-VW
Volendam-Roda JC
Feyenoord-Den Haag
RKC-Twente
Groningen-Fortuna Sittard
Graafschap-Utrecht

PSV 19 13 6 0 32 44-18
Feyenoord 20 12 6 2 30 28-13
Ajax 20 13 3 4 29 47-15
Vitesse 19 9 6 4 24 28-15
Twente 20 9 5 6 23 36-26
Groningen 18 8 6 4 22 27-17
RodaJC 19 8 5 6 21 26 25
Sparta 19 7 7 5 21 30-31
Utrecht 20 5 10 5 20 21-21
RKC 19 5 8 6 18 43-32
SVV Dordrecht 18 7 3 817 28-38
Willem II 19 6 5 8 17
MW 20 5 7 8 17 19-29
Volendam 20 5 5 10 15 18-29
Den Haag 20 3 7 10 13 18-39
Fortuna Sittard 18 1 8 910 16-29
Graafschap 20 8 4 13 10
VW 18 1 5 12 7

eerste divisie
Zwolle-Helmond Sport - l-l

Zwolle-Helmond Sport 1-1 (1-0) - 21
Weijers 0-1, 52. Van der Heide 1-1.
Scheidsrechter Klootwijk. Toes
wers: 1200. Gele kaart: Van Raalte (FC
Zwolle), Weijers en Heijster (Helmond
Sport).

Vandaag 19.30 uur:
Heracles-Veendam
Haarlem-TOP
AZ-Eindhoven
Wageningen-Telstar
NEC-Excelsior
RBC-VCV Zeeland
Heerenveen-NAC
Morgen 14.30uur:
BW Den Bosch-GA Eagles

Cambuur 23 12 6 530 42-31
Heerenveen 22 13 3 629 52-31
Telstar 22 11 6 528 57-36
RBC 23 10 7 627 42-33
NEC 22 10 6 626 38-26
Haarlem 22 11 4 726 35-34
Den Bosch 22 10 5 725 38-30
Wageningen 22 10 5 7 25 28-22
AZ 22 9 6 724 43-28
NAC 22 7 9 62334 - _9
Heracles 22 8 7 72337 - 34
GA Eagles 9 5 82337 - 34
Veendam 22 8 5 921 27-32
Eindhoven 21 6 8 7 20 26-31
FC Zwolle 24 6 8 10 20 31-39
Excelsior 22 8 2 12 18 41-53
Emmen 22 5 8 9 18 23-38
TOP 23 4 7 12 15 28-47
Helmond Sport 22 4 612 14 28-49
Zeeland 22 3 3 16 9 23-53
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen.

buitenland
BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
Anderlecht - Kortrijk
Beveren - RWD Molenbeek
Club Luik - Cercle Brugge
Lierse SK - AA Gent
Morgen 15.00 uur:
Germinal Ekeren - Charleroi
Lokeren - KV Mechelen
Club Brugge - Standard
Eendracht Aalst - FC Antwerp
Waregem - Racing Genk

groningen-fortuna
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter van der Ende
FC Groningen (selectie): Lodewijks.
Boekweg. van Dijk, Pijper. Reinders.
Veenhof, Zygmantovitsj, Holband. Hui-
zing, Olde Riekerink, Roossien, Bos.
van Buuren, Meijer, Zuurman.
Fortuna Sittard (vermoedelijke opstel
ling): Hesp, Maessen, Duut, Samuel,
Paul Janssen, Usta, Mordang, Driessen.
Doufikar, Sneekes, Anton Janssen.

volendam-roda
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Bakker

Volendam (selectie): Zoetebier, Schil
der, Guyt, Daman, Jongsma. Opdam,
den Ouden, Pastoor, Binken, Steur.Stuyt, Berghuis, Clayton, de Freitas.Kras, Sier.
Roda JC (selectie): Bolesta, Senden.Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders.Boerebach, Luypers, Hofman, Arnold]
Huiberts, Smits, Stefan Jansen,Van der
Luer, Ogechukwu.

vitesse-vvv
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter van Dijk

Vitesse (selectie): van der Gouw.Knoop, Bos, van Bremen, Straal, Stu-
ring, van den Brom, Ejjer, Laamers, van
Arum, Hilgers, Latuheru, Loeffen. Roe-lofsen.
WV (opstelling): Roox. Smits, Weerts.Polman, Verbeme, Driessen, Rayer.
Spee. Haan, Graef, Venetiaan.

sportkort

" ZAALVOETBAL - Pierre
Bouvrie is opgestapt als coach
van zaalvoetbalvereniging Bas-
tings uit Maastricht, die landelijk
in de tweede divisie uitkomt. In
de tweede competitiehelft wordt
de Maastrichtenaar coach van de
Weerter zaalvoetbalvereniging
Lasco Weert, koploper in de
noordelijke eerste klasse D'

" VOLLEYBAL - De wegen
van de Nederlandse Volleybal
Bond en Harry Brokking. de
bondscoach van het mannen-
team scheiden zich met ingang
van 1 februari.

sport
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CURSUSSEN+Ip OPLEIDINGEN
" <______■ ■——

____________
■__■—_______

METEXAMENGARANTIE _■_%_%!# Ii LAMAM AM I Voor méér informatieen

Boekhouden /fIPK NnflPl CIN gratisprospectus kunt u ons
MR. lllLvVlY l lIVUVI VWIII bellenGUrselmanno77
MBA */ I 520440(Venlo) en 046-
NIMA-A Binnenkort starten in Maastricht, Heerlen, Roermond, 599559 (Sittard) of
PDi Sittard, Weert en Venio schrijven, antwoordnr. 909,

mondelinge avondopleidingen r** 10" Tilburf=üf".
tfAMTfiriDrcDIPUT oe/oekt een van de studie-

Basiskenis Praktijkdiploma NIMA-A/B/C voorlichtingsdagen:
Assistent Controller Sittard:
Statistisch Assistent |%AAul/aIiM-V Hogeschool Katholieke

Milt Ml! LeergangenPABO. Beuke-
LOONADMINISTRATEUR 1 1\Q\ rVCIII IU boomweg 24, donderdag .6
Management Assistent --! jan. 1992,18.00-20.00uur.
nr>Ai/Ti il/mm nm Bedrijfseconomisch Commercieel Bedrijfsintormatica Heerlen:PRAKTIJKDIPLOMA „ „
INFORMATICA . Mr AA SSSSSI.»
Praktijkdiploma UfUl IU " I -HU jan. 1992,18.00-20.00uur.
Belastingrecht — Maastricht:

■ || | ||b « Aitpk Jeanned'Arccollege,Oudeboekhouden - MBA ■ SPD I - -
BEDRIJFSHOGESCHOOL KATHOLIEKE LEERGANGEN Jk

LIMBURGSE SPD-OPLEIDINGEN BROUWERS
DeBednjfslx>geschool Katholieke Leergangen is Ivoorzover het onderwijs onder de rekwijdte van de wet valt) aangewezen op grond van de Wet op het hogerberoepsonderwijs.

" erkend door de Ministervan Onderwijs en wetenschappen op grond van de wet op de erkende onderwijsinstellingen en behoort tot de Stichting hoger Onderwijs Zuid Nederland. "

__________________^-^_^^^^^^M^^^^B :,:,::::,j

OPENDAG
P" Middelbare

1 I beroepsopleiding tot *
" horeca-ondernemer/manager _

(4 jaar) 1
" restaurantkok |

P (2 jaar)
P" " gastvrouw/gastheer

f* (2 jaar)
zaterdag 18 januari 1992

m^J

en zaterdag 14 maart 1992 I
van 1 1.00- 15.00 uur |
Willemstraat 2, Heerlen

f* Telefoon: 045-716139 r^
..in. i ui.mi

, 1 ._.,.,,,....■-—■■■"■■■-■■■"■■■■- - ■ ■■■■ , ■ . . . . , i ~n ii ..*

ECONOMISCH I^OLLEGE
MBO op hoog niveau!

walram y-//-^ satan/
instituut voor open \ beroepsonderwijs

open
dagen

__.ö sector techniek "l
januari 1992 mts

11.00-15.00 uur lange opleiding: werktuigbouwkunde / elektrotechniek /%»
Valkstraat 10 fijnmechanische techniek / materiaaltechnologie
Sittard tussenopleiding: elektrotechniek

korte opleiding: metaal/ elektra

1100-uoouur laboratoriumonderwijs
t Montgomerystr. 7 lange opleiding, chemie / medisch / laboratoriumtechniek /

Si"ard technisch onderwijsassistent/ materiaaltechnologie

i I O sector economie
| januari 1992 meao

111.00-15.00 uur lange opleiding: administratie / bestuurlijk / commercieel
Valkstraat 10 secretariaat / directiesecretariaat / vrije richting
Sittard korte opleiding: bedrijfsadministratie / secretariaat

10.00-13.00 uur havo mbo
Mgr. Claessensstr. 4
Sittard

|_j * sector dienstverlening
lil en gezondheidszorg

januari 1992

io.oo-i4.00 uur mdgo

Pres. Kennedysingel lange opleiding: verzorging
18 kQrte opleiding: verzorging
Sittard specifieke opleiding: gespecialiseerd verzorgende

Mgr. Claessensstraat 4 lange opleiding: agogisch werk / activiteitenbegeleiding /
Sittard sociale arbeid / mode en kleding / oriënteren en schakelen

Sportcentrumlaan 2 CIOS sport en bewegen
Sittard

Postbus 5280 6130 PG Sittard tel 046 - 529898

Sg. mavo - havo - atheneum met latijn
Landsraderweg 3 Gulpen

o open dag o
Zondag 19 januari 14.00 tot 17.00 uur »ws

ELEKTROTECHNIEK STUDEREN
IN VENLO: EEN GOEDE START.

Op 3 februari 1992 beginnen met een """"" .""" "1
HTS-opleiding? Dan nu snel aanmelden! *k Wll SraaS ,ntormat* over de HTS-
! Elektrotechniek & Computertechniek

De HTS-Elektrotechniek & Computertech- j van de H°g^hool Venlo. |
niek van de Hogeschool Venlo kenmerkt Naam:
zich onder andere door een praktijkgerichte

Adres'opleiding, modulair onderwijs, studieloop- |
baanbegeleiding en de mogelijkheid om i Postcode:
vier keer per jaar examens af te leggen. i6fe ; Woonplaats:
Er zijn vier afstudeerrichtingen: j In een envelop zonder postzegel opstu-
- Meet- en regeltechniek j ren naar: Hogeschool Venlo, Antwoord- j
- Telecommunicatie j nummer 1086, 5900 VB Venlo.
- Technische informatica
- Telematica (nieuw) j /^~
Vul de bon in vooreen brochure of bel: LjOQ&SCh Oöl l/e Tl l O
077-546666. L.JLL „ j

voorlichting hbo
voor werkers in de
verpleging/gezondheidszorg

Vrijstellingen HBO-
Verpleegkunde
(voltijdldeeltijdlavond)

Maatschappelijke
Gezondheidszorg
(Verpleegkundige Wijk/Basis-
gezondheidsdienst, Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige)

Managementopleiding
Gezondheidszorg
(Kaderopleiding)

HOGESCHOOL SITTARD j^
Gouverneur van Hovellstraat 2, I w^ffi _i^
6131 KD Sittard, WÊT
Telefoon (046) 59 12 12

1-JARIGE DAG-MEAO
Voor schoolverlater. 5 HAVO - 5 VWO - 6 VWO
met 1 of 2 economischevakken in het pakket
" ± 50% méér kans van slagen voor de propedeuse

in het HBO (HEAO. IHBO, NIMA, SPD)

' 9oede kansen °P de arbeidsmarkt
R£_jL^_-TT^T"^^n ' praktijktrainingen/ praktische beroepsvorming
WfPTtW^V^^^^J " persoonlijke begeleiding
y^B^_-Mj " uitgebreidevakkenkeuze binnen de richtingen
■ H 4 richtingen

' bedrijfsadministratief " commercieel " secretarieel
I"■\* \ \ I I ' 'ogistiek

SïE lln Sittard studeren voorBSaSSW SECRETARESSE
Een complete full-time secretaresse-opleiding:

" 8 jaarervaring met de ' Praktische opleiding op de modernste apparatuur

1-jarige dag-MEAO ' "it-ebreide begeleiding

" Rijksgesubsidieerde ' méér kansen °P een baan
opleiding dus laag * "'tstekende voorbereiding voor verdere studie bijv.
cursusgeld Europees secretaresse

" studiefinanciering ' toelatingseisen: HAVO 5, VWO 5, VWO 6 met 1 of 2
economische vakken in het pakket of vergelijkbaar nivo

5ie.,,.. LOGISTIEK-MANAGENIENT
bij vergelijkbare Logistiek-management houdt zich bezig met de besturing
instituten en beheersingvan de totale goederenstroom.

" studiekosten- Het Open Leercentrum is een van deweinige
vergoeding scholen in Nederland die u de studierichting
(WSF, Logistiek kan bieden.
Kinderbijslag, etc.) ' na en tijdens de opleiding kunt u deelnemenaan de

officiële NEVÏE-, NEVEM- en EVO-examens
" vakken: bedrijfskunde, material management, fysieke
distributie, informatica, Nederlands, een moderne
vreemde taal

1-JARIGE HAVO/ATHENEUM
Wat biedt het Open Leercentrum?
" lesstof van voorlaatste klas en examenklas in één jaar
" zéér doelgericht: alleen de examenvakken

(Havo 6 vakken - VWO 7 vakken)

" intensieve, bijna individuele begeleiding is mogelijk met
de 'Succes-Plus Formule'

" naast volledige diploma's kunt u ook voor deelcertificaten
studeren

" dagopleiding
Studiefinanciering is mogelijk bij een volledig
vakkenpakket

TELEFONISCH AFSPRAAK STUDIEGIDS
Voor meer informatie of Tijdens een persoonlijk Vraag gratis en
aanmelding kunt u elke gesprek kunnen wij u vrijblijvend de
werkdag van 9.00 tot wijzen op de studiegidsen aan met alle
21.30 uur bellen:(vrijdags studiefaciliteiten en u informatie over uw kursus
tot 16.00uur). adviseren omtrentuw of opleiding. Stuur een

eigen mogelijkheden. briefje met uw naam en_^pP"^"^"^"^^x adres, in een enveloppe

' 9^ /_M»__W!> jr< "'t (zonder postzegel), naar:
jCff-._i---fc^v\ jli i ifUJi Open Leercentrum

' a —ftm Antwoordnummer 1012,
046-590404 (U? 7 6130VBSinard

D nnoPEN
D DtH LEERCENTRUM

SITTARD, Parklaan 4 (dichtbij NS-station).

CURSUSSEN^--»
OPLEIDINGEN
INVESTEER IN U ZELF
Begin met de juiste opleiding!

Een goede scholing wordt steeds l^^9^VtK^belangrijker. Mhi____L"l^iF']* ~m\
U kunt nog inschrijven voor enkele Eri.Jfl^vf/TTil
kursussen die binnenkort starten. ■ V^T^MLh__j_____
Wacht niet te lang , want ook üw
toekomst komt dagelijks naderbij. f
Wij nodigen u graag uit op onze ■ _______P __li f H
Info-Avond. Hier krijgt u vrijblijvend I ___flßfll
alle informatie. Welkom! öjnrW
Een kopje koffie staat voor u klaar.

INFORMATICA TECHNIEK {
" MS-DOS " Autocad voor beginners
" D-BASE 111+ " Autocad voor gevorderden
" LOTUS 1-2-3 . Electrotechniek voor WTB
" Tekstverwerking . Tekening lezen

Wordperfect 5.1 " Draaien/frezen
" Oriëntatie Informatica _, . _.__. Praktijkdiploma Informatica Kursusplaats: Srttard.

MG 1 - MG 2 - MG 3
Kursusplaatsen: Sittard en
Geleen.

ONDERNEMERS-
MANAGEMENT OPLEIDINGEN
" Kommunikatietechnieken " Notuleren
" Leidinggeven " Training Verkoopgesprekken
" Konflikthantering " Reclame/Advertising
Kursusplaats: Sittard. Kursusplaats: Sittard.

TELEFONISCH AFSPRAAK STUDIEGIDS
Voor meer informatie of Tijdens een persoonlijk Vraag gratis en
aanmeldingkunt u elke gesprek kunnen wij u vrijblijvend de
werkdag van 9.00 tot wijzen op de studiegidsen aan met alle
21.30 uur bellen:(vrijdags studiefaciliteitenen u informatie over uw kursus
tot 16.00) adviseren omtrent uw of opleiding. Stuureen

eigen mogelijkheden. briefje met uw naam en— v adres, in een enveloppe
9* /£££*s& J __, —.""« (zonder postzegel), naar:

\ -"""*"""~Xjl Antwoordnummer 1012,
046-590444 V~ r=^ 6130 vb sittard.

\ ’o-ïStlSj —

□DnaSSITE
erkend door de Ministervan Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wetop
de erkende onderwijsinstellingen, voorzover het onderwijs binnen de reikwijdte van
de Wetvalt.

Sittard, Parklaan 4
IüMWJWMMMJ.JJi.UJ11! W
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'AOUNDE - Roger Milla heeft de dans met de hoekvlag afge-
Tijdens de strijd om het Afrikaanse landenkampioen-

voetbal in Senegal vanaf morgen is hij alleen verbaaljanwezig. Met commentaar en analyse voor Radio Nederland,le Wereldomroep. De prognose van een WK-held. „Milla, hij is
J^n het niveau Gullit", zeggen de inwoners van Camerouns
"oofdstad Yaoundé trots. Ze dreunen het speelschema op en
"erheugen zich op hun openingswedstrijd tegen Marokko. Ze
Jenden het jammer dat Milla ontbreekt bij de Afrika Cup, maar

de beslissing van de bijna 40-jarige. De rentree kan
tooit zo mooi zijn als anderhalfjaar geleden, toen hij als voet-

in de nadagen tijdens het WK in Italië de beste weken
'3n zijn loopbaan beleefde.

Het achttiende toernooi om de Afri-
kaanse landenbeker moet het beste
worden sinds 1957, toen in Sudan
slechts het gastland, Egypte en
Etiopië deelnamen aan de eindron-
de. Waar het Europese evenement
in Zweden komende zomer met
acht landen plaatsvindt, telt de Afri-
kaanse tegenhanger voor het eerst
twaalf mededingers, verdeeld over
vier groepen. Sinds de successen
tijdens jeugd-WK's en Olympische
Spelen van Algerije, Marokko, Ca-
meroun, Zambia en Ghana, is het
Afrikaanse voetbal bekend en ge-
liefd in Europa.

Van onze sportredactie

SCHAKEN
Qj,"4 aan Zee, Hoogovenstoernooi.
t°j>trneestergroep A, eerste ronde: Sa-
\- 'Hübner 1/2-1/2, Brenninkmeijer-Van
jj*'y 1/2-1/2, Nunn-Seirawan 0-1, Epis-
-1 der Wiel 1-0, Piket-Nikolicïr*/2, Gelfand-Romero 1-0, Kortsjnoi-
P3l 1/2-1/2.

SCHAATSEN
\. ""«100, vrouwen, testrace, 500 m: 1
W''ink 41,38, 2. Niemann 41,76, 3. Stam
fo'J9, 4. D'Andrea 43,35, 5. Warnicka
V]4, 6. Van Schie 43,90, 7. Zijlstra

*'■ 1500m: 1. Pechstein 2.12,46.

SCHANSSPRINGEN
(j^oazzo, wereldbeker 90 meter. 1.rV"warth 241,4punten (94+92,5 mtr), 2.
«■tinsson 232,6 (94+87), 3. Tallberg
(j,3 (91,5+89), 4. Lunardi 224,6
l<> +89,5), 5. Sakala 222,6 (89+87), 6. Vet-C 218,1 (88+88), 7. Goldberger 217,8
ihi'5 + 86), 8. Miollard 216 (90+85), 9. Nie-ren 215,5 (83,5+91,5), 10. Pointnero2(88,5+86). Stand wereldbeker na
j «en wedstrijden: 1. Nieminen 137
ijkten, 2. Rathmayr 98, 3. Jez 82, 4.un d 71, 5. Vettori 69, 6. Höllwarth 68.

Alleen in de voormalige koloniale
grootmacht Frankrijk voetballen in
de eerste drie divisies meer dan vijf-
tig Afrikanen, in Nederland vijf.

Genadeloos
hoefte aan meer. Over een jaar of
twee, drie zou ik wel bondscoach
willen zijn. Nu niet". Volgens Milla
heeft Cameroun zich goed voorbe-
reid op het toernooi, met de Frans-
man Redon als trainer en Tataw als
aanvoerder. „Cameroun is een van
de favorieten. Met Algerije, Ivoor-
kust, Senegal en Ghana".

"la blijft een gevierd man. Na zijn
fopbaan profiteerde hij van zijn

Hij zong, en reist de
'ereld rond. Is hij nog actief in zijn
r°rt? „Met internationaal voetbal
[?& ik helemaal gestopt. Ik ben

van Olympique
"toiinde, een club uit de tweede di-

l^ie. Momenteel heb ik geen be-

Bovendien hebben vooral Europese
trainers hen tactische discipline bij-
gebracht. Bij zes van de twaalf lan-
den is een buitenlander in dienst als
bondscoach, onder wie de Neder-
lander Clemens Westerhof bij Nige-
ria.

Agu (MW), Ajah (Roda), Kalusha
(PSV), Sylla (Willem II) en Doufikar
(Fortuna). Afrikanen zijn sterk,
snel, technisch en soms genadeloos.Van der Poel

favoriet in
NK cyclocross

De favorieten van Milla: Senegal,
als gastland. Trainer Claude le Roy
begon al op 29 september met de
voorbereiding, veel trainingen von-
den plaats op het grasvan het speel-
veld in het door Chinezen gebouw-
de Amiti'e-stadion. Bovendien tel-
len de „Senefs" een aantal ervaren,
goede spelers, met een hoofdrol
voor JulesFrancois Betrand Bocan-
de. Inmiddels 33 jaar, spelend voor
Lens. Andere vedetten: Sane van
Wattenscheid, Mendy van Monaco.

perprestige-cross van Asper, afgelo-
pen zondag, maakte niettemin dui-
delijk, dat hij toch weer als favoriet
aangeduid moet worden voor het
Nederlands kampioenschap. De
strijd om de rood-wit-blauwe trui
vindt morgenmiddag plaats op het
Eurocircuit van Valkenswaard.

Zijn eigen Cameroun; vanwege de
ervaring, de klasse. Milla is weg,
maar zijn landgenoten die tijdens
het WK furore maakten, zijn geble-
ven. Doelman Bell, aanvoerder Ta-
taw, Kana en Omam Biyik, de grap-
pig ogende en frivole spits Makana-

-
enkele maanden geleden het

van start ging, heeft
jfrie van der Poel zich nauwelijks
?^n zien. De 'eeuwige tweede' van
r wereldkampioenschap in dezej^cipline, koos voor een heel ande-. aanpak. Hij startte slechts een
£*ele keer en hield zich (zonder de
lening te verwaarlozen) verder erg

Zijn tweede plaats in de Su-

Overigens is Adrie van derPoel, die
al enkele keren in de kampioens-
cross zegevierde, tevens titelverde-
diger. Huub Kools - zondag winnaar
in het Belgische Asper - alsmede
Frank van Bakel, Martin Hendriks
en Henk Baars behoren tot zijn
sterkste tegenstanders. Het NK in
Valkenswaard heeft twee wedstrijd-
dagen waarin liefst acht categorieën
om de hoogste vaderlandse cross-
eer strijden.

Algerije, de titelhouder. Bereidde
zich langduring voor, vaak in het
buitenland. Door politieke onrust in
het Noordafrikaanse land lag de
competitie drie maanden stil. Toch
oefende het elftal van bondscoach
Kermali geregeld op hoog niveau en
belegde een langdurig trainins-
kamp in België. Rabah Madjer is
blijkbaar nog altijd onmisbaar. Op
33-jarige leeftijd is hij toegevoegd
aan de trainersstaf, maar het is de
bedoeling dat hij ook meevoetbalt.

Einde loopbaan Ceulemans lijkt nabij

Ook in andere landen wordt dit
weekeinde om de nationale titel
cyclocross gestreden. De Belgen
doen dat in Diksmuide; de Duitsers
morgenmiddag in Aken, waar een
parcours is uitgestippeld in het Aa-
chener Gillesbachtal. Het hoofnum-
mer aldaar (profs en amateurs tege-
lijk aan start) begint om drie uur.
Tot de acht deelnemende beroeps-
renners behoren onder meer Gölz,
Ludwig, Barth, Krukenbaum en
topfavoriet Kluge. Het amateurpe-
loton bestaat uit ruim vijftig man.

Ghana is topfavoriet, ook volgens
Milla. Door de onlangs behaalde
wereldtitel voor spelers onder ze-
ventien jaar, de unieke verzameling
talent. De bekende namen: Pele, de
dribbelkoning van Olympique Mar-
seille, Yeboah, de goalgetter van
Eintracht Frankfurt en Lamptey,
het 17-jarige supertalent van Ander-
lecht.

HOCKEY
u.
C'ore, Vierlandentoernooi onder 21
{; r. derde en laatste dag: Nederland-beland 5-0 (3-0). Doelpunten: West-KTfk 2, Smolenaars, Koster, Jazef 1,
fKistan-Duitsland 1-0 (1-0). Eindstand:
{j Pakistan 3-4 (6-2), 2. Nederland 3-4l?>. 3. Duitsland 3-3 (4-2), 4. Engeland
'd-10).

sport in cijfers

TENNIS
J;">ourne, kwalificatie Open Australi-

mannen, eerste ronde: Rafter-
Qfnpers 6-1 6-3, Stafford-Oosting 6-1

/dney, kampioenschap van Nieuw-
£'<i Wales, 900.000 gulden: Mannen:
jartfinales: Camporese-Bergström 6-7
[3 6-1, halve finales: Forget-Wheaton
). 6-2, Emilio Sanchez-Camporese 6-4
Q.\ Vrouwen: kwartfinales: Sabatini-
-I,B' Kernandez 6-2 7-6, Huber-Novotna
U '-5, Mary-Joe Fernandez-Mesjki 6-1
o Arantxa Sanchez-Martinez 6-4 6-2.L^kland, mannen, 350.000 gulden,

Yzaga-Naewie 6-3 7-6,
nell-Evernden 6-4 7-6, Washington-
rkasov 6-4 6-2, Zöcke-Volkov 7-6

SKI

K^hau, Open NK, super-G mannen: 1.J*rik Marksten 1.41.02; 2. Strand Nil-
P 1-41.17; 3. DietmarThoni 1.41.42;44.
j?m van Es 1.47.29; 46. Michiel Sloot-je 1.47.46; 52. Harald de Man 1.48.15;

(V Bastiaan Hulkeshoven 1.51.50; 72.[Sphan de Wit 1.52.10; 84. Johan MoserE-97-
-1, Per-G vrouwen: 1. Birgit Heebj'^l2; 2. Marianne Salchinger 1.13.64;
Ij'-mma Carrick Anderson 1.14.33; 32.te*scha Hellenbrand 1.19.91; 35. EsmeeVught 1.20.17.

Programma Valkenswaard,vandaag: 10.30
uur, C-amateurs; 11.30 uur: B-amateurs;
13.00 uur: nieuwelingen; 13.01 uur: dames
en juniorendames; 14.30 uur: A-amateurs.De wedstrijdduur varieert van 25 minuten
(nieuwelingen) tot 50 minuten (A-ama-
teurs). Programma morgen: 11.15 uur: vete-
ranen; 13.00 uur: junioren: 14.30 uur: profs.
De wedstrijdduur bedraagt respectievelijk
dertig, veertig en zestig minuten.

Indeling van de groepen: Groep A: Senegal,
Nigeria en Kenya. Groep B: Cameroun, Ma-
rokko en Zaire. Groep C: Algerije, Ivoor-
kust en Congo. Groep D: Egypte, Zambia
en Ghana. Nummers een en twee gaan door
naar kwartfinales. Schema: IA-28, 18-2A,
IC-2D, ID-2C. Halve finales: winnaar 1-win-
naar 4, winnaar 2-winnaar 3.

BRUGGE - Jan Ceulemans wil
met onmiddellijke ingang met
voetbal stoppen. Dit maakte de
Belgische recordinternational (96)
gisteren bekend. De bijna 35-jari-
ge speler van Club Brugge kwam
dit seizoen nauwelijks in actie we-
gens knieblessures en - operaties.
„Mijn loopbaan is voorbij. Daar
bestaat voor mij geen twijfel over.
Het liefste stop ik meteen", vertel-
de Ceulemans.

De aanvaller zei dat hij eerst het
management van de club toe-
stemming vraagt of hij onmiddel-
lijk kan stoppen. Zo niet, dan
dient hij zijn contract tot juni uit.
Daarna wil hij als trainer aan de
slag. Ceulemans nam met de Ro-
de Duivels deel aan drie wereld-
kampioenschappen. Met Club
Brugge werd hij drie keer lands-
kampioen en veroverde een maal
de beker. Hij begon zijn profloop-

baan bij Lierse SK en speelde
sinds 1978 voor Club Brugge.

Ceulemans zei dat hij nog steeds
ambitieus genoeg was. „Maar
mijn gezondheid staat voorop. Ik
wil niet over tien jaar in een rol-
stoel zitten", aldus de Belg. „Een
nieuweknie-operatie zou mij voor
85 procent kans hebben gegeven
op een geslaagde come-back,
maar dat risico neem ik niet".

Nederlandse skitop snel
DOOR FRANS DREISSEN We zullen de komende weken pro

beren om vooral Mascha Hellen
brand weer op de .rails te krijgen".

het zware en lange parcours werd
veel van de techniek gevergd. En
die krachtproef hebben de jongens
goed doorstaan. De prestaties zijn
hoopgevend".

Een mening die de door zijn veel-
vuldige afwezigheid bekritiseerde
bondscoach Prodinger onderstreep-
te. „De jongens zijn duidelijk op de
goede weg. Met het oog op de Spe-
len in Lillehammer in 1994 denk ik
dat we daar misschien present kun-
nen zijn".

FLACHAU - Durf en branie. De
Nederlandse skiërs zijn lefgozers.
Een beetje wild soms, maar wel
snel. Zoals gisteren op de super-G.
Die discipline vormde de apotheose
van een voor de mannen redelijk
verlopen NK. Met 'slechts' zes se-
conden achterstand op absolute
toplopers als de Noren Didrik
Marksten en Kjetil Andre Aamodt
(tweede bij de WK) mochten de pa-
radepaardjes van de Nederlandse
skivereniging zich best laten zien.
Bram van Es was opnieuw de snel-
ste van de groep. Mascha Hellen-
brand pakte haar derde titel bij de
vrouwen.

Wassen in
tennisseleetie
HILVERSUM - In de nationale
jeugdselectie van de tennisbond
komt dit jaar slechts een Lim-
burger voor. Bij de jongens tot
en met 16 jaar is dat Rogier Was-
sen. Hij zal het komende jaar
Nederland vertegenwoordigen
in de wedstrijden en toernooien
in deze leeftijdsklasse. Sjeng
Schalken, die ook in het selectie-
team opgenomen had kunnen
worden, wil zich niet aan de
bond binden.

Stripteaseclub
steunt zwemmer
WELLINGTON - Een Nieuw-
zeelandse zwemmer wordt tij-
dens de Olympische Spelen in
Barcelona financieel onder-
steund door een stripteaseclub.
Toni Jeffs mag zijn zwembroek
evenwel aanhouden. Dat heeft
de eigenaar van Tiffany's nacht-
club in Wellington de deelnemer
aan de 50 en 100 meter vrij verze-
kerd. Jeffs kwam op de proppen
met deze ongewone sponsor na-
dat talloze conventionele geld-
schieters geen brood zagen om
de zwemmer als reclameobject
te gebruiken.

Van Gennip
zonder schaatsen
COLLALBO - Het reisbeleid
van de KNSB is soms wat on-
doorzichtig. Yvonne van Gennip
was al twee dagen in op trai-
ningskamp in Collalbo,
haar schaatsen waren in D
Bij de reis tussen de trainings-
kampen in Midden-Europa
de allroundkernploegen verloor
Van Gennip de schaatsen even
uit het oog. Bij een tankstop in
Collalbo werden de flistende ij-
zers even in de door de Kl*SB-
arts Frank Nusse gereden-auto
'geparkeerd. Toen Nusst
ruimschoots richting Davos was
vertrokken, werd ontdekt dat de
schaatsen in de bagage van de
drievoudige Olympisch kam-
pioene ontbraken. Uiteindelijk
moest de Amerikaanse Bonnie
Blair eraan te pas komen om
Van Gennip vrijdag haar schaat-
sen te brengen.

Voetelink niet
in Collabo
COLLALBO - Sandra Voetelink
doet dit weekeinde niet mee aan
de wereldbekerwedstrijden in
Collalbo. De nationale kampioe-
ne op de 1500 meter is geveld
door griep. Voetelink, die het af-
gelopen weekeinde in Heeren-
veen als tweede eindigde op de
500 en 1000 meter, traint momen-
teel thuis op de baan in Alkmaar.
Bondscoach Arie Koops neemt
na terugkeer uit het Italiaanse
schaatsdorp contact met haar op.

EK voetbal met
Sovjetunie
MOSKOU - Het elftal van de
voormalige Sovjetunie zal onder
de oude naam UdSSR deelne-
men aan de eindronde van de
Europese titelstrijd voetbal in
Zweden. Dat heeft bondsvoorzit-
ter Koloskov in Moskou tegen-
over het blad Sovjetski Sport
verklaard. De naam UdSSR
bij de wereldfederatie Fifa
gistreerd. Een naamswijziging is
pas mogelijk op het eerstvolgen-
de congres van de Fifa op 3 juli.
Koloskov zei voorts dat de Sov-
jet-voetbalbond herdoopt zal
worden in voetbalbond voor de
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten. Dit zal gebeuren ap de
bijeenkomst van de bondsraad
op 11 januari in Moskou.

Haarhuis begint
tegen Hlasek
MELBOURNE - De Open Aus-
tralische tenniskampioenschap-
pen geven al in de eerste ronde
een vingerwijzing voor de strijd
om de Davis-beker tussen Ne-
derland en Zwitserland. Paul
Haarhuis speelt te Melbourne in
de eerste ronde van het toernooi
dat maandag begint, tegen Ja-
kob Hlasek, de Zwitserse num-
mer één. De tegenstanders van
de Nederlandse mannen in de
openingsronde zijn: Siemerink
tegen speler uit de kwalificaties,
Koevermans-Fitzgerald, Scha-
pers-Champion, Eltingh-
Braasch, Krajicek-Saceanu,
Haarhuis-Hlasek. Het schema
voor de vrouwen: eerste ronde:
Bollegraf-Jaggard, Kamstra-
speelster uit de kwalificaties,
Schultz-Rittner, Muns-Jager-
man-Godridge.

trainerscarrousel
SWALMEN - De W Swalmen,
uitkomend in de vierde klasse G,
heeft het contract met trainer
Seegers met een jaarverlengd.

ABDISSENBOSCH - Jo Quad-vlieg, nu nog werkzaam bij Che-
vremont, neemt met ingang van
het nieuwe seizoen het roer over
van Ben Pijpers bij SV Abdis-
senbosch.

oefenvoetbal
MORGEN
Limburgia-VV Keer 12.30 uur
SVN-Vaesrade 14.30 uur

De Schaesbergse pakte haar derde
goud. En daarmee was ze meteen
ook verzekerd van de combinatie-
winst. Het waren echter titels zon-
der glans. Echt tevreden kon de
18-jarige skiester namelijk niet zijn
met het verloop van de super-G.
Het was een aaneenschakeling van
foutjes. „Het vlot nog steeds van
geen kant. Ik denk dat het een men-
taal probleem is en daar zal ik zelf
aan moeten werken". Het schokef-
fect dat Prodinger met zijn scherpe
kritiek hoopte te bereiken, bleef gis-
teren uit. „Ik kan ook niet van het
ene op het andere moment super
gaan skiën. Het seizoen is echter
nog lang. Ik hoop dat het alsnog
goed komt, want anders denk ik dat
er niets anders opzit dat een punt
achter de skicarrière te zetten".

„Een absoluut topresultaat als je be-
denkt dat de meeste jongens pas
drie weken op ski's staan", sprak
assistent-trainer Willi Zechner. „Op

Vooral de gezonde rivaliteit binnen
de groep jongenswerkt prestatiebe-
vorderend. „En dat is het sterke
punt bij de mannen. Ze peppen el-
kaar op en zijn op de piste eikaars
grootste concurrenten. Daardoor
worden de resultaten steeds beter",
aldus Zechner. „Het is jammer dat
de resultaten van de vrouwen ach-
ter blijven bij die van de mannen.

AUTO/MOTORSPORT
t^'be, Rally Parijs-Kaapstad, etappe
Ij, 'to-Namibe 441 kilometer, waarvan
iV klassementsproef. Auto: 1. Vatanen/(uj'glund 28.02. 2. Lartique/Destaillats
ffi 3. Weber/Hiemer 2.26, 4. Aunol/
CJnet 2.34, 5. Servia/Puig 4.03. Neder-Ijiders: 41. Van TuylAVinkler 38.18, 94.
\ 6s'Tijsterman, 1.09.27, 103. Bezemer/
\ Udde, 1.18.14. Algemeen klassement:1'iw^rïol 18.00.18, 2. Weber 10.50, 3. Shi-
il, «Uka/Magne 23.57, 4. Waldegard/Gal-
V^r 1.29.30, 5. Vatanen 2.40.29, 48.
to ,'Tuyl 27.45.39, 60. Bezemer 33.11.14,
fyjKies 46.20.16.
3. i°r: 1. Orioli 1.37.13, 2. Mandelli 0.06,tL r°lli 0.31. Algemeen klassement: 1.
/ufrhansel 47.58.50, 2. Laporte 30.47, 3.tCa°ns 41.33. " Mascha Hellenbrand werd weliswaar nationaal kampioene,

maar het was een titel zonder glans.
Foto: FRANS DREISSEN

" HANDBAL - De loting voor
de kwartfinale om de Nederland-
se handbalbeker had het volgen-
de resultaat: heren: Aalsmeer-

" VOETBAL - Jörg Berger
heeft zijn contract als trainer van
FC Köln met een jaar verlengd.
Beide partijen bereikten gister-
middag een mondeling akkoord.
De 47-jarige Saks nam in de
herfst de baan over van Erich
Rutemöller. Berger en Köln na-
men een optie voor het seizoen
1993-94.

" HANDBAL - Programma ere-
divisie heren, vandaag: Sittardia-
Tachos (19.45 uur, Stadssporthal
Sittard). Morgen: V&L-Aalsmeer
(14.30 uur, Glanerbrook Geleen);
E en O-Blauw Wit. Dames, mor-
gen: V&L-DSVD (13.10 uur, Gla-
nerbrook Geleen); Swift Roer-
mond-UVG (14.15 uur, Jo Gerris-
hal Roermond). Eerste divisie

" TENNIS - Stanley Franker,
directeur sportief van de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond, heeft vijf spelers
geselecteerd voor de Davis Cup-
wedstrijd tegen Zwitserland. Het
duel wordt van 31 januari tot en
met 2 februari in Houtrust Sport
in Den Haag gespeeld. Het vijftal
bestaat uit: Jan Siemerink, Paul
Haarhuis, Richard Krajicek,
Mark Koevermans en reserve
Jacco Eltingh.

V&L, Aalsmeer 4-Hermes,
Blauw Wit-E en O, Tachos-Sittar-
dia. Dames: DSVD-V&L, Quin-
tus-OSC, UVG-SEW, Bevo-Swift
Roermond.

sportkort heren, morgen: Delta Sport-
Noav. Dames, morgen: Bevo-
Noav (14.40 uur, Piushof Parmin-
gen); lason-Velo (14.30 uur. Berg
en Terblijt); OSC 2-Loreal; Sit-
tard-Hermes (14.35 uur, Sport-
centrum Sittard).
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" Roger Millavierde anderhalf jaargeleden nog triomfen tijdens het wereldkampioenschap in
Italië. Foto: Foto: EPA

sportLimburgs dagblad

Dans om Afrikaanse voetbaleer begint

Roger Milla ziet
veel kanshebbers
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CURSUSSEN*
OPLEIDINGEN

Erkend door de
Ministervan Onderwijs &- Wetenschappen op grond

_^M I _ ___ ___ van de Wet op de erkendeTirV Vr I onderwijsinstellingen.

I Praktijk Diploma Informatica len II

WordPerfect en PlanPerfect 5.1
O H dßase '" plus of IV

Lotus 1.2.3.— M Startcursus PC (MS-DOS)
I— EU Gevorderd PC gebruik

<MS-Windows
-^ Notuleren

I I Administratie voor de zelfstandige

Diverse examens van het
(~\ f^^ EXIN te Utrecht worden afgenomenV_/ in ons instituut.

(045) 21 17 33
--7 —^ Hommerterweg 224 Hoensbroek

opleiding - advies - begeleiding

-__-________________——----———-—---—-—--——

I JGL I
Computeropleidingen

In september starten de cursussen:- MACHINESCHRIJVEN
duur van de cursus 12-16 weken- TEKSTVERWERKING Word Perfect
basis- en secretariaatsexamens
duur van de cursus 12-16 weken- DATABASE 111+
duur van de cursus 10 weken

STARTCURSUS PC/MS-DOS
duur van de cursus 6 weken

* Per cursist is er een computer beschikbaar

* Ook voor spoed-, privé- en bedrijfscursussen
+ Dag- en avondcursussen (ook zaterdags)

De cursussen worden gegeven in onze nieuwe loca-
tie Eisenhowerstraat 5, Brunssum.

WmWmWmm^mmW 1 Vfe »^MI^Pnr^WilHl^____f

Hogeschool Katholieke Leergangen

(fk 3 JARIG MBO - 2 JARIG HBO

I PERSONEELBELEID
P ARBEIDSMARKTBELEID

TILBURG - SITTARD
■:■:"

_
É__l WïÉMa ~~~"""""""""^

«iË_&jé?

i 1/ tverJt/ momenteel of binnenkort minimaal half-time en u bent op zoek

Am fc_. B naar een opleiding die in hoge mate praktijkgericht is, die steun biedt en

begeleiding geeft bij uw dagelijksfunktioneren en die u perspectiefvoor

de toekomst verschaft ? In augustus 1992 start in Tilburg en Sittard

H^;_tf_k 1 bij de Faculteit Bedrijf, Mens, Media, de

part-time opleiding Arbeidsmarktbeleid & IËU \W& !scS_SlÉ__
Personeelbeleid, op MBO- en HBO-niveau. S

De MBO-opleiding is primair gericht op "WW£mw

1 Ö'' funkties op uitvoerend vlak. Deze studie duurt 3 jaarmet per week 1 les-

IA Jm dag, naar keuze op een werkdag van 15.15 tot 21.15 uur of op zaterdag

Mt Ë van 09.30 tot 15.30 uur. De 2-jarige HBO-cursus vraagt van u 1,5 lesdag

I per week en leidt op tot beroepsuitoefening op beleidsmatig/adviserend

niveau en tot de titel bc. Beide opleidingen zijn inhoudelijk-praktisch

bestemd voor medewerkers personeelszaken, leidinggevendenzoals chefs,

hoofden van dienst e.d., funktionarissen werkgevers-, werknemersorga-

nisaties, 0.R.-leden, leden medezeggenschapsorganen en medewerkers

arbeidsbureaus, uitzendorganisaties, arbeidsinspektie .
Voor toelatingseisen en overige informatie over deze door I eßF*^
het Ministerie van Onderwijs erkende en gesubsidieerde

opleidingkunt u kontakt opnemen met Opleiding AP/PB,

Lm .Sr. Josephstraat 137, 5017 OO Tilburg, tel. 013-394188

Informatiebijeenkomsten zijn gepland in Tilburg op |
zaterdag 18 januari om 10.00uur en maandag 20 januariom 19.30 uur

in het AMA - gebouw, St. Josephstraat 108; in Sittard op maandag

jmJL j 20 januari om 19.30 uur in het PABO - gebouw, Beukeboomweg 24.

HHH INI UMVIATICA-OPLEIDINGEN
WmK mW^ wM Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen.

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

Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar:
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045- 717600.

dhr/mw/mej: op':
adres: . , tel.:
woonpl.: Ift.: _j

Beveiligingsbeambte m/v,
een beroep met toekomst! Hf %1 *$^ OPLEIDINGSINSTITUUT

Binnenkort start het rijkserkende ■" : /jflttlQ) Lj) ~^Z^>
opleidingsinstituut 0.P.8, in uw omgeving met de """*"""^^ \j)JL <Q) ■"§?"
volgende mondelinge opleidingen: **$§^ '■^ï
BEVEILIGINGSBEAMBTE IW/M)^^
Basisdiploma: 18 januari in Sittard \
Vakdiploma: 18januari in Sittard
Kaderdiploma: bij voldoende aanmeldingen

evenals de

BASISMILIEUCURSUS: bij voldoende aanmeldingen.

Bel of schrijf voor informatie en aanmelding naar:
OPLEIDINGSINSTITUUT OPB, postbus 609, 6130 AP Sittard,
tel.: 046-580578 of 040-860162. om

Studeren bij Van Mierlo
is vertrouwen op kwaliteit

/ In februari starten wij in (Jok z'Jn herhalingsopleidingen mogelijk
/ Heerlen, Maastricht of Sittard / Inlichtingen, prospectussen en

mei onze mondelinge avond- aanmeldingen bij:
opleidingen voor: / , N G s

I 8.K.8, basiskennis boekhouden j J^
\ P.D.B, praktijkdiploma boekhouden’ " " * "\ M.B.A. moderne bedriji's-

\ sp i) admin'sT"t,, / ÜBfelifMIERLO\ a.r.U. staatspraktijkdtploma m

\ bedrijfsadministratie -a

de Minister %.

' van Onderwijs en %w Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen.
Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen

de erkende onderwijsinstellingen '"'' Tel. 04459 - 1 782 Tel. 045 -7 1 5248

BUSINESS
MARKETING/

MANAGEMENT/PR.
EUROMANAGEMENT
HOTELMANAGEMENT

SECRETARESSE
TOERISME

RECEPTIONISTE
HOST/HOSTESS

Ben jijook geïnteresseeerd in een dynamische toekomst en
goed onderwijs met een europees karakter (1 of 2 jarig).

Stuur dan snel onderstaande bon op of beleven:

OPEN DAG
VENLO

Hotel Wilhelmina (to. het station)
12 febr. 1992

Aanvang:"! 8.00 TOERISME-HOTELMAN.
HOST/HOSTESS-RECEPTIONISTE

Aanvang: 19.45 BUSINESS-MARKETING/
MANAGEM./PR-EUROMAN. SECR.-REC.

MAASTRICHT
Helmstraat 3-5 (Geb. "Entre Deux")

13 febr. 1992
Aanvang: 18.00 uur TOERISME-HOTELMAN.

HOST/HOSTESS-RECEPTIONISTE
Aanvang: 19.45 uur BUSSINESS-MARKETING/

MANAGEM./PR.EUROMAN.SECR.-RECEPT.

i^\\\X^rmY^ Algemeen secretariaat

■JrlÉÉtlrG tel-: M0*-52 20

% IV* V JIJ + NOTENBOOM
■pXPniyL^ laat het samen gebeuren

I BON VOOR CARRIÈRE PERSPECTIEF
I Ja, stuurt u mij de uitgebreide studiegids.
I naam _.
I adres £ 'IQIpc./plaats "■"■> i
| gefrankeerd sturen naar centr adm:

I Instituut Notenboom postbus 307. 5600 AH Eindhoven
Eriiend door detmntsler van Onderwijs en Wetenschappen, op grond van de

I wet erkende onderwijsinstellingen voorzover helonderwijs onder dere*wi/ote
van de wet valt

\Ja

/iRBETOS bUREAU
B[UIDD(IIH6mS(HOtIH6

Scholing i.s.m. uw Arbeidsbureau en
het Europees Sociaal Fonds

- Werkzoekende en ca. 1 jaar ingeschreven bij een der
arbeidsbureaus in de Oostelijke of Westelijke Mijnstreek?

- Full-time beschikbaar vanaf 9 maart 1992 en niet ouder dan
34 jaar?

- Zoekt u een pittige baan met toekomstperspectief?
- Bent u bereid daarvooraan te pakken?

PIT Training BV verzorgt de opleiding:

A Business Logistics
Deze zware opleiding beoogt op een gestructureerde wijze
logistiek te verweven met die facetten van de informatica, die
onmisbaar zijn om de logistieke concepten op operationeel,
tactisch en strategisch niveau te kunnen toepassen.
Eis: academisch- of HBO-niveau.
Duur: 10 mnd. (inclusief 3 mnd. stage).

B Technisch Ontwerper geavanceerde PLC-systemen
Programmeren van geavanceerde PLC-systemen
(programmable logic controllers), zoals de LMS-200 van Philips
t.b.v. produktieautomatisering, machinebesturingen etc.
Tijdens deze opleiding leert u de functionaliteit van processen
te doorgronden en deze te vertalen naar gestructureerde
programmatuur.
Kis: (technisch) HBO-niveau of MBO + ervaring.
Duur: 12 mnd. (inclusief 5 mnd. stage).

Wilt u meer weten, stuur dan een briefkaart met vermelding vafl
uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd en
opleiding naar:

PIT Training bv
Postbus 5282,

6130 PG Sittard

! Grijp deze kans nu, slechts twintig
plaatsen per opleiding !
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M
Mm) EXPORTSLACHTERIJ

benedik^
A. BENEDIK & ZN. B.V.
EXPORTSLAGERIJ LANDGRAAF
Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn enkele

UITSNIJDERS
enige ervaring gewenst
Tevens hebben wij nog enkele vacatures voor

JONGE PRODUKTIE-
MEDEWERKERS
Telefonische reacties van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur, tel.: 045-325000
A. Benedik & Zn. B.V.
Vogelzankweg 245
6374 AC Landgraaf oi«o

KBO-Limburg
Katholieke Bond van Oudere*

De KBO-Limburg Is een organisatie van en voor ouderen metruil*,
32.000 leden, die de belangen van ouderen behartigt op het geWH
van het welzijn.
Wij zoeken op korte termijn een

vrijwilliger/ster
Taak:
- voorbereiden, notuleren en uitwerken van vergaderingen.
Functie-eisen:
- ruime ervaring op het gebied van notuleren van vergaderingen
- belangstelling en enige kennis van de emancipatie en

belangenbehartiging van ouderen.
Te investeren tijd:
1 dag per week.
Vergoeding:
- ’ 800,-per jaar:- reiskostenvergoeding.
Voor meer informatie kunt u zich in verbinding stellen met het
secretariaat van de KBO-Limburg, tel. 04750-10185.
Schriftelijke reacties binnen 10 dagen na het verschijnen van de
advertentie richten aan:
KBO-Limburg, Willem II Singel 3a, 6041 HPRoermond.

HS
Binnen het werkgebied van de sector Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs Hogeschool Sittard
zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande. Veel docenten van de sector zijn
betrokken bij projecten van korte of langere duur in de ondersteuning en omvat de sectoren
uitwerking van deze vernieuwingen in onderwijsen maatschappij. Voor Hoger GezondheidszotD
met name de studierichting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Onderwijs en Hoger
de studierichting Personeel en Arbeid zoeken wij Sociaal Agogisch

Onderwijs.

docent-vervangers (m/v)
Studierichtingen van de

op de volgende onderwijsgebieden: sector Hoger Sociaal
" onderzoek en statistiek; Agogisch Onderwijs:
" theorie en methoden van het MaatschappelijkWerk; " Culturele en
" werkterrein en methoden sociaal-juridische hulpverlening in o.a. Maatschappelijke

Informatie- en Advieswerk, Sociaal-Raadsliedenwerk en Sociale Dienst; Vorming;
" Bedrijfskunde; * Kreatieve Therapie;
" Bestuurlijke Informatievoorziening. " Maatschappelijk WerK

en Dienstverlening;
Taken: " Personeel en Arbeid;

" geven van lessen d.m.v. hoor- en werkcolleges en begeleiding van " Sociaal Pedagogisch
onderwijsgroepen; Hulpverlening.

" bijstellen en/of ontwikkelen van onderwijsmodulen. s

Functie-eisen: Sollicitaties met een uit'
" relevante universitaire opleiding of HBO-opleiding met VO; gebreid c.v. .kunt u vóór
" bekendheid met en werkervaring in een of meerdere werkvelden " 27 januari a.s. richten

waarvoor wordt opgeleid; aan de adjunct-directe*Jf

" bekendheid met modulair onderwijs. Personeel, de heer
Onderwijservaring in het HBO of universitair onderwijs is gewenst. drs. G. Bollen, op

onderstaand adres.
Het salaris wordt vastgesteld conform de CAO van de Hogeschool J
Sittard en bedraagt minimaal ’ 3.428,- en maximaal ’ 7.528,- bruto

l per maand bij een volledige betrekking. Hogeschool Sittard
| Sportcentrumlaan 35,

Inlichtingen kunt u telefonisch verkrijgen bij mevrouw drs. C. Schoffelen- Postbus 69,
Steentsma, sectorleidster, (046) 59 12 12, bij de heer B. Eggen, studie- 6130 AB Sittard.
richtingsleider Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, (046) 59 12 47, Telefoon (046) 59 12 12
of bij de heer K. Weterings, studierichtingsleider Personeel en Arbeid,

| (046)59 12 56. I

! HOGESCHOOL SITTARD
■



ook, ik ga de risico's, verbonden
aan mijn job,niet uit de weg."

'n het Oostenrijkse Solden, waar

~^ 29-jarige Uwe Raab met zijn
Pjoegmakkers van PDM de voor-bije week een winterstage af-
perkte, kijkt hij niet alleen terug
j**P alles wat hij al meegemaakt, eft. Hij kijkt óók naar de toe-

Komst.

trui een van de jaarlijkse doelen.
Ik was in dekern van de nationa-
le selectie gehaald om successen
binnen te slepen. Het hield ook
in, dat wij de wielersport heel
anders beleefden dan de ama-
teurs elders op de wereld, vooral
in de landen waar het professio-
nalisme een vanzelfsprekend-
heid was. Daar stond de opbouw
voornamelijk in het teken van
een toekomstige profloopbaan.
Bij ons waren de grote amateur-
koersen de top. Hoe vaak ik de
Vredeskoers (Warschau-Berlijn-
Praag, red.) gereden heb? Liefst
zeven keer. Ik heb het dan niet
eens over Tour de I'Avenir, Ron-
de van Cuba en menige open
wedstrijd, waarin wij het moes-
ten opnemen tegen de profs. Het
was telkenmale voluit er tege-

Uwe Raab was eenentwintig
toen hij in de zomer van 1983
wereldkampioen werd bij de
amateurs. Op het parcours van
het Zwitserse Altenrhein, waar 's
anderendaags Greg Le Mond on-
ze landgenoot Adrie van der
Poel voorafging in de strijd bij
de profs, was hij ongenaakbaar.

naan.'
">ls het niet fantastisch, dat ik°ch nog een groot deel van mijn
j*Portloopbaan als professionalKan meemaken", zegt hij. „Het
etekent de vervulling van een

Jongensdroom. De politieke si-
Uatie van weleer vormde lange"Ja een sta-in-de-weg, totdat zich

**e gigantische omwentelingen
oordeden in het vroegere oost-lok Ik heb nog een mooie tijdv°or de boeg."

door

WIEL
VERHEESEN

Weliswaar moest hij het wapen
van de sprint hanteren, maar dit
keer betrof het geen ontknoping
in groepsverband. Alleen de
Zwitser Niki Rüttimann had
hem tot aan de eindstreep kun-
nen bijhouden, Serediuk, een
Pool, moest vier seconden prijs-
geven. Het peloton volgde al op
meer dan een dozijn seconden. zul je op een of andere manier

altijd aan herinnerd blijven."

en ongeluk zit overigens in een
v i n. boekje, zeker in een vak°1 risico's zoals de wielersporte kent. Neem alleen de kans op
""Partijen in de sprint van eencompact peloton."Woe je het ook bekijkt", aldus

,We Raab, „als je wilt meespe-en kan angst in een massasprint
Sewoon niet. Je zult je verstand

even op nul dienen te zet-""3n- Dat klinkt gek, omdat jeeen
lorm reactievermogen aanKracht en snelheid moet paren,

f-odra je echter ook maar eenractie van een seconde denkt~an hetgeen je overkomen kann wat de gevolgen zijn voor je-elfen je gezjn> ben je uitgescha-
keld. Is het gek, dat het heel

aak jonge gasten zijn, die zonerndrush domineren? Hoe dan

Raab: „Het behalen van de we-
reldtitel was, vanzelfsprekend,
een fantastische belevenis. In
West-Europa zou zon succes de
springplank naar een profcar-
rière hebben betekend. Bij ons,
in de vroegere DDR, betekende
het winnen van de regenboog-

De uit Berlijn afkomstige me-
vrouw Raab, die in gezelschap
van de kleine Nadja op eigen ge-
legenheid naar het trainings-
kamp van de PDM-ploeg in
Solden reisde, mengt zich heel
even in het gesprek. „Weetje wat
ook fijn is? Wij hebben in Lom-
mei, waar wij ons vestigden met-
een nadat mijn man prof werd,
een leuke kennissenkring opge-
bouwd. De contacten zijn zelfs
veelvuldiger dan met buurtbe-
woners in Wittenberg, waar wij
vroeger woonden. Ik hoop, dat
we de sfeervan Lommei ookvin-
den in Genk, waarheen wij bin-
nenkort verhuizen."

„Zijn zaak, niet de mijne", aldus
Uwe Raab. „Ik had geen reden
om ontbindingvan mijn contract
te vragen. Sterker nog, ik teken-
de voor een jaar bij. Wat er na
afloop hiervan gaat gebeuren,
want PDM stopt eind 1992 met
sponsoring van het team, zien
we dan wel weer. Eerst maar
weer eens een aantal goeie resul-

taten neerzetten, dan komt de
rest vanzelf."
Was de komst van Jean-Paul van
Poppel naar PDM dan van grote
betekenis voor Uwe Raab? „Niet
direct", houdt laatstgenoemde
zich op de vlakte. „Wél was het
zo, dat Van Poppel in de Ronde
van Spanje vorig jaar onze be-
langrijkste man voor de massa-

" Uwe Raab: ~/Vfijn eerste Ronde van Spanje was een fantastische ervaring."
Foto: DRIES LINSSEN

Eenmaal beroepsrenner gewor-
den ('tegelijk met Uwe Ampler
bij PDM') verwierf Uwe Raab
snel het vertrouwen van ploeg-
leiding en teamgenoten. Dat
kwam vooral in de Ronde van
Spanje 1990 tot uiting. Als een
etappe weer eens op een massa-
sprint uitdraaide stond het hele
PDM-blok in dienstvan hem.
„De drie " dagoverwinningen en
vooral de blauwe trui voor de
winnaar van het puntenklasse-
ment beschouw ik nog steeds als
mijn voornaamste wapenfeiten
in mijn pas tweejarige profloop-
baan. Een ander hoogtepunt
blijft de eerste plaats in de ploe-
gentijdrit in Eindhoven datzelf-
de jaar. Weet je overigens, dat ik
in mijn eerste seizoen acht keer
zegevierde? Dat kan niet iedere
neoprof zeggen. Ik reed ook de
Tour de France uit. Ritwinst
daar zat er jammer genoeg niet
in. Toch was het een Tour om
met prettiger gevoelens aan te-
rug te denken, dan aan het eve-
nement van het voorbij jaar. Ik
vergeet de hele affaire waarmee
wij, de PDM'ers, te maken kre-
gen het liefst zo snel mogelijk, al

Het voorbije seizoen was trou-
wens toch al niet zo goed, verge-
leken met twaalf maanden eer-
der. Dat had niks te maken met
het feit, dat Uwe Ampler tussen-
tijds by PDM opgestapt was.

lon Tiriac is sinds 1984 manager van Boris Bec-
ker. Hoewel de Duitse tennisser onder de hoede
van de Roemeen drie keer Wimbledon won en
uitgroeide tot de nummer één van de wereld,
Worden de werkzaamheden van Tiriac bijna
voortdurend met argusogen bekeken. Boze ton-gen beweren dat onder de krullende, zwartehaardos een puur op dollars en eigen belang be-
lust brein schuilgaat. Mensen die dichter bij deeigenaar van het managementsbureau TiVi (Ti-

riac/Vilas) BV staan, prijzen juist zijn barmhar-
tigheid en humaniteit. Als zakenman is hij wel
keihard, maar ook eerlijk. En voor zijn protégé
Boris Becker heeft hij slechts de absolute top
ten doel gesteld. Tijdens de strijd om de Grand-
Slamcup in München, nam onze verslaggever
hem „onder schot" en constateerde dat „Graaf
Dracula" een minder grote bullebak is dan
wordt gezegd.

’Geld is erg belangrijk, zeker als je het niet hebt’

Tiriac, de man met
de gouden handjes

DOOR ERIC DE BIE

overtuigd dat hij de speler van
de toekomst had gevonden. Een 'jaar later kreeg hij al gelijk. Bec,-^
ker verraste in 1985 de tenniswe^...
reld door de jongsteWimbledori-^winnaar te worden.

Dat was voor de Duitser het be-*>
gin van een kleurrijke loopbaan,
waarvan het einde nog lang niet ;
in zicht is. Al ziet Becker, mee
van het steeds moeten presteren,'
het af en toe niet meer zitten.-*
„Op jeugdige leeftijd stond BorisS
al aan de top. Dat was voor hem-^niet altijd even gemakkelijk.--;
Naar mijn mening is echter*>rjits
grootste kwaliteit dat hij nielsperfect is. Daardoor kunnen veei^;
mensen zich met hem identilScé--'
ren. Hij is in veel dingen geMfte-
resseerd, heeft over sommige
zaken een uitgesproken mening
en kent ook zijn 'ups and
downs. Dat maakt hem gelieft.",
aldus Tiriac, die naast Becfcer
momenteel alleen Slobodan
vojinovic en Mary-Joe Fernan-
dez begeleidt.

Geldwolf
Vooral in de Duitse media wordt--
Tiriac regelmatig als een 'onbe-''
schaamde geldwolf afgeschit- a
derd. De Roemeen - wiens be- -
drijf TiVi ongeveer tien procent;:i
van Beckers prijzengeld tou-
cheert, 25 procent van de
clame-inkomsten krijgt en dertiffjr
procent van zijn exhibities op- -Jstrijkt - zou er alleen maar ojj^^H
zijn zo snel mogelijk zijn zak&jfr^
te vullen. „Boris neemt zijn eKi
gen beslissingen", verdedigt Ti-
riac zich. „Ik dwing hem nergens
toe. Ik kan hem alleen mijn me-
ning geven en vervolgens hopt
dat hij naar me luistert".

De samenwerking met de perfec-
tionist heeft Becker in elk geval
geen windeieren gelegd. Tinac
weet als geen ander lucratieve
sponsorcontracten met grote be-
drijven af te sluiten. En dat on-
danks het feit dat de manager
niet van een dure Amerikaanse
busmess-school komt, maar diep
uit het hart van de voorheen
anti-kapitalistische wereld. Ti-_
riac leerde echter al snel dat geld
„erg belangrijk is. Zeker wa&jj
neer je het niet hebt".

,In het tennis wordt bijna aJtijaS
over de hoge prijzengelden*J"^2
praat. Maar die bedragen -flUfiS
betrekkelijk. Ik ken menseirSfi»
per dag zestien miljoen d_t£sS
verdienen en ik ken menseri'^JlO
met zes dollar genoegen moeiefr*
nemen. Als je kinderen vauifJhonger huilen en je kunt ze .nïJjß
te eten geven, is zes dolla£i^Kveel. Zes dollar is echter niet_-al*>
je tijd te kort komt om al je geid^J
uit te geven", meent Tiriac,. w>
zijn afkomst overigens it>_sH£
heeft verloochend.

>*♦>_____

" lon
Tiriac, de
Roemeen

met de
gouden

handjes. De
man aan
wie Boris

Becker heel
veel, zo niet
alles heeft te

danken.

Foto: KAPA

JJüNCHEN - lon Tiriac heeft het altijd druk. Maar eenmaal
deK

e praatstoel blijkt de 52-jarige Roemeen allesbehalve. besnorde bullebak die volgens velen snellervuur spuwt
la' Becker serveert, te zijn. Al interesseert 'Graaf Dracu-

> zoals één van zijn bijnamen luidt, dat weinig.

zelfs enige tijd in de belangstel-
ling van de Philadelphia Flyers,
een club uit de hoogste ijshoc-
key-divisie in de Verenigde Sta-
ten.

Toen het einde van zijn actieve
loopbaan in zicht kwam, ging Ti-
riac op zoek naar een geschikte
pupil. Die vond hij in Guillermo
Vilas. De resultaten van hun sa-
menwerking waren frappant. In
1977 behaalde de Argentijn bij-
voorbeeld vijftig opeenvolgende
overwinningen en won zowel de
open Franse als de open Ameri-
kaanse kampioenschappen. In
de daaropvolgende jaren hand-
haafde Vilas zich in de top van
de wereldranglijst, terwijl Tiriac
als een soort 'supermanager'
naast hem stond. De Roemeen
was coach, sparring-partner,
zaakwaarnemer, vriend, pr-
manager en pleegvader tegelijk.
Een werkwijze die hij in feite nu
nog hanteert, al staat hij zelf te-
genwoordig niet meer op de
baan.

we mevrouw Leconte bemoeide
zich namelijk met alles en daar
had Tiriac geen zin in.

per dag inzetten om het gestelde
doel te bereiken. Daar moet je
wat voor over hebben, maar het
levert uiteindelijk wel een hele-
boel op".

£*et maakt me niets uit of deensen mij als een 'bad guy' ofe.en 'good guy' zien. Ik weet
w lk ben en ik weet wat mijnWat^i is' Dat is voldoende. Over
sch - kranten over mi- ofBoris
jar Ven' maak ik me na zoveel
We Z niet meer druk"lkheb dezeziJt gelezen dat Boris zwaar
lijdt Z°U zijn" Dat hi-i aan Aids
Sl_ en daarom voor de Grand-nén SUp heeft afgezegd. Dege-
ZiJl dat schrijven, zijn zelf
So*i Zlek in hun hoofd. Aan dat
aa^T Afhalen besteed ik geenindacht meer".

Hangsnor
'r-ac üet zi jn befaamde hang.

I_r
0r Voor het eerst groeien in

D a^ov> een Roemeense fa-"eksstad die ook bekend stond
„ wintersportcentrum. De jon-
ketKriac skiede er> speelde bas-
ikh en blonk vooral uit in
jockey.Als verdediger boekteJ zo snel vooruitgang, dat hij aljP zyn zestiende een plaats
d e^S in het nationale team. Hijerj mee aan de Olympische

'nterspelen van 1964 en stond

Omdat Tiriac, die ook nog een
tijdje als metaalarbeider zijn
kost verdiende, zo opging in de
wintersporten, begon hij pas laat
te tennissen. Hij leerde daardoor
nooit een slag perfect te slaan.
Dat hij met zulke beperkte mid-
delen nog zo ver wist te komen,
mag dan ook een wonder wor-
den genoemd. Met een redelijke
backhand-return als voornaam-
ste wapen en een goede kennis
van tactiek bouwde Tiriac aan
een carrière in het tenniscircuit,
die uiteindelijk zeventien jaar
zou duren. Zijn beste resultaten
behaalde hij in het dubbelspel
en de Daviscup. Met Die Nastase
vormde hij acht jaar lang een
even illuster als succesvol kop-
pel, dat in 1970 op Roland Garros
de open Franse titel won. Met
het Roemeense Daviscup-team
stond hij drie keer in de finale:
'69, '71 en '72. Telkens werd van
de Verenigde Staten verloren.

,Als TiVi een tennisser onder
zijn hoede neemt, dan trekken
we alles naar ons toe", vertelt Ti-
riac. „Zijn programma, zijn con-
tact met de trainer en zijn over-
eenkomsten met sponsors. Dat
vergt veel tijd en inspanning.
Daarom ga ik ook alleen met
mensen in zee, in wie ik geloof.
Ik ben dit jaar door vier spelers
uit de top-vijftien benadert, maar
ik heb ze allemaal afgewezen.
Kijk, als ik me ergens voor inzet,
wil ik dat zo perfect mogelijk
doen. En dat verwacht ik ook
van iedereen met wie ik werk. Ik
verwacht dat ze zich net als ik
zeven dagen per week, 24 uur

Goede neus
De woorden van Tiriac mogen
enigszins verwaand overkomen,
maar dat hij een goede neus voor
talent heeft, staat wel vast. Nadat
in 1984 zijn toenmalige topster
Vilas schuldig werd bevonden

aan de acceptatie van 60.000 dol-
lar startgeld, aangeboden door
de organisatievan het ABN-toer-
nooi in Rotterdam, moest Tiriac
op zoek naar een nieuwe pupil.
De carrière van deArgentijn had
immers onherstelbare schade
opgelopen. Tiriac had zich in-
middels ook ontfermd over Hen-
ri Leconte. Toen de Fransman
met de voormalige echtgenote
van hordenloper Guy Drut
trouwde, kwam er snel een einde
aan de samenwerking. De nieu-

Na het vertrek van Leconte viel
Tiriacs oog opBoris Becker, des-
tijds een tiener met zware benen,
hier en daar wat babyvet, twijfel-
achtig voetenwerk en een plaats
op de wereldranglijst die niet zo-
zeer getuigde van prestaties. De
manager zag echter meer in de
blonde Duitser. Hij was ervan
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Uwe Raab: ’Angst
in massasprint
kan gewoon niet’

Vroegere Oostduitser in startblokken van derde seizoen als prof
sport

Zaterdag 11 januari 1992 "25

Het feit, dat hij met twee colle-
ga's uit de vroegere DDR, dietot
andere ploegen dan de zijne be-
horen, naar Mexico vliegt om ie
trainen is niet zó verwonderlijk.
„Er bestaat", zegt Uwe Ra"èb,
„nog steeds een speciale band
tussen renners uit het oosten Van
de huidige Bondsrepubliek. Wij
waren te laat met reserveren van
hotelaccommodatie, anders had-
den Uwe Ampler, Jens Heppner,
Jan Schur, OlafLudwig, Thomas
Barth, Olaf Jentsch, Falk Boden
en ik, met respectievelijke fami-
lieleden, zelfs de jaarwisseling
gezamenlijk in Oostenrijk door-
gebracht. Het feit, dat wij tot
verschillende ploegen behoren
hoeft onze vriendschap zeker
niet in de weg te staan."

Daarna liep het allemaal minder,
ook al omdat hij met ziekte en
blessures af te rekenen kreeg^
Toen daar nog eens de mislukte
Tour de France bovenop kwam,
was de balans over zijn tweede
profjaar allesbehalve goed.
„Het naseizoen, maar vooral de
winterpauze hebben mij daaren-
tegen weer veel ambitie gegeven.
Ik weet wat ik kan, zowel in de
rittenkoersen als in de klassie-
kers, waarvan vooral Milaan-
Sanremo mij aanspreekt. Ik
werd daarin al eens achtste. De
laatste hand aan de voorberei-
dingop het nieuwe seizoen leg ik
binnenkort in Mexico. Daar ga ik
met mijn landgenoten Ampler
en Heppner trainen. Op 13 -Jje-
bruari keer ik terug. Ronde-van
Sicilië, gevolgd door Kuur^e-Brussel-Kuurne, Tirreno-Adriati-
co en Milaan-Sanremo zijn daar-
na mijn belangrijkste opdrach-
ten. Normaliter komt ook weer
de Ronde van Spanje op mijn
programma."

sprints was. Hij deed ook wat er
van hem verwacht werd. Vier
keer won hij. Ik moest het stel-
len met één ritzege, ofschoon ik
tevens een paar ereplaatsen uit
het vuur sleepte. Een hiervan
werd behaald in Sevilla, waar
Skibby ten nadele van mij op de
eerste plaats werd gezet. Discus-
sie met de jury hielp niets. Overi-
gens, ik herhaalde zijn zege van
het jaar daarvoor in het punten-
klassement."

JOLDEN - Hij ondervond aan den lijve hoe groot het verschil is
'Ussen een amateur en een prof, zelfs tussen een topamateur en"Alleen maar" een degelijk beroepsrenner. Toch dwong Uwettaab na zijn overstap in 1990 vrij snel respect af. Dat kwam niet
direct omdat de ex-Oostduitser, die met lieftallige Jana en 4-jarigdochtertje Nadja in het Belgische Lommei is neergestreken, al
!??n paar dagen na zijn debuut een bloementuil te pakken had.
Veel meer had het te maken met hieropvolgende prestaties. Je
Kunt sympathiek zijn, maar bij de profs gaat het ten enemale uit-
buitend en alleen om prestaties. Meedoen is goed, winnen is al-les. Zo simpel is de stelregel van het peloton.
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IRNSUM - Ze heeft op de
drempel van het Olympisch

" jaar niet van de champagne
! genipt. Zelfs geen glaasje
'wijn. Om niet op te vallen; neemt ze cassis. Dat is ook; rood en niemand merkt het
verschil. Ooit baarde ze
opzien, Atje
Keulen-Deelstra. Ze werd
eerst moeder van drie
'kinderen en vervolgens op
haar zevenentwintigste een
flitsende tante. Vier jaar
lang schaatste ze wakken in
de wetten van de sport. Er
zal best nog een vrouw

' worden geboren - hoopt ze
van harte - die evenveel
titels vergaart, 'maar nooit
meer op die leeftijd.' Voor
de huidige generatieheeft
ze een gulle s
boerenwijsheid. „Als jewilt
presteren, moetje een
beetje gezond leven."
Simpelweg.

De boerderij wordt omzoomd
dooreen bestand oude, hoge
bomen. Die vangen veel wind.
„Vaak brieven gehad dieniet zo
leuk waren. Meestal van
vrouwen. Ze zetten hun eigen
naam er niet onder. Jewist nooit
wie het waren. Jammer, ik had
graag met hen gepraat. Als ik
weereens op defoto stond met
een koe ofkalfje, schreven ze: 'U
trekt even de overall aan om te
laten zien dat u ook iets doet.
Dat ik achter hielp, geloofden ze
niet." Met 'achter' bedoelt ze de
stallen van de tot stelphoeve
verbouwde, van oorsprong

; kop-hals-romp boerderij.

; Trots is ze op haar grove handen,; maar de kloven van het onbegrip
| schrijnen. „Vroeger altijd veel
; moetenwerken. Daardoor ook

misschien heel sterk geworden.
Moeder was vaak ziek. Ik was de
oudste, moest er om vier uur uit,
al was ik pas twaalf. Vond vader
vanzelfsprekend." Machines
hadden ze niet.

De boerin was bij de
pinken.

„Sport en arbeid zijn hetzelfde."
Ze zit wel eens te lezen of op een
velletjepapier tekrabbelen,
zomaar, wat haar invalt. Een
kwartiertje. Vliegt ze weer op, de
hittepetit. Kwik in de billen.
Waren het enige wat de
tegenstanders van haar te zien
kregen. De 'nare epistels' zitten
haar hoog. „Jelle was een sul,
moest me beter aanpakken. Dat
schaatsenvonden de mensen
maar niets. Waarom ik me niet
bij mijn gezin hield. Ik jankteals
er weer zon brief kwam. Ach,
denk je, ze zijn alleen maar
jaloers."Tot op vandaag.

„Ik schaats nog goed."
Spontaan: „Ben tweeënvijftig. Er
zyn mensen die niet kunnen
hebben dat ik nog tot heel wat in
staat ben. Een mevrouw belde
me regelmatig. Ik kon allesen zij
niets. Of ik haar datwilde
uitleggen. Vorig jaar, ik zat
midden in de grote schoonmaak.
Sorry, mevrouw, ik ben het huis
aan hetpoetsen. Vervelend als
iemand dat niet begrijpt."

Haar kin rust op de gebalde
vuist. De blik verstart. Er ligt een
vliesje op de vaart. „Jaloerse
mensen." Achterklap als echo
van het applaus.

Ze won alles en verloor veel.
„Wereldkampioen worden, het
ging in een roes voorbij. Geen
tyd om er over na te denken. Nu
besef ik pas: ik heb toch wat
gepresteerd." Opverend: „Het is
natuurlijk ook zo dat niemand in
Nederland..." Ze maakt de zin
niet af, wisselt van baan. „Fanny
Blankers-Koen is ook zon
mevrouw dié nogvolop in de
belangstelling staat. Kun jeeen
beetje vergelijken. Ik kon me
goed inzetten, vanzelf ging het
niet. Gerard Maarsse zei: 'Atje
maakt van elke training een
wedstrijd. Ik wildeweten wat ik
kon. Voor mezelf. Seizoen
opbouwen, serieus leven. Nooit
moeite mee gehad."

Op de kast staat een wereldbol.
West Allis, Stromsund, Inzell,
Medeo. Hemel en aarde bewoog

De warme kracht van
'n ijskoude vrouw

ze. „Jeraakte wel watkwijt.
Onze vrienden diewetoen
hadden, dat was afgelopen. De
kennissenkring is dunner
geworden. Maar dat is overal zo."
Ook zonder de strakke agenda
van trainingen en toernooien.
„ledereen heeft het druk, is
bezig met zichzelf." Het is ijstijd.
Dat verdriet haar.

„Ons hele gezin is
veranderd door het
schaatsen."
Burgemeesters, de koningin, de
prinsen. „Niet dat wij ons niet
gedroegen, maar jekomt toch in
een andere wereld, al zijn het
ook maar gewone mensen. Ik
geloofdat we er veel van hebben
opgestoken. Vroeger had ik
gauwcommentaar. Nou, die
vind ik niet leuk. Als je met zo
iemand sprak, de koningin, dan
bleek dat een heel aardige
vrouw. Ik oordeeldevaak te
vlug. Nu heb ik de neiging: niet
alles geloven wat in de krant
staat. Jekijkt anders naar
dingen. Maar innerlijk ben ik
hetzelfde gebleven."

Klein postuur, groot formaat.
Vier wereldtitels, driekeer
Europees goud. Een robot van
vlees en bloed. Zo leek het. „Veel
medewerkingvan Jelle gehad.
In 1970, toen ik voor het eerst
wereldkampioene werd,
kwamen we naar deze boerderij.
De kinderen waren nog klein.
Gafeen hoop drukte. Jelle zei:
'Ga maar een uurtje rusten, ik
was wel even af. Jemoet ook
alles mee hebben. En hard zijn
voor jezelf."

De kern van de zaak. „Van
Gennip won drie gouden
Olympische medailles, maar ze
is geen Europees of
wereldkampioene geweest." Met -allerespect.

„Yvonne is een ander type."

„Gespannen, omdat ze vaak ziek
is. Onlangs was ze ook weer niet
goed. Ikkrijg weinig hoogte van
haar. Ik heb wel eens gezegd: dat
mens is altijdziek als ze moet
presteren. Begrijp ik niet. Ze
worden toch zó goed begeleid.
Wij werden af en toe onderzocht,
kregen een staalinjectie.
Tegenwoordig is de medische
verzorging optimaal, je mag
eigenlijk niet ziek worden. Zal

wel liggen,zeggen ze, aan de vele
trainingen, maarwij trainden
ook veel. Vanaf mei bijna elke
dag.Van junitot en met oktober
's zondags erbij." In de winter
soms driekeer per dag.

„Wij hadden nooitwat."
Misschien ligt het aan het weer,
of aan desterren. „Niet alleen
Yvonne, ook Sandra Voetelink
was ziek, en nog iemand was niet
lekker. Hoe dat komt? Stien en
ik" - Stien Baas-Kaiser -
„waren wat ouder. Wij trokken
ons niet zoveel aan van heelveel
dingen. Je praatte er over en
ging devolgende dag verder. Ik
wil niet zeggen dat de inzetvan
de schaatsenrijdsters niet goed
is. Ik vind wel dat ze dikwijls
wat hebben."

In de gang, aan devoet van de
vitrine diekreunt onder het
gewichtvan het eremetaal, staan
kartonnen dozenmet spulletjes
voor de lezingen. Toegedekt met
handdoeken. „Moet nodig
opgeruimd."Kan toch niet
eeuwig doorgaan. „De
uitnodigingen, dat ze nog steeds
belangstelling hebbenvoor mijn
prestaties. Het is toch al f
zeventien jaar geleden." Het
afscheid op de eigen baan, "
Heerenveen, haar mooiste zege.
„Ze willen me telkens zien. Ik
geloofniet dat iemand van de
anderen dat heeft." Hetzelfde
goud, maar kennelijk van een
ander soortelijk gewicht.

Als ze op de foto moet,
verontschuldigt ze zich. „Gö, wat
een pruik. Ben niet een mens dat
elkeweek naar de kapper gaat."
Bij haar zit het permanent meer
van binnen. Likje oogschaduw,
een veelgevraagdevrouw. „Soms
drie dingen op een dag." De
veehandelaar in de keuken, de
'krant' in de bestekamer en 's
middags naar Wiegel. „Op het
provinciehuis, samen met
Maij-Weggen." lets van de
'verkeersveiligheid. Ze holt
maar door, kan moeilijk neen
zeggen. Probeert iedereen van
dienstte zijn. „Zie jebij
wedstrijden - datkinderen
handtekeningen vragen, datze
dat niet doen, bekende
sportmensen. Ik heb het altijd
wél gedaan. Nu nog. lemand die
me op straat aanspreekt, hallo
Atje. Dan ben ik niet zo dat ik
me gelijk omdraai en kwaad
kijk."

„Ik praat gewoon met de
mensen."
Ze spande de kroon en bezit de
wijsheid van de eenvoud.
„Laatst heb ik een mijnheer die
met pensioen ging, een cadeau
aangeboden. Namens de
personeelsvereniging. Ze
hadden gevraagd of ik het wilde
doen. Die man was helemaal
zenuwachtig, hijwist niet dat ik
kwam. Zulke dingen."Vindt ze
prachtig, 'zulke dingen.
Tramster is ze nooit geworden.
Dat was geen succes. Te weinig
geduld. Lastige ouders aan de
telefoon, als het niet goed gaat
met de kinderen. Ze ziet scherp
'wat ze fout doen', kan het ook
helder overbrengen, maar het
geeft te veel rompslomp. De
boerin kan haar ei het best kwijt
in voordrachten en
schaatsweekends. In Aldeboarn,
of een filmpje draaienvoor de
patiënten in Drachten. „Die
reageren soms heel emotioneel."
Ze heeft een allroundkarakter"
en de uitersten daarvan liggen
even ver uit elkaar als de
vijfhonderd en tienduizend
meter. Warm en ijskoud. „Als ik
het Wilhelmus hoor, ga ik niet
staan snotteren. Maar het doet
me wel wat."

door

HARRY
MURÉ

Een mens moet zijn aard
nietverloochenen.
Al heeft ze geleerd zich aan te
passen. „Ik kan vrij stug zijn."
Op een lezing, dat opdringerige
vaak. „Devrouw van de
burgemeester, ik ben de
presidente. Bekakt. Kan ik ook,
hoor. Komt heel gauw bij mij.''
Lik op stuk geven. „Keihard. Zo
ben ik opgevoed." Ze heeft niet
vlug medelijden. „lemand die
een beetje kucht, gut..."
Aansteller^.
Plotseling breekt het ijs. „Ik heb
een keer een meisje voor de
laatste keer bezocht. Overleden
aan kanker, ze was pas
eenentwintig. Ik kende haar al
heel lang. Op de lagere school

maakte ze tekeningen en
gedichtjes als ik een
kampioenschap had behaald.
Regelmatig stuurde ik haar wat
terug. Toen werd ze ziek.
Voordat ze stierf, wildeze thuis
zijn. Ik heb gebeld, verlangde er
naar Tineke nog eens te zien.
Kom maar, zeiden de ouders, ik
moest niet te lang wachten. Nou,
ik ben er naar toe geweest, heb
toch gehuild. Zon jongmeisje."

„Dan heb ik een klein
hartje."
De kloeke boerenvrouw met het
struise gemoed. 'Attje' staat op
het bordje naast de voordeur.
Met twee t's. Fries en
dubbeldraads. Omdat het zo raar
uitziet, schrijven we Atje. Een
open boek met onbekende
voetnoten.Toevallig werd het
schaatsen. Het had evengoed een
ander hoofdstuk kunnen zijn,
want ze is van nature
uitblinkster. Tennis, volleybal,
kaatsen. „Met zon klein balletje.
Sport houdt jeeen beetje fit."
Aan atletiek heeft ze gedaan,
wederom 'een beetje', en 'bij het
turnen was ik een van de besten.
Nog meer? „Euh... wandelen."
Wandelen? „De Elfstedentocht.
Vijf keer voltooid." Binnenkort
de zesde. Tweehonderd
kilometer te voet, gemiddeld
veertig per dag. Zonder blaren.
'Leuk' noemt ze dat. „Als je de
Elfstedentocht wandelt, schaatst
en fietst,krijg jeeen mooi
brevet."

Competitietennis is het einde.
Niet wegens de heersende mode,
maar omdat ze wil overwinnen.
„Als ik verlies, zal ik niet met het
racket gooien. Ik kan goed tegen
een nederlaag. Anderen" - heeft
ze in haar onbegrensde
sportleven gemerkt - „hebben
datminder. Er wordt hard tegen
me gespeeld. Winnen van een
wereldkampioene vinden ze
geweldig. Maar er zijn er ook die
je in de grond willen boren." In
herhaling tredend: „Eigenaardig,
je hebt van die vrouwen."

Gelukkig valt de afgunst op het
platteland in het niet bij het
plezier op het gravel. „Vroeger
tennisten wij niet. Dat was alleen
voor de elite, mensen met wat
geld. Tegenwoordig moetje
golfen." Ze spreekt het uit als
'kolfen', met een zachte k. „Maar
dat ga ik niet doen, kolfen." Zelfs
geen beetje.

Een paar minuten zit ze met de
benen over elkaar, hoge hakken
onder de spijkerbroek. Niks voor
haar, die positie. Hup, op de
knieën voor de allesbrander. Een
arm op derug, de vrije hand
tastend in de stapelhout.

Ze maakte met iedereen de
kachel aan.

Van de ene dag op de andere
kwam ze uit de lucht vallen. In
1966 werd de jongste geboren.
Die blijde gebeurtenis viel
samen met de komst van de
kunstijsbaan. „Toen ben ik
serieus begonnen op de lange
baan, maar geenszins met de
bedoeling door te dringen tot de
kernploeg. Daar werd niet naar
toegewerkt." Het ging vanzelf.
Per bus naar Heerenveen om te
trainen, vanaf 1970 met de kever.
Cadeau gekregen van de hele
provincie. Zon gewoonmens, en
dan wereldkampioen. Zonder
'van die gladde pakken' en met
een gebreide, wollen muts.
Bestaat niet, maar het is waar
gebeurd. Vier winters aan één
stuk vierde Nederland
moederdag.

„Ik reed voor mezelf."
Ook later, toen ze quasi vaarwel
had gezwaaid.Tien jaarna dato
dook haar naam nog elke week
op in de uitslagen. Al wist je niet
precies meer waar het om ging,
want het marathonschaatsen
was pas uitgevonden. Van 1975
tot 1984 werd ze zes keer
nationaal kampioene op
kunstijs. Drieënzestig
marathonzeges, een onthutsende
reeks. Dat record neemt
niemand haar meer af.
Triomfantelijk: „Ineke Kooiman
heeft tweeënvijftig
overwinningen. Maar ze is
gestopt."

De naam Keulen prijkt ook
vandaag nog bovenin het
klassement van de schaatsbeker,
al is het nu Boukje, haar dochter.:
Werd nooit zo beroemd als haar
moeder. Getrouwd, het huis uit,
maar bijkans elke dag over de
vloer. Even haar broers Cees en
Goos gedag zeggen. Na
binnenkomst passeert ze eerst
een spreuk. 'Overal thuis, maar
thuis is het beste. Ze vormen
geen gezin, het is meer een
kernploeg. Met tachtig stuks vee
en een redelijk quotum.

# Kloeke boerenvrouw
met struis gemoed. Atje
Keulen-Deelstra.

Foto:BERT WIERINGA

De titels waren snel
uitgemolken.

„We zijner niet beter van
geworden.Kost veel geld
voordatje in een selectie zit. Ik
denk dat de topsporters nu beter
worden verwend. Voor het
Nederlands kampioenschap
kregen wij duizend gulden. Als
jein de kernploeg kwam, nog
eens duizend. Bleef weinigvan
over. Is ook niet erg. Voor mij is
een titel die je haalt, meer waard
dan tienduizend gulden."

Later heeft ze nog watkunnen
verdienen met het openen van
winkels. „Genoeg om een keer
op wintersport te gaan. Of voor
een vakantie op de Canarische
Eilanden. Hadden we anders
niet kunnen doen." Ze is ook
altijd te bescheiden geweest.
Avondje de polder in voor
vijfenzeventig piek. „Zeiden de "mensen: 'We hebbenHarriet
Freezer gehad. Die vroeg
vijfhonderd gulden voor een
lezing. Maar ik wist niet beter."
Met blosjes op dewangen:
„Daarna ben ik wat meer gaan
vragen."

Haar blinkende, gladde baan
was even rimpelloos als de
dichtvriezende Wijde Ee. Nooit
een schandaaltje, geen
aangrijpende diepte-interviews
waar het volk van ophoort.

Aan kouwe drukte had_ de
kampioene van het ijs een
gloeiende hekel.

„Toen we vijfentwintig jaar
waren getrouwd, gingen we naar
Oostenrijk. We zagen op tegen
een groot feest thuis. De mensen
komen achteraf toch met allerlei
aanmerkingen, ook al doe je het
nog zo perfect. Met zijn tweetjes
dus naar Inzell. Stond me toch
een stuk in Story of Privé, daar
klopte helemaal niets van. Die
vent had telefonisch wat
gevraagd, maar ik had weinig te
melden. Schrijft-ie dat Jelle en
ik in een berghut waren,en dat
Atje voor de open haard zat te
grienen van ontroering. Een
verschrikkelijk verhaal,
jeminee."

Maar voor de rest, opschudding,
boulevard, niet dat ze zich
herinneren kan. Geen
vogelpoepje op het ijs. Schaatste
ze intuïtieflangs. „Stien wilde
vaak nietpraten met
journalisten.Ze heeft me in het
begin ook gewaarschuwd. Toch
heb ik altijd gezegd wat ik
voelde."

„Ik heb het heel intens
beleefd."
Aan dezonzijde van de gevel
wappert het wasgoed. Hangt ze
zelfbuiten. „Eénkeer troubles
gehad met de bond. In het jaar
van deOlympische Spelen
hadden we een coach diehet niet
goed aanpakte. Vond iedereen.
Aan het slot van een
trainingsweek vroeg hij wat wij
van hem dachten. Nou, ik ken
wel betere trainers, zei ik. Verder
deed niemand zijn mond open.
Toen had ik het gedaan. De
kernploeg werd ontbonden, we
moesten ons zelf gaan
voorbereiden. Uiteindelijk
keerden de herenvan de
schaatsbond op hun stappen
terug." En warempel, Van der
Ploeg werd vervangen door
Maarsse. „We hebben nog nooit
zulke prestaties geleverd als in
dat jaar."Stien in Japan eerste
op de drieduizendmeter, Atje
Europees en wereldkampioene.

Ze haalt geen oude koeien
uit de sloot.

Toch wordt ze nog dagelijks
geconfronteerd met Sapporo '72-
Elke keer als ze van de keuken
naar de kamer moet. In het glas
van de deur staan haar
Olympische resultaten gegrift:
zilver en tweemaal brons. „Op de
duizendmeter kwam ik verdorie
zó'n stukje te kort." Tussen duim,
en wijsvinger geeft ze zeven
centimeter aan. „Ik was niet
geconcentreerd door al de
gebeurtenissen eromheen. Die
ene gouden medaille mis ik toch
wel. Maar er blijft genoeg om

" stilletjesvan te genieten."

Als ze vooroverboog, lag
Nederland aan haar voeten-

sport



Chemie? Prachtig!
Maar het kan wel knallen

" Brand na explosie
bij DSM in Botlek.
'Nul ongevallen is
het streven. En een
onmogelijke
opgave.'

Foto: ROEL DIJKSTRA

DOOR PIETER VAN DE VLIET gemaakteeindprodukten. In de
kantine is tevens fosforzuur
versluierd aanwezig.

(tetra-acethyleendiamine), een
gebruikelijkmiddel in
waspoeders. „Dank zij dit middel
kan bij lage temperaturen worden
gewassen. Dat bespaart energie en
is dus goed voor het milieu."

Genoemd zuur dientom de
houdbaarheidvan frisdranken te
vergroten. Onder andere. Want het
zuur wordt verder gebruikt voor
devervaardigingvan fosfaten,
voor het schoonbijten van
carrosserieënvan automobielenen
alsreinigingsmiddel, pc kaas die
hygiënisch in plastic in dekantine
is uitgestald bevat ook een
produkt van hetconcern:
natriumtripolyfosfaat. Al even
onzichtbaarals het fosforzuur.

van 'bedrijfsblindheid. Er bestaat
volgens hem de neiging wat
nonchalantte doen met
veiligheidseisen. „Ze moeten
helmen dragen, beschermende
brillen en overalls van
brandvertragende stof. Dat
gebeurtlang nietaltijd. En de
controle er op valttegen."
Op de dagvan ons bezoek lijkt het
echter allemaalte kloppen.
ledereen draagt deverplichte
kleding. En deveiligheidseisen
lijken stipt te worden nageleefd.
WachtchefA.G. Voorn,
medeverantwoordelijk voor de
veiligheid in deTAED-fabriek, wil
de fotograaf zelfs uit het
produktiegedeelte weren. Hij is
bang dat bij het fotograferen een
vonkje vrijkomt.

„Voor vuurgevaarlijke
werkzaamheden, zoals lassen, is
een veiligwerk-vergunning nodig.
Het is nietvoor niets dat de hele
elektrische installatieextra is
beveiligd. Een lichtschakelaarkan
daardoor geen vonkje trekken."
Dus moet de fotograaf daarverstek
laten gaan.

datwaar? Mondeel denkt van niet.
Wachtchef Voornvalt hem bij.
Neem de explosiemeter. Jehoeft
geen expert te zijn om het ding te
bedienen. „Ik kan nietruiken of de
concentratie zuur hier het
toelaatbare overschrijdt. Mijn neus
isdaarvoor ongeschikt. Maar die
meter meldt het feilloos." „De
techniek heet dan wel in een
slechtereuk te staan," grapt hij,
„maar dat is vaak ten onrechte."

Mondeelwijst bij een rondgang op
het terrein op tal van
veiligheidsvoorzieningen. Zoals de
windmeter op de
ammoniak-terminal. Mocht er
onverhoopt een gaswolk
vrijkomen danweetje welke kant
je op moet. De ammoniak zelf is
ingebed in een betonnen mantel
van een halve meter dik. Ook
elders dik beton. En rijen
waterkannonnen.Een schuimhuis
van debedrijfsbrandweerkan
binnen enkele seconden enorme
hoeveelhedenvuurbestrijdend
spulproduceren.

Na het frisdrankje met gemengde
gevoelens te hebben genuttigd
spoeden we ons naar de
TAED-fabriek, waar de in het
promotiefilmpje aangeprezen
milieuvriendelijke
wasmiddelactivator wordt
gemaakt. De grondstoffen voor
TAED zijn brandbaaren kunnen
explosies veroorzaken. „Je moet
het niet eten," zegt, met licht
ironischeondertoon, een
werknemer in de meetkamer.

Wat betreft het alkaansulfonaat,
grondstof voor vloeibare
wasmiddelen en schuurmiddelen,
wordtbenadrukt dat het
biologisch afbreekbaar is. Kortom
'Hoechst High Chem', zoals het in
de film heet, betekent
toekomstgericht denken. Hoechst
loopt in feite vooruit op het
Nationaal Milieu Beleidsplan,
moeten wij geloven. De film lijkt
een wat overtrokkenreactie van
het concern op de tijd waarin
milieu-activisten het vooral op de
chemische industrie hadden
gemunt.
Mondeel laatde kinderen
fosfaaterts zien. Het lijkt op grind.
Gemalen fosfaaterts is net peper.
En de gebakken balletjes van
fosfaatmeel en klei hebbenveel
weg van pepernoten. Echt schattig
zijn deresten uit oudezeeën,
waaruit kan worden afgeleid dat
fosfaaterts in wezen bestaat uit
tanden en graten van zeer lang
geledenvergane visjes. Hoe fosfor
in die tandjes komt? Mondeel:
„Dat moetje aan Onze Lieveheer
vragen."

De voorlichter verontschuldigt
zich dat hij eigenlijk weinig
tastbaars kan laten zien. Want
Hoechst levert vele grondstoffen
(400.000 ton gereedprodukt per
jaar, bestemd voor 50 landen),
maar geeneindprodukten.

’Verbod’

Chemie? Prachtig! Het
jongetjevan de basisschool uit
Middelburg heeft net naar de
promotiefilm van de in zijn
eigen Sloegebied gevestigde
multinational Hoechst
gekeken. Het plastic stoeltje
waarop hij heeft gezeten is
indirect een produkt van het
concern, beseft hij. Chemie,
dat moet wel goedwezen.

M.A. Mondeel,
communicatie-functionaris, die
onder andere tot taak heeft in zijn
bedrijfgeïnteresseerde
schoolkinderenzo eenvoudig
mogelijkvoor te lichten, heeft net
dechemie teruggebracht tothet
menselijk lichaam. „Je eigenbody
is eigenlijk een chemischefabriek.
Allemaal processen die jou doen
functioneren. Niet altijd gaat het
goed. Een teveel aan maagzuur
kan vervelendzijn."

En danzijn er natuurlijk de
afvalstoffen. Mondeel: „Ikvertel
dekinderen eerlijk dat er nog wat
fluor in dewaterdamp uit onze
schoorstenenzit, maar tegelijk
vind ik datze best mogenweten
datwe eralles aan doen om het
milieu zo veel mogelijk te
beschermen."

Wat nietter sprakekomt is
explosiegevaar. Voor zover bekend
is de mens nooit door chemische
processen in het eigen lichaam
geëxplodeerd.Bij chemische
fabrieken ligt dat soms anders.
Explosies behoren daar weliswaar
tot de uitzonderingen, maar ze
komen voor. Zoals onlangs bij
DSM Chemicals in Rotterdam,
waar twee tanks met benzoëzuur
explodeerden. De ramp kostte aan
zes mensen het leven.

Stropdas
De stropdas dieMondeel draagt is
nietbij Hoechst gemaakt, maar
vindt wel haar oorsprong in de
fabriek in het Sloegebied. Want
grondstofvoor polyester is
dimethylterephtalaat.Elders
worden daarvan vezels, garens,
film- en geluidsbanden gemaakt.

-Is dit 'verbod' ingestudeerd
om de journalistente laten zien
hoezwaar ze bij Hoechst aan
veiligheid tillen? Is dit een
propagandastuntje?

Voorlichter Mondeelreageert
verbaasd. Of we denkendatze
écht zo doortrapt zijn.
Nog voor het ongeluk bij DSM in
hetBotlekgebied wilde de
Industriebond FNV een onderzoek
naar de werkdruk instellenbij
chemische bedrijven. Volgens de
bondwordt met een minimale
bezetting gewerkt waardoor de
kans op ongelukken wordt
vergroot. De Rotterdamse
districtsbestuurderK. Kramer:
„Heren derworden nieuwe
managementstechnieken
ingevoerd, maar daarmee
verdwijnen wel deechte

■specialistenvan de
bedrijfsterreinen. Tegelijk is er
sprakevan een verzwaringvan de
taken."

Metandere woorden: de techniek
verdrijftde mens van de werkvloer
en vergroot dekans op
calamiteiten, meent de vakbond. Is

Promotie
Het milieu staat centraal in het
filmpje van Hoechst. „De natuur is
onze leermeester, want elke
levensvorm is een chemisch
proces," meldt decommentator.
„Leven en laten leven volgens de
wijzelessen van de natuur," voegt
de stem er vertrouwenwekkend
aan toe. Neem het TAED

Bram Oudenaarden,
districtsbestuurdervan de
Industriebond FNV in Goes, zegt
dat er bij Hoechst wél sprake is

De aan het voorlichtingszaaltje
grenzendekantine is nietveel
anders danzulke eetgelegenheden
elders. Uitgezonderd een afdeling,
waarinvoor
personeels-vriendelijke prijzen
verleidelijk ogende parfums en
aanverwante artikelenzijn
uitgestald. Eveneens van dieelders

Veiligheid
In de meetkamer moet elke
bezoekerzich om
veiligheidsredenenmelden. Daar
wordt hetfabricageproces op
beeldschermen in de gaten
gehouden. Of hij zich bewust is
van het altijd aanwezige gevaar?
„Ik ervaar geenconstante
dreiging,"zegt de man uit de
meetkamer, „maar brand is altijd
een gevaar. Een lekke zuurleiding
is om diereden link. Die moetje
onmiddellijkrepareren. Al is er
rekening gehouden met de
mogelijkheid van een lek. Normaal
gesproken kan een lekkende
leidingniet spuiten, hooguit
druppen. En er zijnveiligheden
ingebouwdom een lek op elke
plek snel te verhelpen." Buiten
alom water, ogenschijnlijk ook
onder controle sinds de dijken op
Deltahoogte zijn. Maar toch. „Het
is goed te beseffen wat degevaren
kunnen zijn. Jemag jeaandacht
niet laten verslappen, niet op je
routine gaan drijven."

Gevaar
In defosforfabriek, een van de
weinige in West-Europa, is het
donkeren stil. Er lopen
betrekkelijk weinig mensen rond.
Daar is geen explosiegevaar.
Lassers kunnen er hun gang gaan.
Je mag er ookroken. Alleen
hangen overal rode borden waaro]
gewaarschuwd wordtvoor
CO-gevaar. Het gevaarlijkegas
heeft maar een klein gaatje nodig
om te ontsnappen. 'Bij in werking
zijnde zwaailamp en/of bel
vloergedeelte verlaten', hoort op
deborden te staan. Op een aantal
borden is de tekst verminkt,
onleesbaar.

Fosfor is link spul. Het ontbrandt
spontaan als het met lucht in
aanraking komt. Wat fosfor
vermag hebben onder anderen de
inwoners van Dresden
ondervondentijdens de Tweede
Wereldoorlog. Een
allesvernietigendehardnekkige
brand was het gevolgvan het
geallieerdebombardement met
fosforbommen op deDuitse stad.

Fosfor is nog gevaarlijker dan tot
voor kort is aangenomen. Proever
in de Verenigde Staten op ratten
hebben aangetoonddatfosfor de
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vrouwenjKe vrucm aantast. Uhei
veiligheid J. Stam neemt dat
onderzoek serieus. In defabriek
zijn op bepaalde plekken
minusculedeeltjesin delucht
geconstateerd. Ze zijn zo klein dat
ze met het blote oog niet zijn waar
te nemen. Dat die zogeheten
erosolen niet ontbrandenkomt
doordatze zijn ingebed in een
watermolecuul.

Maskers
- Dat weet iedereen bij
Hoechst?

„Niet iedereen. Maar op de
werkvloer in defosforfabriek zijn
ze op de hoogte. We doen er van
alles aan om hetrisico zo klein
mogelijk te houden. Op de
risicovolle plaatsen moet er met
mondmaskers worden gewerkt.
Want jemoet die deeltjes niet
inademen. We controleren of de
maskers worden gedragen, maar
aan de anderekant hebben de
mensen ook een eigen
verantwoordelijkheid. Ze zijn op
de hoogte van de gevaren en
moeten ook voor hun eigen
veiligheid zorgen. Ze weten ook
dat in fosfaaterts nogal wat stralers
zitten zoals lood, een
vervalprodukt van uranium. De
meeste stofdeeltjes hebben
overigens een zachte straling. We
proberen stoflekkages te
voorkomen, te verhelpen. Op
plekken waar de straling te hoog is- en we vinden al gauw zoiets te
hoog - schrijvenwe eveneens
adembescherming voor. Maarhet
is niet zo dat de fabriek onveilig is.
Dat is beslist niet het geval."

„Fosfor is een vervelende stofvoor
mensen dieermee werken. Het
geeft bij ontbrandingfikse, nare
brandwonden diemoeilijk zijn te
genezen."

- Riskant?
„Risico iskans maal effect. Fosfor
is toch beperkt totDresden. Met
kernenergie ligt dat anders.
Harrisburg, Tsjernobyl. Dat is een
onvergelijkbaar groterrisico. Dat
in de naburigekerncentrale in
Borssele nog strengere
veiligheidseisen gelden danhier
moet duidelijk zijn."

Explosie
-Kan een explosie als bij DSM
zich ook bij Hoechst voordoen?

„DSM heeft een hoog
veiligheidsregiem. Gas in detank?
Ik kan het me niet voorstellen.
Zulke eenvoudige dingen kun je
toch gewoon meten? Geen mens
die het in zijn hoofd haalt het niet
te meten. Benzoëzuur heeft
volgens mij ook geen
explosiegrens. Ik ben net zo
verrast als de mensen bij DSM."

- Maar kan bij Hoechst
bijvoorbeeldeen verkeerde
tank worden gelast?

Stam zegt pertinent nee op deze
vraag. „Dat kan gewoon niet."

„Voordat aan een tank wordt
gewerkt moet jezorgen dat hij
gasvrij is of dat er geenzuurstof bij
kan komen. Wijkiezen voor
zekerheid; in bijna alle gevallenzit
er geen gevaarlijkestof meer in.
De bedrijfsleider van de
betreffende fabriek tekent het
formulier waarop precies staat hoe
die tank moet zijn. Die tank moet
worden 'vrijgemaakt', zoals wij dat
noemen. Niet de leidingen
afsluiten, maar losmaken, fysiek.
Dat is een verantwoordelijkheid
van het bedrijf. De lasser moet
gewoon zijn werk goed doen. Maar
waar hij werkt en onder welke
omstandigheden is onze
verantwoordelijkheid."

- Veiligheid heeft te lang een te
lage prioriteit gehad.

Stam: „Het blijft altijd een
afweging. Je moet natuurlijk wel
verdienen om geld aan veiligheid
en milieuuit te kunnen geven.
Vroeger is er vermoedelijk te
weinig aan veiligheid gedaan,werd
het te veel als een luxe gezien. En
nu lijkt milieu vooral te scoren.
Onze promotiefilm vind ik op het
punt van het milieuinderdaad té,
te veel de trend. Veiligheid moet
nog hoger worden gewaardeerd,
ook door de werknemers. Er zijn
dingen die op dat punt beslist
moeten, hoe slecht het ook met je
bedrijf gaat. Als een bedrijf niet
veilig is omdat jeer geen geld voor
kunt vrijmaken danmoet het
dicht. Dat is een keiharde
consequentie van het
ondernemerschap."

Stam is er trots op dat het aantal
ongevallen is teruggelopen. Niet |
omdat hij daarmee wil scoren,
maar omdat het minder menselijk
leed betekent. „Maar we moeten
metzn allen wel beseffen dat er **risico's zijn. Nul ongevallen? Dat is
het streven. En tegelijk een
onmogelijke opgave."
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Beschaafd

Ook zuster Maria
geniet met volle teugen
van de ganzen uit taiga
en toendra. Ze komen
van dePool óm in de
Peel te overwinteren.
Ze overnachten op de

vennen en grazen in de
omliggende weilanden.

In volmaakte
V-formaties komen ze

's morgens en 's
avonds overvliegen.
Hun roep heeft iets
fagot-achtigs. Maar

ondanks alle luister- en
kijkgenot is tot nu toe

geenweg naar de
rietganzen genoemd.

Wèl naar andere vogels
in de Peel.

" Zuster
Maria doet
boodschap-
pen op de
fiets:
voorlopig
nog
eenzaam
onderweg.

Foto's:
JAN PAUL KUIT

Grieks orthodoxe zuster runt in
haar eentje klooster in de Peel

DOOR JAN VAN LIESHOUT
Aan de Gruttoweg in Willemsveen,
tussen hetBrabantse Asten en het
Limburgse Meijel, liggen boerderij
en kippenhok diezuster Maria in
Grieks orthodoxe stijl tot klooster
en kapel heeft ingericht. Grieks or-
thodox is ook haarkleding. Textiel
reikt tot aan haar hiel. Haar hoofd
is gewikkeld in een ravezwarte
doek. Haar ogen schitteren als
edelstenen.In tegenstelling tot de
Godgewijde maagden uit het Wes-
ten draagt ze geenring.

Voor boeren in dePeel was ze aan-
vankelijk 'een vreemde eend in de
bijt. Inmiddels is ze voor de buren
'eenkind van onsvolk. Haar
'Griekse' gastvrijheid sluitnaad-
loos op hunBrabantse gastvrijheid
aan.

De cheffin van de gebaksafde-
lingkijkt ons aan met de ge-
bruikelijke mengeling van
misprijzen en desinteresse. Het
loopt tegen het middaguur. We
staan met rammelende maag,
het ontbijt in ons hotel was we-
gens gebrek aan ontbijt ge-
schrapt, in een bakkerij in het
Oekraïnse Charkov. Hele
schappen vol met taartjes en ca-
ke. Zeventig kopeke voor twee
gebakjes, maar helaas alleen
biljetten van 25roebel (50 cent)
opzak.

Uitgehongerd als we zijn heb-
ben we al twee taartjes van een
treetje gepakt. De cheffin heeft
echter geen geld terug. De ver-
koopster bij de lege broodplan-
ken schudt ook driftignee en
wijst op decheffin. Bij haar
moetje zijn. Pogingen om bij
klanten te wisselen mislukken.
We. wenden ons opnieuw tot de
cheffin. Wij hebben geld, we
hebben honger, we willen graag
taartjes.

Ze lijkt ons niet te horen, is in
geanimeerd gesprek met een
collega. We wachten beleefd,
proberen het nog eens. Het bot-
te antwoord: weg hier, leg terug
dat gebak. Wij ontsteken in
woede en lopen pardoes met de
zoete lunch dewinkel uit. Vijf-
tig meter horen we gehijg en
geschreeuw achterons. De lak-
se cheffin blijkt veranderd in
een furieuze atlete. „Smeerlap-
pen," sist ze en slaatonver-
hoeds toe. Een gebakje vliegt
door de lucht en spat uiteen op
het trottoir. Dan kijkt ze ons
vernietigend aan. „En datkomt
zo te zien ook nog uit een be-
schaafd land." Wij beamen dit.

Aan deze 'verkoopster' worden
we voortdurend herinnerd. Het
woord 'beschaafd' ligt de Rus-
sen namelijk voor in de mond.
Boris Jeltsin bijvoorbeeld vond
dat Michail Gorbatsjov op een
'beschaafde manier' moest af-
treden, zoals politici in het Wes-
ten plegen te doen.Gorbatsjov
op zijn beurt wilde nietsliever
dan de firma Sovjetunie aan-
sluiting laten vinden bij de 'be-
schaafde wereld.

Niet alleen op hoog niveau
wordt erkend dat de bescha-
ving alleen buiten delands-
grenzenwelig tiert. Zo kreeg
onze automobiel van een Russi-
sche lifter eens het etiket 'be-
schaafdprodukt'. Dit uiteraard
om het verschil aan te geven
met deprimitieve voertuigen
van vaderlandse makelij.

Het baseballpetjeheeft een ho-
gere status dan de eigen 'sjap-
ka', dewarme (bont)muts. Een
hamburgereten in een plastic
kuipstoeltje isvan een geheel
andere orde dan de zakoeski
(uitgebreid voorgerecht) in een
Russisch restaurant. Uiteraard
staat de roebel op de laagste tre-
devan debeschaving en de cre-
ditcard op de hoogste.

Schrijfster Tatjana Tolstaja er-
gert zich er groen en geel aan.
In het weekbladMoskou
Nieuwsvergelijkt ze haar land-
genoten met de aap uit een fa-
bel van debefaamde sprookjes-
schrijver Ivan Krilov. De aap
wil op de mensen lijkenen be-
machtigt een bril. Hij ruikt
eraan, speelt er wat mee en zet
debril vervolgens op zn staart.
Beter zien doethij uiteraard
niet.

Tolstaja moet er nietaan den-
ken dat haar sekse-genoten de
aap naapen en het westerse
(Amerikaanse) feminisme
omarmen. Die schreeuwlelijken
daar hebben hetvoor elkaar ge-
kregen dat vrouwen in het leger
mogen. Bij ons kan dat god-
dank niet. Zij zien de man als
vijand, maar hier is het niet de
man die devrouw tot slavin
maakt, maar de staat diebeiden
onderdrukt.

In Rusland mag een vrouw nog
vrouwelijk wezen en zich door
een galante man in de jas laten
helpen. De feministen daar
schreeuwen moord en brand
over zulk chauvinistisch ge-
drag. „Het slechtste dat we
kunnen doen is aan onze onder-
gang en chaos de domme gril-
len van andere culturen toevoe-
gen, alleen maar omdat we die
als 'beschaafd' zien." Goed zo,
Tatjana.

leder kloostertje heeft daarom een
eigen boerderijtje en een eigen
moestuin waarin monniken en mo-
nialen werken. Anderen verven
icoontjes; maken kaarsen of wie-
rook; of naaien en borduren gewa-
den.Omdat ik de handen vol heb
aan het huishouden, de admini-
stratie van de stichtingen het ver
talen van Griekse gebedenen

houden. Op de fiets doe ik in om-
liggende dorpen boodschappen."

hymnen in het Nederlands, kan ik
geenkippen, geiten of schapen

„Om diereden is de geboortevan
Maria uitgebeeld op de meest
linkse icoon op de wand diehet al-
taar van het koor scheidt; daar
waar in Westerse kerken de com-
muniebank staat of stond," legt
zuster Maria tijdens een omme-
gang uit. „Dat is traditie in de
Grieks orthodoxe kerk: om de
icoon met de beeltenisvan de pa-
troon of de patrones uiterst links
op te hangen. Rechts van de deur
dietoegang tot het altaar geeft
hangt de icoonvan Christus.
Rechts van Christus prijkt de beel-
tenis van Maria en links van Chris-
tus debeeltenisvan Johannes de
Doper."

Voor de iconen branden olielamp-
jes en kaarsjes. „Het is stemmiger
dan elektrisch licht," vindt zuster
Maria.

„Vernieuwingen, zoals in de Wes-
terse kerk, zijn er in deOosterse
kerk niet geweest. De priester staat
nog altijd met derug naar de men-
sen; met de blik naar het Oosten,
zoals alle gelovigen. Voor het ove-
rige hebben we dezelfde geloofser-
fenis en dienen we dezelfde God.
Alleen hebben wij een eigen be-
stuur en is er geen band met
Rome."

In 1054 was het tot een schisma
gekomen. Een van debelangrijkste
strijdpunten was de toevoeging
van de Westerse kerk in het Credo:
dat deHeilige Geest uitgaat van de
Vader én de Zoon - 'filioque'. In

Aanvankelijk leefde ik van een uit-
kering en stond ik op het arbeids-
bureau als werkzoekende inge-
schreven. Ik hoopte op een admi-
nistratieve baan. Maarzonder
diplomainformatica kom jeniet
ver. Omdat gasten aaneen geslo-
ten deur zouden kunnen komen,
ben ik niet meer beschikbaar voor
het arbeidsbureau, krijg ik geen
uitkering meer en leef ik van gif-
ten. Ik kan er van rond komen. Het
aantal, gasten is flink toegenomen.
Het betreft mensen die de liturgie-
viering willen bijwonen, willen
meebidden of een praatje willen
maken. Ik ben echter geen sociale
werkster, geen psychiater of psy-
choloog."

Zuster Maria valt onder de metro-
poliet van Brussel; metropoliet
Panteleimon op zijn beurt onder
depatriarch van Constantinopel.
Om deveertien dagen en op feest-
dagenvindt in dekapel een litur-
gieviering plaats. Celebrant is

Vaak wordt de liturgiebijgewoond
doorGriekse gastarbeiders en stu-
denten. Ze komen 'van Antwerpen
tot Krefeld'.

Vader Silovan uit Gent die meer
parochies in de diasporavan de
Grieks orthodoxekerk bedient.

Elvire Eleonoré Victoire Hulsker
werd op 13 juni 1944 in Den Haag
geboren. Haar vader, dr Jan Huls-
ker, had Nederlands gestudeerd,
waskunstrecensent van de NRC
en laatstelijk directeur-generaal
Culturele Zaken van het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijkWerk. Hij heeft ver-
scheidene publicaties op zijn naam
staan en ontpopte zich als een Van
Gogh-kenner van mondialefaam.

In navolgingvan haar moeder stu-
deerde Elvire Hulsker na haar
gymnasialeopleiding aan de uni-
versiteit van Leiden Frans. Ze nam
Russisch als bijvak.

ik in het Nederlands vertaalde.
Daardoor bleefdeband metDen
Haag in stand."

het evangelievan Johannes staat
dat de HeiligeGeest uitgaat van de
Vader. De foutieve toevoeging was
voor orthodoxen onaanvaardbaar.

„Zelden ben ik alleen. Recreatie
blijft beperkt tot het luisteren naar
Grieksekerkmuziek en het lezen
van geestelijke lectuur. Ik heb
geen krant, geen radio en geen te-
levisie. Van gasten hoor ik het
meest schokkende nieuws. Een
Servische uit Cuyk vertelde me
over de oorlog in Joegoslavië, waar
ik twee jaarvan mijn leven heb
doorgebracht. Ik begrijp dat het
heel erg is."

Twee
scheepsbel-
len vormen
samen de
klokjes van
gehoor-
zaamheid.

soonlijke vrijheid. Een mens is

„Ook het juridisch denkenvan de
Westerse kerk is de Oosterse kerk
vreemd. In de Westerse kerk word
je heilig, als jede regels volmaakt
naleeft. Bij ons is er binnen een
kloostergemeenschap meer per-

geschapen naar Gods beeld en ge-
lijkenis. Dat is een Gods gegeven.
Talenten moeten daarom worden
geheiligd; niet kapot worden ge-
maakt. Regels zijn voor ons richt-
lijnen. Boven de regels staat echter
de liefde.Als om vijfuur de dienst
begint en een zuster breekt haar
been, dan gaat die zuster voor."

Zica, 150km ten zuidenvan de
Servische hoofdstad Belgrado,
waar ze als novice intrad. Ze pluk-
te er druiven, maakte er kaarsen en
leerdeer Slavisch.

„Door een vriendinnetje dat in een
Russisch orthodox koor zong, was
ik in contact gekomen met zusters
van de Russisch orthodoxe kerk.
Ze hadden een kloostertje in de
Ruiterstraat in Den Haag, later in
de DrKuiperstraat. De sfeer in het
kloostertje met al die iconen sprak
mjj bijzonder aan. Ik was onkerke-
lijk opgevoed. Ik gingme daarom
in de orthodoxie verdiepen en
werd op mijn achttiende zelfortho-
dox. Mijn ouders vonden dat niet
zo geweldigleuk, maarrespecteer-
den myn keuze.

van twee Servische priesters op te
volgen en alsnog naar Griekenland
door te reizen."

voorlopige verblijfsvergunning en
werd voortdurend gecontroleerd -besloot ik, na twee jaar, de raad

„Omdat het moeilijk was in Servië
te blijven - ik had slechts een Egypte. Die zou in Alexandrie een

zondig leven hebben geleid; zich
na een bedevaart naar Jeruzalem
hebben bekeerd; zich in de woes-
tijn hebben teruggetrokken en er
een leven van strenge boetvaardig
heid hebben geleid.

In 1978 deedzuster Hulsker haar
eeuwige geloften. Maria werd haar
kloosternaam, naar Maria van

onder deRussisch orthodoxe bis
schopvan Parijs."

klooster verbouwde boerderij in
St.-Hubert, bijBoxmeer. „Vader
Pachom en Vader Serafim bedie-
nen er een parochie. Zij vallen

het tuinhuisje van een tot mannen-

Evenals demonialen (vrouwelijke
leden van een beschouwende orde)
in de Westerse kerk leest ofzingt
zuster Maria dagelijks de getijden.
Ze doet dat in hetNederlands dan
wel in het Grieks ofkerkslavisch,
als er Griekse of Russische gasten
zijn. Het neemt in totaal meer dan
vier uren in beslag. Is er een pries-
ter voor de liturgievieringdan
staat ze nog langer in hetkoor

„Een liturgieviering duurt gauw
anderhalf uur. We doen heel rustig
aan en kijken niet op de klok."

Op nujn eenentwintigste trad ik in
het orthodoxezusterklooster in
Den Haagin. Normaliter voorzien
orthodoxezusters met handwerk
in hun levensonderhoud.Bij wijze
van uitzondering zochten en von-
den wy werk buiten de muren. Ik
werd gezinsverzorgster."

Zuster Maria onderkent het belang
van de opvangvan Aids-patiënten
en drugsverslaafden. „Maar om te
stellendat een beschouwend leven
verspillingvan energie en talent is,
gaat te ver. Ook in een klooster
kunnen talenten worden gebruikt.
Ik vergelijk het met Martha en
Maria. Maria zat aan devoeten van
Christus en vond het belangrijker
om naar hem te luisterendanom
zich om het huishouden te bekom-
meren. Martha beklaagde zich
daaroverbij Christus. 'Ik loop hier
maar te bedienen en Maria zit maar
te zitten', zei ze. Waarop Christus
antwoordde dat Maria het goede
deel had gekozen."

„Evenzo verkiezen wij, kloosterlin-
gen, derol van Maria boven die
van Martha. Ook wij knielen voor
Christus neer om naar Hem te luis-
teren. Wie daarover jaloersis, mag
in een klooster komen. Kom
maar!"

Tot nu toe dienden zich geenvol-
gelingen van zuster Maria aan. Ze
heeft echter 'het volstevertrouwen
datvroeg of laat novicenkomen
aanbellen. „De aanwas kun jeniet
vergelijken met die in Griekse
kloosters, waar nog altijd jonge
mensen met diploma's intreden.
Maar zoals ze in het orthodoxe
mannenkloosterin St.-Hubert in-
middels met drieën zijn en in het
orthodoxe vrouwenklooster in
Den Haag met zessen, zo hoop ik
ook met andere zusters hetkloos-
terleven te mogen delen."

„Het streven van monniken en mo-
nialen is om met handenarbeid in
hun levensonderhoud te voorzien

Hulsker bekoren. In 1973nam ze
een treinkaartje naar Thessaloniki
Ze kwam echter niet verder dan

Toch bleef Griekenland, 'de baker-
mat van de orthodoxie', zuster

1970 gebouwd. Het telde 35 zus-

Na veel omzwervingenklopte ze in
hetklooster van Drama, in Mace-
donië, op 50 km van deBulgaarse
grens, aan. „Hetklooster was in

ters. Grote invloed ging uit van de
vaders dievan deberg Athos af-
kwamen. De monnikenrepubliek
ligt niet zover van Drama. Ik hoed-
deer ganzen, geiten en schapen.

Grieks leerde ik er kerk-Grieks dat
Behalve huis-, tuin- en keuken-

In 1986, na elf jaarGriekenland,re-
patrieerde zuster Maria. „De roep
uit Nederland sloot aan op de
drangom ietsvoor de Nederlandse
orthodoxekerk te doen. De Griek-
se zusters respecteerden mijn be-
slissing. Het afscheid viel zwaar.
De onderlinge band in een klooster
is hechter daneen familieband. Ik
zou te allen tijde kunnen terugke-
ren."

Zuster Maria nam haar intrek in

Tochklept zuster Maria vóór iede-
re liturgievieringorthodox stipt de
klokjes van gehoorzaamheid: in
feite twee scheepsbellen dieeen
weldoener haar schonk.

In St.-Hubert kerkten ook ortho-
doxen uit Eindhoven, metwie zus
ter Maria in 1987een stichting
oprichtte die de boerderij kon hu-
ren dieeen weldoener, in 1988, in
Asten had gekocht. De toenmalige
burgemeester van Asten deed nog-
al moeilijk. De boerderij ligt in de
bufferzone van een beschermd na-
tuurgebied. Een klooster zou er
niet worden gedoogd. Toch werd
de boerderij onder architectuur
van de beeldhouwer Henk Oddens
uitEindhoven tot klooster en het
kippenhok tot kapel verbouwd. Op
8 september 1989, op defeestdag
van Maria Geboorte, zegende de
metropoliet van Brussel, Pantelei-
mon, het aan Maria (Geboorte) toe-
gewijdekloostertje in.

STANDPLAATS:

Moskou \s
Hans Geleljnse
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Om beurten raakten ze op Java
gewond. Vier dienstplichtige

militairen uit Sittard, behorend tot
hetzelfde legeronderdeel, leverden

eindjaren veertig in voormalig
Nederlands-Indië een strijd van leven
op dood.Kort geleden werden ze voor

hun inzet onderscheiden met het
draaginsigne gewonden, 41 jaarna

dato. Dat die onderscheiding veel te
laat kwam, stoort hen natuurlijk

enorm. Maar het ergste vinden zij nog
wel dat te lang gezwegen is over het in

hun ogen foute Indië-beleid van de
toenmalige Nederlandseregering.

" Veertig jaar later in Sittard onderscheiden met de draaginsigne gewonden: WJetten,F.Thissen, J.Jongen, E.deLouw en R.de Kruijff. Foto: peter roozen

door

HAN
BRINKMAN

Voor de meeste Nederlanderskwam met de bevrijding in!944 of in 1945 echt een eindeaan een periode van jarenlange
ellende. De handen werden
ineengeslagen om aan de
Wederopbouw van het land tebeginnen. Maar een grote
groep jongemensen zou algauw weer worden
geconfronteerd met eenftieuwe oorlog: Nederlands eer
IXI de Oost moest gered
Worden.
dienstplichtigen werdendestijds opgeroepen om te
Worden uitgezonden naar eengebied dat voor de meestenvan hen volstrekt onbekend
Was: de Oostindische archipel,14.000kilometer van huis. Ook
■"f3 de capitulatie van deJapanners, die deeilandengroep tijdens deJ-WeedeWereldoorlog haddenbezet, dreigde Nederland de
J^acht over haar voormaligekolonie te verliezen. Maar datmocht niet zonder slag ofstoot
gebeuren. Een brandhaard vande strijd werd het eiland Java,Waar geleidelijk de nieuwe
jeiderSoekarno opstond en deRepubliek Indonesië uitriep.
*egen de internationale drukln Poogde de Nederlandse
fegering de zeggenschap tehandhaven, hetgeen tot
tweemaal toe leidde tot een
gewapend ingrijpen: ze gingen
"""e geschiedenis in als dePolitionele acties.

*#*

e eerste actie vindt plaats in juli»47. Precies in die maand worden
len Sittardenaren opgeroepenv°ot militaire dienst, onderwie

"iacob Jongen,Wim Jetten entrans Thissen. Ze hadden, net2°als de gemiddelde burger, op datMoment weinig benul van hetc°nflict datver van hen vandaan
paleerde. Het drietal meldt zich
°"J deTapijnkazerne in Maastricht,oor een nieuwtevormen
°ataljon: het vijfdebataljonvan
£et zesdeRegiment Infanterie,
kortweg 5-6-R.L, ofwel dezwartePanters, hoofdzakelijk bestaandeUitLimburgers en Brabanders.
In januari 1948, zes maanden na deoproep, verlaten de

Nederland, een
jnterstonzekere toekomsttegemoet. Bij het gezelschapvoegt

*;'ch Emiel de Louw, eveneens uitSittard. Hij is eerder in Maastrichtopgeroepen en ook al bij de
MilitaireSchool inWeert opgeleid totonderofficier.

sergeant is hij de enige diev°ór hetvertrek Maleis heeft
Beleerd.

***
dachten dat ze hetidonesische volk gingen

gevrijden van de onderdrukkingan de Japanse bezetter. Na de
piombom op Hiroshima gafapan wel de strijd op (augustus
j45), maar nog lang daarna
berden mensenkrijgsgevangen

n Nederlands-Indië zaten"Jizenden Nederlanders gevangen
Jl die moesten ookbevrijd
*°rden. Bevrijders, dat dachten de
""eesten dat ze waren.Bevrijders
°als deAmerikanen en deengelsen in Nederland werden

Bezien.

***
nauwelijks bewust van dePolitieke bemoeienissen van denele wereld met het

Pehoudzuchtige Nederland,*°men de dienstplichtigen in
j^aart 1948aan op Java. Eerst in

atavia (Jakarta) om vervolgens
o°or te varen naar Semarang. Naen verblijfvan een week op een°"Jde KNIL-kazerne in Djating
jMeevertrekken ze per trein naarekalongan op Midden-Java. „De. er ste standplaats om te wordenigezet voor de handhavingvan?rde en rust," zoals het officieelheet.
P dat moment is de eerstePolitionele actie dus al voorbij.Alse vijf-zessersvia de Java Zee

fj^iveren, is halverwege het eiland1 m horizontalerichting een grillig
erlopende demarcatielijn

introkken.e eerste maanden lijken mee tegallen. Er wordt wel contactprriaakt met peiopors,
guerrilla-troepen,nheemse informanten en

Pionnen en ook met rampokkers:
lieven en smokkelaars.

e spanning laat echter niet lang
OP zich wachten. Frans Thissen,
"igedeeld bij de stafcompagnie. erpleging (tegenwoordig:
"Jtendance, ofwel bevoorrading),
eet al maanden tevoren dat de

weedepolitionele actie op komst
alleen de actievoorraad aan

tm die h'J moet aanleggen blijkt
°taal bedorven te zijn.

bevinden de
Nederlandse troepen zich bij de -

„We kregen een brief met een
bedankjevoor de inzet voor het
vaderland. Maar derest werd £
doodgezwegen.De regering gaf ,
niets toe, ook niet toen bleek dat'
alles om niet was geweest.2.400
doden zijn achtergebleven in een'
politiek spel. Jarennadien zijn we
nogvoor moordenaars
uitgescholden. We werden
vergeleken met SS-ers. Uiteraard
zijn er ook mensen bij geweestdie
zich niet netjes hebben gedragen.'*
Maar waar echt over gezwegen
werd is dat Nederland met Indië '-
fouten maakte. De echteerkenning
is altijd uitgebleven. Die komt nu
pas, nu de politici van toen er niet
meer zijn," zo vat Wim Jetten de
gevoelenssamen.
Ja, bij thuiskomst was er
inderdaad een lintje met voor elk
vervuld dienstjaar een gesp. Voor
ervaringen die nu, meer dan
veertig jaarlater, het levenvan
vele oorlogsveteranen beheerst. , >
Thissen: „Je moet niet vergeten
dat wij net een oorlog achter de »
rug hadden, toen wij verplicht
werden naar Javate gaan. Voor
ons duurde de oorlog eigenlijk tien
jaar."

;"
*** «

Op 16 december 1987 schreven
dertienoorlogsveteranen, onder
wie Frans Thissen, premier
Lubbers een brief. Terwijl voor
een deel van deveteranen het geen
probleem is of lijkt te zijn om over
hun avonturen op Java te
vertellen, blijken anderen
geleidelijklast te krijgen van het
laat-oorlogssyndroom. Ze noemen
zichzelfde niet-erkende
oorlogsinvaliden.

Een televisie-uitzending een
maand eerder, waarin ook
oorlogsmisdaden in voormalig
Nederlands-Indië aan dekaak
werden gesteld, heeft de
oorlogsveteranen, diewèl een
eerlijke strijd hebben gestreden,
geen goed gedaan. In debrief werd
gepleit voor de instellingvan een
adviescommissieopdat dit zou
leiden tot 'een beter uitgedacht
beleid, gebaseerd op de
ervaringen, de herinneringenen de
gevoelensvan hen die de oorlog "1945-1950 in Indië hebben
meegemaakt.

***
In 1990wordt de 'draaginsigne . "gewonden' ingesteld, als onderdeel
van hetveteranenbeleidvan de -,
Nederlandserijksoverheid.
„Bedoeld om respect en
waardering te betonen aan hen die,
vanaf deTweede Wereldoorlog
onder vaal- moeilijke
omstandigheden offers hebben
gebracht."

Jongen, als dienstplichtige
weggehaald bij vrouw en twee
kinderen, was nog een jaar uit de
roulatie. Hij kwam
arbeidsongeschikt uit de
revalidatie, kon dus niet aan het
werk, maar kreeg geen uitkering.
Wim Jetten wilde aan de slag bij
zijn oude werkgever DSM, maar
kreeg geentoestemming van de
bedrijfsarts diehem afkeurde op
grond van zijn op Java opgelopen
verwondingen. „Ik heb toen alle
mogelijke deuren bij Defensie
platgelopen en uiteindelijkeen
verklaring ondertekend waarin, zo
werd mij verteld, ik afstand deed
van allerechten. Ik heb getekend
zonder deverklaring te lezen. Als
ik maar weer aan het werkkon."
Frans Thissentekende een
dergelijke verklaring niet; hij
kreeg uiteindelijk een
invaliditeitsuitkenng. Hij is ook de
enige die is aangesloten bij de
Bond van Nederlandse Militairen
en Oorlogsgewonden (BNMO).

Oplossing
kerstpuzzel

Onderscheidingen oud-Indiëgangers veertig jaarte laat

’Voor ons duurde de
oorlog tien jaar’

" De Nederlandse troepen liepen een kater op na de geslaagde tweede politionele actie: onder internationale druk werd deaftocht geblazen. Hier verlaten de verbindingstroepen Malang.

bleef niets anders over dan de
aftocht.

toen wij terugkwamen werden we
niet onthaald en stond erniemand
van Defensie in de haven. We
voelden ons belazerd en
teleurgesteld."

Wim Jetten en Frans Thissen zijn
op Java aan de dood ontsnapt.

Emiel de Louw, Jacob Jongen

Sergeant De Louw kwam er, voor
zover dat gesteld mag worden, het
minst slecht vanaf. Hij kreeg een
kogel dwars door zijn arm. Eine
glaate, zoals deLimburgers dat
omschreven.

Frans Thissen weet hoe sterk de
tegenstander erop was gebrand om
het moreel van deNederlandse
troepen de breken. „We werden op
veelroutes vaak nauwlettend
gevolgd.Bij een daarvan, die ging
door het Duizendgebergte, konden
we dat ookzien aan de
rooksignalen die werden gegeven.
Op de plaats waar de signalen
stopten, moesten we op onze
hoede zijn. Dat betekende: "stoppen,en de weg afzoeken naar
trekbommen en mijnen."'

De oorsprongvan het belazerd
gevoel wordt geweten aan de
eenzijdige informatie die de
Nederlandse militairen kregen
over depolitieke ontwikkelingen
De Indië-gangersvoelden zich
destijdsbevrijders, als militairen
die de in 1942 verloren slag bij de
Java Zee weerkwamen
goedmaken.

Het was altijd maar devraag of er
daadwerkelijk explosievenwaren
verstopt in de weg. Thissen
vervolgt: „Het kon best zijn datje
dacht in een gat iets aan te treffen.
Je voelde met jearm net zo diep
totdatje met jeschoudersvast zat
En dan bleek er helemaal onderin
stront te zitten. Verderop zaten ze
dan te grinniken, dievan de TNI."

Jacob Jongen en Wim Jetten
raakten zo ernstig gewond dat zij
op transport naar Nederland
werden gesteld. Jetten moest met
een ruggegraat-fractuur nog
maandenlang in het militair
hospitaal Oog en Al verpleegd
worden. Daarna volgde de
revalidatie in Aardenburg.

De Louw vult aan: „Uiteindelijk is
wel ons hele wagenpark de lucht
in gegaan. Daarna moesten we het
hebben van materieelvan de aan-
en afvoertroepen."

Dat het Nederlandse streven naar
een federatie van Indonesische
staten bij voorbaat gedoemdwas
te mislukken, of dat er op zijn
minst gerede twijfel over de
haalbaarheid van dit streven
bestond, dat werd de militairen
niet verteld. „Wat wij te horen
kregen, was pure propaganda. We
werden geïndoctrineerd. Achteraf
gezien was het een volstrekt
verkeerde voorstellingvan zaken,"
zeggen devier nu.

De vele transporten werden
uiteindelijk ookFrans Thissen
fataal; hij raakte bekneld toen het
voertuig waarin hij zat op een mijn
stootte. Met gebroken bekken en
ribben en een gewondeknie moest
hij vijfmaanden in Indië zelf
verpleegd worden.

Zo ontsnapten de dienstplichtige
twintigers van toen
ternauwernood aan de dood. Bij de
beschietingen of de explosies die
hen troffen, vielen ook doden.

denkbeeldige- demarcatielijn die
hen nog scheidtvan het
resterende, zuidelijk deel van het
eiland.

Het Maleis hebben ze allevier
inmiddels onder deknie, maar wat
hen het meest onzeker maakt is de
onherkenbaarheidvan de
tegenstander. In alles en overal
schuilt het gevaar. Hardwerkende
boeren op een sawah kunnen zich
plotselingontpoppen als
guerilla-strijders.Vrouwen die op
depasar, demarkt, inkopen doen
kunnen net zo goed handgranaten
smokkelen in de slendang, de
draagzak.Wim Jetten: „Wij
konden de vijand niet herkennen.
Jemoest iedereen wantrouwen."

In december 1948 is het dan zover:
de vijf-zessers maken de sprong
naar het republikeins gebied. Een
groot deel van Javakomt weer in
Nederlandse handen en de tweede
actie lijkt succesvol. De eerste
echte problemen ontstaan echter al
snel.

Wim Jetten: „We hadden eigenlijk
weinig weerstand bij het innemen
van Solo (Soerakarta). Maar daarna
moesten we zoveel gebieden bezet
houden, daar hadden we de
mankracht niet voor. Overal
ontstondenverzetshaarden. We
hadden te weinig mensen om héél
Java onder controle te houden. De
Tentara National Indonesia(TNI)
concentreerdezich dan ook op de
niet-bezette gebieden."

Eén van de moeilijketrajecten was
deroute tussen Wonogiri en
Patjitan, dat gedeeltelijk door het
Duizendgebergte liep. Maar het
gevaarlijkste stuk liep tussen
Wonogiri en Primlon, door
sluipschutters en mijnenleggers
onveilig gemaakt. Thissen:
„Naarmate de tegenstander
politiek meer steun van andere
landen kreeg, namen de aanvallen
en beschietingen toe. Op een
convooi-dag wel tot drieof vier
hinderlagen op heen- en
terugweg."

Hier volgt de juisteoplossing van de kerstpuzzel,'.
die op dinsdag 22 december in onze krant stond.
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WE WENSEN U EEN VREDIG EN SPORTIEF JAAR T©E.

Over deRonde Tafel Conferentie
in augustus 1949 is hen niets
verteld. Terwijl al vóór de
conferentie bleek datvan een
overwinning inderdaad geen
sprake kon zijn. De bange
vermoedens van de
onhaalbaarheid van het
Nederlandse Indië-beleid, werden
bewaarheid: nadat Nederland
onder meer in deVeiligheidsraad
onder druk was gezet, kwam de
regering tegemoet aan de eis dat
deNederlandse troepen zich
zouden terugtrekken. Het begin
van de aftocht.

Hoerelatief ongevaarlijk de
troepenverplaatsingen waren, des
terisicovoller waren de
transporten van materieel. Vooral
voedselkonvooienvormden het
doelwitvan de tegenstander.
Emiel deLouw: „Vooral die
transporten waren het mikpunt om
een ontwrichtingvan de
Nederlandse militaire organisatie
to hereiken."

In augustus 1949 werd het bevel
tot ceasefire gegeven. Hiermee
was het leed echterniet geleden.
Voor de dienstplichtigen kwam de
grootste desillusie. Buitenposten
en kampementen moesten aan de
vijand worden overgedragen. Er

De vier geven ook toe dat ze
ontzettend angstige momenten
hebben doorgemaakt. „Angst
hadden we allemaal," zo
verduidelijkt Wim Jetten. Wat hen
misschien nog meer dan denare
herinneringen van toen bezig
houdt, tot op de dag van vandaag,
is de domper diehen in Nederland
wachtte. Frans Thissen trekt een
parallel met detriomfantelijke
intochtvan deNederlandse
mariniers, bij hun behouden
terugkeer dit jaar uit de
Golfoorlog: „Met allerespect voor
wat ze hebben gepresteerd, maar

Voor sommigenwerd de
teleurstellingbij thuiskomst nog
groter dan dieal was. Jacob
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DE LIMBURGSE Wff PERSONEELSGIDS

J~l Stichting Ziekenzorg
jpUIJ Westelijke Mijnstreek

'^mJ Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden)
____J " Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg, Sittard (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

yVoor de afdeling diëtetiek (lokatie Sittard en Geleen) zoeken wij kontakt
met belangstellenden voor de funktie van

hoofd diëtetiek
vakaturenr.: GB 11

funktie-informatie: " is verantwoordelijk voor- de dagelijkse leiding en coördinatie van de werkzaamheden van de
afdelingsmedewerkers;- het te voeren afdelingsbeleid en personeelsbeleid;- een professioneel kwalitatief goed peil van werken;

- een prettig werkklimaat;
" verzorgt de afdelingscontacten;
" is voorts werkzaam als diëtist;
" is bereid tot verrichten van weekenddienst 1 x per maand.

funktie-eisen: " opleiding HBO-diëtetiek, bij voorkeur afstudeerrichting management;

" leidinggevende capaciteiten;
" stimulerende stijl van leidinggeven.

arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats in FWG-funktiegroep 50, met een maximum van
/ 4648,- bruto per maand. De overige abeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: Telefonisch in te winnen bij drs. P. M. Moormann, hoofd Ambulante Zorg,
tel. 046-597759.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief en enveloppe het vakaturenummer vermelden.

Ervaren assistent(e) accountant

- opleiding SPD (bijna) afgerond of Nivra-studie tot A.O.
Wolting Dienstverlening heeft vestigingen in - enkele jaren ervaring en zelfstandigheid

Nederland, België en Duitsland. bij taakuitoefening.
Wij zijn aktief, voornamelijk voor het........ __, .. , Administratief-medewerk(st)ermidden- en kleinbedrijf, op het gebiedvan x '

accountancy, administratieve dienstverlening -opleiding MBAofMEAO-A.

en bedrijfs- en fiskaal advieswerk. - goede kontaktuele eigenschappen.

Ervaren fiskaal-assistent(e)
Het kantoor in Heerlen welk een gezonde

groei doormaakt heeft ' diploma belastingassistent of daarmee vergelijkbare

plaatsingsmogelijkheden voor: Opleiding.

- enkele jaren ervaring in de aangiftepraktijk
inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting.

Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het niveau der functies.

Interesse ??? Schrijf naar:

/ 5 y^"*' SicarB.V., gevestigdin Sittard, is een jointventure vanRoth Frères S.A.enECA N.V.,en is^"^"^N>>^/ n \ gespecialiseerd in hetontwikkelen, produceren en afwerkenvan complete stoelenen banken SS^yM^mmk^mm\ voor deautomobielindustrie. De eisen diedeautomobielindustriesteltaan het Just In Timeafleveren^V
Xm\^^m\ van de goederen,vormt de belangrijksteredenvoor hetopstarten van een produktieplant in Sittard.

f+^k In dezeplant zalhet produktieproces in hoge mate worden bepaald door efficiencywaarbijde werk-
/Jl^^ A nemers een belangrijke bijdrage zullen gaanleverenaan heteindresultaat.De waarde van de bijdrage
Ëfl B van deze werknemers in hetproceszal tot uitdrukking moetenkomen in een goedvoorraadbeheer, \

produktie flexibiliteit, integrale kwaliteitszorg en hetJust In Time afleveren van heteindprodukt. Om %
■ " *■ verwachtingenvan deklanten op hetgebiedvankwaliteit, prijs, leveringenservice te overtreffen zijn M

SIC3.F J3V wijopzoek naar een (m/v) ■

I Senior quality engineer I
die deverantwoordelijkheid voor total qualitycontrol wil dragen

Functie: SicarB.V. zoekt: ringverder uit te bouwenbij een dyna-- U gaat operationeel leiding gevenaan - Een vaardig onderhandelaar diezijn misch, internationaal bedrijf gerichtop
de afdelingQR/QC van hettotale opleiding opHTSniveau heeft aan- deautomobielindustrie,
goederentraject(inkoop goederen- gevuld met cursussen ophet gebied - Een compleet pakket arbeidsvoor-
gereedprodukt). vankwaliteit(IKZ, SPC). waarden.- Samenmet de plantmanagerontwikkelt - Een doener dieeen aantal jarenerva-
en implementeert u het total quality ring heeft in dekwaliteitszorg in een Bent u de operationele QualityEngineer
control concept. produktie omgevingb.v.k. deauto- die wij zoeken? Schrijf daneenkorte fl- U vertegenwoordigthetbedrijfop het mobielindustrie. sollicitatiebriefmetc.v. onder fl

■ gebiedvankwaliteit bij deklanten en - Leeftijd 28-32 jaar. vermeldingvanref.nr. 63.7448 aan fl
(toe)leveranciers. - Werkbarekennis van demoderne talen. MercuriUrvalß.V., Vrijthofso-51, W% - Uvertaalt de eisen van deklant naar 6211LE Maastricht. Ë

\ internekwaliteitsnormen en voert daar- SicarB.V. biedt: Voortelefonische informatie tijdens Ë
toe regelmatig audits uitbij(potentiële) -De mogelijkheidomvanuit een opstart- kantooruren: 043-251291. f

toeleveranciers. fase(mede)verantwoordelijkheidte ________________________■■_________ S- U rapporteert rechtstreeks aan dragenvoortotal qualitycontrol. mÊ Hi\_^^
deplantmanager. -De gelegenheidom uw opgedaneerva- l'^^^^fl^^fl l^__T^Hl

Verhuisbericht
ADVOCATENPRAKTIJK RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG
Per 13 januari 1992 zijn wij gevestigd aan de
Tongersestraat 43, te Maastricht
mr Monique D'Agnolo; mr Margret Bos; mr Taru Spronken
advocaten en procureurs

Postadres: Bezoekadres:
Postbus 86 Tongersestraat 43
6200 AB MAASTRICHT tel. 043-259272; fax 043-256570

De Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg is gelieerdaan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Limburg als onderwijs- en
onderzoeksvoorziening; in de advocatenpraktijk participeren studenten- in de laatste
fase van hun studie- in de rechtshulpverlening. m»

■ a

LOOKIN' FOR A BETTER JOB?
fv--—S[_ Cool Cat zoekt voor haar nieuw te

openen filiaal in Heerlen jonge,
/"^P^XiJ^^ \ ambitieuze mannen of vrouwen voor

fs*' ""v /^""""vj de functie van

SALES MANAGER (M/V)
, ~ . Leeftijd vanaf 20 jaar. Met commercieel inzicht enCool Cat is een van de , . .. . ' .leidinggevende capaciteiten. Enige verkooperva-

ring en een opleiding op MDS-niveau zijn vereist.
bekendste modeketens van

■__i
,

a .. .ii ASSISTENT-MANAGER (M/V)Nederland, met tientallen * 'Leeftijd vanaf 20 jaar. Met initiatief en verantwoor-
vestigingen in vele steden. delijkheidsgevoel. Verkoopervaring is een pré.

Bij Cool Ca. kopen jonge FULLTIME VERKOPERS (M/V)
Leeftijd van 18 tot 22 jaar.

mensen de kleren die zij
PART-TIME VERKOPERS (M/V)

mooi vinden, zoals jeans, Leefti jd van , 8 tot 22 jaar.
Voor circa 30 uur per week.

jacks en t-shirts. Sportieve,
HULPVERKOPERS (M/V)

stoere, scherpgeprijsde kle- ~. . , _ ...nK ' Leefti|dvan 18 tot 20 jaar... Voor de koopavond en de zaterdag,ding van bekende merken,

Schriftelijke sollicitaties met c.v. en recente

' " pasfoto zenden aan Cool Cat Nederland BV,
afd. Personeelszaken, t.a.v.Kathleen Neyenhuis,

Cat-merk. Naast de Cool p_ stbus 245 3620 AE Breuke|en
Bellen mag ook, op werkdagen tussen

Cat-winkels heeft Cool Cat ]6QO en 1700 uur: 034ó2. 66344

_
winkels voorkinderen van L^ IOJ IÖJ ____i£3 VDÜRlü

4 tot 12 jaar. fotff, tfo OVimUttty t&Ztfo!
■ ■

Ranpak
Zeer snel groeiende dochteronderneming van een buitengewoon
succesvol Amerikaans bedrijf, dat zich bezighoudt met de
produktie en distributie van een geheel nieuw en
milieuvriendelijk verpakkingssysteem op de Europese markt.

Wij zoeken
1111 een ervaren controller

Verantwoordelijk voor de financiële administratie, het
analyseren van gegevens en het controleren en opzetten van
begrotingen. De controller zorgt voor juiste en tijdige
management-informatie.
Opleidingsniveau: tenminste S.P.D. en ervaring in een
vergelijkbare functie. Leeftijd: vanaf 30 jaar.

111 een administratieve kracht m/v
Met als taak de verzorging van de facturering en overige
administratieve werkzaamheden op een pc-netwerk.
Opleidingsniveau: M.E.A.0.,kennis van WordPerfect 5.1 en

Lotus isvereist. Leeftijd: 21 - 25 jaar

4 produktiemedewerkers
Voor de assemblage van onze gepatenteerde„ verpakkingsmachines.
Opleidingsniveau: L.T.S. elektrotechniek/mech. techniek
Leeftijd : 20-25 jaar

Onze gedachten gaan uit naar enthousiaste medewerkers die
willen meewerken aan de op- en uitbouwvan een snel groeiend
bedrijf. Wij zijn bereid deze functies goed te belonen en bieden
uitdagende mogelijkheden in een bedrijf met toekomst.

Schriftelijke sollicitatiesaan de direktievan Ranpak 8.V.,
Postbus 139 - 6400 AC Heerlen.

PADPAK
\\. I JJ CUSWONING SYSTEM

ia— iiMijfiiiiiiilllllllillilAl ê
.✓. __ 1

■I j.e. van den hof ■^■SS________S_l_&_9_S_______i
vraagt voor aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties
voor de industrie- en utiliteitsbouw in Zuid-Limburg

ELEKTROMONTEURS
opleiding LTS-E/VEV monteursdiploma
ervaring in elektrotechnische werkzaamheden

Sollicitaties:
schriftelijk: postbus 3095, 6202 NB Maastricht
telefonisch: 043-621735

Randstad mÊk
heeft volop 'IR?.
werk _^K Tl
Secretaresse m/v'
Voor een bedrijf in Kerkrade. U gaat alle voorkomende
secretariële werkzaamheden verrichten. Verder onderhoudt u
telefonische contacten en ontvangt u gasten. Goede kennis
van de Engelse taal is vereist, evenals stressbestendigheid. U
moet bekend zijn met WP 5.1 en Lotus 1-2-3. Enkele jaren
ervaring is een pre.

Informatie bij Jaqueline van Wissen, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

"ir randstad uitzendbureau

mmmmm
___________________

' >1 ~>_______________________________________________
_^

PJEUGDDORP BETHANIË
Bergerweg 23 - postbus 4702 - 6085 ZG Hom
telefoon 04758-2727

is een gedifferentieerde instellingvoor residentiële en ambulante jeugdhulpverleningvoor jongerenvan
0 tot 18 jaar in Hom en omgeving.
De instelling kent verticale leefgroepen, horizontale behandelgroepen, gezinshuizen en interne
gezinsbehandeling. Een drietal projecten, buiten het striktresidentiele kader, is in ontwikkeling.
In de interne gezinsbehandelingworden ouders samen met hun kinderen opgenomen om te werken aan
de gezinsproblematiek. Er is plaats voor 11 a 12 gezinnen. Het behandelteam is multidisciplinair
samengesteld. Het team gezinsbegeleiders bestaat uit 9 personen.
Voor dit team zoeken wij:

EEN GROEPSLEIDER/GEZINSBEGELEIDER (m/v>
40 uur.

Tot de taken behoren:
- het in roosterdienst (mcl. slaapdiensten) zorgdragen voor een optimaal pedagogisch en therapeutisch

leefklimaat binnen de groep opgenomen gezinnen;
- de dagelijksebegeleidingvan de gezinnen;
- een actieve bijdrage leveren aan het opstellenvan behandelplannenvan een aantal gezinnen;
- het medevorm geven aan het groepsprogrammavoor deopgenomen ouders.
Aanstellingsvoorwaarden:
- gelet op de samenstelling van het team, bestaat er een uitgesproken voorkeur voor mannelijke

kandidaten;
- leeftijd minimaal 25 jaar;- ervaring in systeemgericht werken en/of bekendheid met psychiatrische problematiek strekt tot

aanbeveling;
- opleidingsniveau minimaal HBO.
Voor een van onze behandelgroepen en voor een van onze verticale groepen zoeken wij:

EEN GROEPSLEIDER «*
40 uur.

Aanstellingsvoorwaarden:
- leeftijd minimaal 25 jaar;- ervaring in het groepswerk strekt tot aanbeveling;- opleidingsniveau MBO/HBO.
Voor beide functies geldt:
salariëring en rechtspositie volgens deC.A.O. jeugdhulpverleningen P.G.G.M. pensioenregeling.
Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnenbij de hr. W. Scheeren, personeelszaken, telefoon
04758-2727.
Schriftelijke sollicitatiesvóór 20 januari as. richten aan de directievan JeugddorpBethaniê, postbus 4702,
6085 ZG Hom.

D3907

Zaterdag 11 januari 1992 "30lAmburgs Dagblad



op. „Ach," zegt Helmuth Lehmann
„Het is mijn zoon en ik sta achter
hem. Binnenkort moet hij in mili-
taire dienst.Dan is hij voor ander-
halfjaar opgeborgen."

In Könings Wusterhausen aan de
oostrand van Berlijn, woont wet-
houder Hagen Brumlich. Zijn zoon
Marklof is neo-nazi en dost zich uit
als SS-Gruppenführer. Als leider
wordt hij blindelings gevolgd.
Brumlich senior is medeverant-
woordelijkvoor de democratische
orde in Könings Wusterhausen.
Maar de socialeen democratische
rust in defamilie is door de poli-
tieke tegenstellingen verstoord.
Marklofwoont nog altijd bij zijn
ouders. Die willen hem nog niet
kwijt. „Op straat zetten kan ik hem
niet," zegt zijn vader. „Dat durfik
ook niet." Marklofs kamer is volge-
plakt met foto's van Hitlers Wehr-
macht,
stickers metrechts-extreme spreu-
ken van het Nationalistisch Front.
De foto van een dodelijk getroffen
Wehrmacht-soldaat die zijn armen
ten hemel strekt, hangt boven zijn
bed. Met het opschrift: Liever
staande sterven danknielend door
het leven.
Hagen Brumlich spreekt zacht en
langzaam als het over zijn zoon
gaat. Hij wil niet veelkwijt. „Ik
kan de gevolgenvan dieopvattin-
gen van mijn zoon voor mijn poli-
tieke loopbaan, maar ookvoor
mijn werk, niet overzien. De chefs
van vandaag zijn nog altijd de ba-
zen van gisteren. Betonkoppen.
Gisteren nog in deSED (de voor-
malige communistische partij)
vandaag op een andere stoel."

Het conflict met zijn zoon ontkent
hij niet. Maar: „Wij vragen ons af,
zijn wij nog wel verantwoordelijk
voor zijnkeuze? Is de huidige poli-
tiek daarookniet debetaan? Veer-
tig jaar lang zijn we doorhet socia-
lisme geregeerd, daarvoordoor het
nationaal-socialisme en nu door
hetkapitalisme."

Tot een gesprek met zijn zoon is hij
niet gekomen. „Misschien ben ik
daarwel bang voor. Omdat ik
vrees zijn beweegreden tekunnen
begrijpen,misschien? Ik weet het
niet. Ik voel me tegenover die
ideeën zo machteloos. Gooi ik hem
op straat, danverdrinkt hij hele-
maal in die rotzooi. Waarmoet hij
naar toe?"

Kort na de 'Wende', sloot de tiener
zich bij een groep neo-nazi's aan.

„Het klikte meteen. Hij isgefru-
streerd geraakt door de leergang
van de SED. Een leraar zei eens te-
gen hem: 'Er is geen milieuvervui-
ling. Dat is een leugenvan de
westerse imperialisten. Van zoiets
werd hij razend. Hij is in een tijd
van bedrog, verraad en haat opge-
groeid; niet in onze familie, maar
buitenshuis. Overal loerden toch
deverraders en achter hen staan
de moordenaars. Hij voelt zich de
koelie van het Westen."

Toen de jongen kort na de 'Wende'
met zijn ouders door deWestber-
lijnsewijk Schlesisches Tor slen-
terde zag hij datalles ervuil en
onverzorgd was. Zijn vader: „Tur-
ken hingen langs de muren. lets
verderop stonden zwarte junkies
die jointsrookten. Wij hadden ge-
hoord datKreuzberg vol zat met
buitenlanders, maar dathet zó
smerig zou zijn, dat kwam wel
hard aan. Zijn eerste opmerking
was danook: 'Is dat het Duitsland
van straks? Het nieuweDuitsland
waarin ik moet leven? Honderd-
duizend kubieke meter beton, vol-
gestopt met buitenlanders? Is dat
mijn nieuwe wereld? Daar pas ik
voor."

Volgens Brumlich heeft zijn zoon
niet in alles ongelijk. Hij kan wel
een beetje met hem meedenken.
„Ik heb niets tegen buitenlanders,
maar aan diestroom economische
vluchtelingen moet wel een einde
komen."

Totvoor kort heeft Marklofzich
onthouden van geweldsacties.
Maar enkeleweken geleden heeft
iemand in een discohem een tele-
foonnummer inBerlijn in de hand
geduwd,kort daarna bleek hij be-
trokken bij een plan om 'a-socia-
len' uit een villa in Zeessen verdrij-
ven. Enkele muzikanten uitKreuz-
berg hadden het pand gekraakt,
datooit dewoning is geweestvan
de gestorven toneelspeler Gustav
Gründgens.

De groep neo-nazi's dieer heen
ging was bewapend met gaspisto-
len.Ruiten werden ingeslagen en
doorhet open keukenraam werd
een lichtkogel afgeschoten. De mu-
zikanten werden het dorp uit ge-
ranseld. Tot rechtsvervolging
kwam het niet. De aanslag is door
depolitie 'genoteerd.

Niettemin kwalificeert Brumlich
zijnzoon als een verstandige
rechtsradicale jongeman. „Ik hoop
echter dat wat hij nu etaleertalleen
maar branie is."

Viade Berlijnse Ring
bereikt men Kö-

nings Wusterhausen. Idyl-
lisch gelegen, maar de stra-
ten zijn moeilijk berijdbaar,
enkele kilometers verder
Ugt Zeessen.
ken dorpje met een eigen
gemeenteraad en burge-
meester. Links en rechts
staat op muren de leuzen
gekalkt: Duitsland voor
uüitsers, vreemdelingen er
Uit.

liereen kent de 21-jarige Björn
~*hrnann, huisschilderin Zeessen,
°onyan de burgemeester. In zijn
?rP is hij een opvallende verschij-
'fig. Parachutistenlaarzen en een
°tenkopf-embleem op zijn riem.

is derechterhand van
Brumlich uitKönings

WlJsterhausen.
eden verklaren zich verantwoor-

J*e«jk voor de affiches aan de bo-
ffen in Zeessen, waarop uitvoerig

staat hoe ze de overval<?P een jongenin deS-bahn had-den uitgevoerd. Straffeloos, want
j*e Politie neemt er alleen ten be-
hoeve van destatistiek kennis van.

J^hmannsmoeder is de laatste ja-en een vooraanstaand politicus
geworden. De SPD-burgemeester
*°rdt, vooral door de CDU-aan-nang, als een 'Olie' beschouwd°"Tidat haar zoon zich manifesteertais neo-nazi.. Ze kan amper tot drie
eUen, zeggen, en ze is naar vorenSeschoven omdatze niets beters"adden inde SPD.Dat haar zoon

"co-nazi is heeft ze zelfin dehandSe.Werkt, is de meningvan haar po-u«eke tegenstanders.

arbaraLehmann stelt zich daar
Ail^e Zonaarden tegen te weer.

beseft ze dat haar politieke car-ere wel erg beïnvloedwordt door
et gedrag van haar zoon. „Ik pro-

irf61" cm te verl°ssen van ziJn. lote politieke ideeën.Urenlang
"ebben wij gedebatteerd. Hete.lpt allemaal niets. Hij is zo over-
ülgdvan zijn gelijk, zo geïndoctri-

neerd met fascistische ideeën, daar
elPt ook het woord van een moe-

der niet meer." Zij geeft een deel
van de schuld aan de huidige toe-
stand in de 'neue Bundeslander'.
Werkloosheid, en geldgebrek heb-
ben het neo-nazispook opgeroe-
pen. „Ik heb van alles geprobeerd.
Ik heb zelfs zijn pilotenjack in de
vuilnisemmer gegooid. Andere
spullen ook, zoals T-shirts met
smerige anti-semitische teksten.
Het helpt allemaal niets."
Enkele maanden geleden is de dis-
cussie gestopt. Barbara Lehmann

is gescheiden van haar man en
woont nu bij haar vriend. Met het
'besmette' gezin wil ze niets meer
te maken hebben. „Ik heber alles
aangedaanBjörn op hetrechte pad
te houden. Ik ben zelfs voor de
deur gaan zitten zodat hij en zijn
vrienden niet naar buiten konden.
Herhaalde malen heb ik hem ge-
dreigd hem het huis uit te zetten.
Haalde allemaal niets uit."
De vraag: hoe en waarom haar
zoon neo-nazi is gewordenheeft ze

zich niet meer gesteld. „Daar werd
ik gek en tureluurs van. Gesprek-
ken met ouders diein hetzelfde
schuitjezitten leverden niets op.
Die zijn ookradeloos. Het sijn
mensen uit depolitiek, leraren, po-
litiemensen, professoren. Uit alle
lagen van de bevolking. Ik sta niet
alleen met dat probleem. Wij zijn
de greep op de jongerenkwijt.
Daar moet nu van hogerhand wor-
den ingegrepen. Hoe wordt
iemand druggebruiker?Daar krijg

je ook geen afdoende antwoord
op."

Haar zoon heeft ze inmiddelsafge-
schreven. „Hij blijft een hopeloze
rat. Ze moesten hen allemaal op
een groot weilandbij elkaar drij-
ven zodat ze zich onderlingeens
een goed pak slaagkunnen geven.

Björns vader zegt niet veel. Hij,
door vrouw en zoon in de steek ge
laten, haalt gelaten zijn schouders

VECHTEN IS HECHTEN
DOOR RENÉ DIEKSTRA

Hij: „Waarom was jezo laat?

Daar hoort natuurlijk ookboosheid bij. Boosheid
is de elementaire emotionelereactie op het feit dat
iets dat belangrijk voor je is, bedreigd wordt. Het
drukt uit dat het je heelwat doet als bepaalde din-
genmis dreigen te gaan. Boosheid is daaromeen
van de meest zekere signalen dat iemand om iets
geeft en hoeveel hij of zij er om geeft.Zij: „Ik heb gedaan wat ik kon

Hij: „Ja datzie ik. Waar jijvandaan komt doen ze
altijd wat ze kunnen. Je moeder is haar hele leven
nog nooit een keer op tijd geweest."

Zij: „Wat heeft dater nou weer mee te maken?

Ze hebben
afgesproken

samen naar een
nieuwjaarsrecep-
tie te gaan en nu

staat hij voor zijn
kantoor op haar te

wachten. Zij
komt bijna een

halfuur later dan
afgesproken.

Furieus stapt hij
bij haar in de auto

en dan begint de
voorstelling.

Zij (luider): „En dat moet jij zeggen. Wie staat er
elke morgen dat gore ondergoed van debadkamer
vloer te plukken?"

Hoekomt het dan dat zoveel mensen, vooral vrou-
wen, zich zo vaak schuldigvoelen over agressiefof
boos gedrag tegen partner ofkinderen? In haar
boekDe VredelievendeVrouw zegt Margareth Mit-
scherlich daarover: 'voor veel vrouwen staat ruzie
gelijkaan (dreigend) liefdesverlies: 'Als ik kwaad
op hem word dan houdt hij (misschien) mindervan
me.' Die angst is duidelijkaangeleerd, zo blijkt uit
experimenten waarin vrouwen voor boos reageren
werden gecomplimenteerden voor 'lieve vrede'-
gedrag werden bekritiseerd. Prompt namen bij de
vrouwelijkeproefpersonen de'boze' reacties toe.
Bovendien voelden devrouwen zich nu na zon
bozereactie meestal meer ontspannen danna een
vredelievendereactie.

voor deruzie was overigens heel legitiem (de
vrouw was inderdaad veel te laat), maar hij had
weinig te maken met wat er werkelijk tussen man
en vrouw aan de hand was. Na twaalf jaar huwelijk
en tweekinderen waren ze behoorlijk op elkaaruitgekeken, ergerden zich onderhuids aan allerlei
kleinere en grotere dingen, maar echtruzie maken
deden ze vrijwel nooit.Behalve diekeer dan. En
toen bleek ook direct dat hun agressie-tank zo vol
zat dat een klein bekertje erbij genoeg was om de
zaak te doen overstromen.

ties apen in een omgevingwaarin elkevorm van
ruzie en conflict afwezig was. Daarbij bleek dat
volstrekt vreedzame, alles accepterende moedera-
pen jongenvoortbrachten dienormaal opgroeiden
alleen: ze konden en wilden niet met elkaar paren.
Blijkbaar zijn intimiteiten aggressiviteit twee kan-
ten van dezelfde medaille.Dat is ook de mening
van een andere beroemde wetenschapper, de bio-
loogKonrad Lorenz, dieeen groot deel van zijn
leven wijdde aan onderzoek naar hechtings- (of
liefdes-) gedrag bij dieren.Een van Lorenz' conclu
sies is: „Bij vogels zijn de agressieve exemplaren
van een bepaalde groep ook de trouwste vrienden
en bij zoogdieren geldt hetzelfde. Voor zover we
weten komt liefdevolle hechting alleen voor bij
agressieve organismen."

den. Erikson meent dat veel mensen er niet in sla-
gen met anderen een intiemerelatie op te bouwen
omdat ze niet in staat zijn het openlijk met elkaar
oneens te zijn en hun onenigheidop een construc-
tieve manier uit te vechten.

eeuw,Sigmund Freud en Erik'Erikson, moet het
antwoord op die vraag onvoorwaardelijk 'ja' lui-

van de meest eminente psychologen van deze
Maar geldt dat ook voor mensen? Volgens twee

Hij: „Wat dat er mee te maken heeft? Alles! Jij bent
al net zon trage ongeorganiseerdestoethaspel als
zij is."

Het is altijd een slechtestrategie als partners in een
relatie hun grieven opzouten en in een denkbeeldi-
ge rugzak wegstouwen. Vroeg of laatknapt dezak
toch open en dan zitten ze vap het ene op het ande-
re moment in een groterotzooi. Het is ook een

Hij (sarcastisch): „Toevallig sta ikwel elkemorgen
om zes uur naast mijn bed als mevrouw hier nog
een paar uur doorronkt. Wat heb jijde hele dag
verder te doen dan dat miezerige baantje voor een
paar uur?"

Zij (schreeuwend): „Dat zal ik jeverdomme vertel
len. Ik probeer de hele dagrond tekomen van het
geld dat jijnietverdient."

Hij (keert zich van haar afen mompelt doorhet zij
raampje): „Waarom zou ik mezelf eigenlijk nog
langer laten opfokken doorzon tweederangs trut

slechte strategie om te doen wat de man deed, na-
melijk een toer door het 'psychiatrisch museum' te
maken en het totaal niet ter zake doendeverleden
(het gedragvan zijn schoonmoeder) erbij te slepen.
En het is een even slechte strategie om te doen wat
de vrouw deed, namelijk het conflict verder aanja-
gen doorhaar man in zijn 'mannelijkheid' aan te
tasten (hem uit te maken voor een falende kostwin-
ner).

Hoe had dit echtpaardanruzie moeten maken,
vraag je jeaf. Zijn er eigenlijk wel constructieve
manieren van ruzie maken in eenrelatie? Het ant-
woord lijkt te zijn: diezijn eren ze zijn broodnodig
voor elke volwassen relatie. Dat is althans de op-
vatting van psychologen als George Bach and Pe-
ter Wyden, wier boek uit 1968The Intimate Enemy
(De Intieme Vijand) met deveelzeggendeonderti-
tel 'eerlijk vechten in relaties' onlangs een tweede
jeugdbeleefde. Het begint er steeds meer op te lij-
ken dat debeide heren het bij hetrechte eind heb-
ben. Aan deuniversiteitvan Wisconsin fokte de
dierpsycholoogHarry Harlow een aantal genera-

Ruzies hebben in de meeste relaties een slechtere
putatie en als jenaar dit voorbeeld kijkt dan is dat
ook nietzo gek. Want zon ruzie levert hoogstens
een verpeste avond op of nog erger. De aanleiding

Betekent dat nu dat een poeslieve stem uit een
fraaie mond diezegt: 'Schat, ik hou te veel van je
omruzie met je te gaan maken: jebent mijn vijand
niet', of 'Als jezo tegen me tekeer gaat dan kan ik
gewoon niet serieus nemen watje zegt' in feite de
zaak aan het vernaggelenis? Niet wil horen watje
werkelijk denkt ofvoelt en dus je niet serieus
neemt? Tenzij hij of zij gewoon bang isvoor elke
vorm van ruzie en koste watkost de lievevrede wil
bewaren, is het antwoord 'ja.Emotionele intimi-
teit, een van de hoofdingrediënten van een liefdes-
relatie en een belangrijkevoorwaarde voor bevre-
digende seks, betekent het delen en meedelen van
positieve en negatieve gevoelensen ervaringen.

lukt overigens alleen als bepaalde spelregels in

Maar het blijkt vooral de golfslag van boosheid(of
agressie) en toenadering of 'het bijleggen' te zijn,
waaruit ware intimiteiten vertrouwen in een rela-
tie geborenwordt. Elke spanning diebinneneen
relatie wordt opgelost, versterkt dierelatie. Dat
acht worden genomen. Een daarvan is dat partners
niet alleen hun best doen om metfaire kritiek te
komen, maar diekritiek ook up-to-date te houden.
Maak regelmatig, bij voorkeur dagelijks, samen het
saldo van debeten credit op zodat je debalans van
jerelatiekunt afsluiten voordat een nieuwe dag
begint. En mocht jenog een aangifte van vorige ja
ren hebben, schrijf die dan puntvoor punt op en
nodig jepartner uit om het op een speciale plaats
(niet thuis! lievereen duisterkoffiehuis) uit te
vechten onder het motto: vechten is hechten
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" Jonge neo-nazi s in uost-Duitslana in hun element. Foto- epa

denkwijzer
J

De zoon van de
SPD-burgemeester
is neo-nazi

Björn Lehmann (21) schildert hakenkruisen en is leider van een grote groep nazi's. Zijn moe-der Barbara Lehmann is SPD burgemeester van de vijfentwintighonderd zielen tellende ge-
meente Zeessen.
MarklofBrumlich (17) doet ook een duchtig hakenskruis in het zakje. Zijn vader Hagen Brum-lich is inKönings Wusterhausen partijvoorzitter van de SPD, en zit als wethouder in de ge-
meenteraad van K.W, zoals Königs Wusterhausen in de wandeling heet.
Beide gemeentebestuurders hebben de grootste moeite met hetrechtsradicale gedachtegoed
van hun zonen. Ze zijn van mening dat ze tekort zijn geschoten, het gezinsleven ligt in scher-
ven.
En zij zijn lang niet de enigen in de voormalige DDR. Vaders en zonen staan elkaar naar hetleven. Ouders voeren een hopeloze strijd. Want ondanks alles willen zij hun kinderen niet laten
vallen.

DOOR THEO KEYDENER

" limburgs dagblad "
vrijuit
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MJ. Beckers
ACCOUNTANTS- ADMINISTRATIECONSULENTENKANTOOR B.V.
Sunplein 40, 6373 U Landgraaf

AccountantskantoorMJ. Beckers b.v. is een middelgrootkantoor met een gevarieerd
kliëntenbestand uit midden-en kleinbedrijf.

Ons dienstenpakket bestrijkt een aantaldienstgebieden zoals accountancy en administratieve
dienstverlening; administratieve automatisering; fiskale/juridische zaken; sociale wetgeving;
algemene ondernemersbegeleiding en advisering.

Wegens uitbreiding van ons kliëntenbestand hebben wij ter versterking van ons kantoor op korte
termijn plaats voor een

eerste assistent-accountant m/v
Taakomschrijving:
De eerste assistent-accountant kontroleert en stelt jaarrekeningen geheel zelfstandig samen. U
wordt hierbij geassisteerd doorenige medewerkers, waaraan u tevens leiding geeft. Hiernaast
vormen begeleiding van en advisering aan kliënten op de meest uiteenlopende terreinen
belangrijke onderdelen van defunktie.

Funktie-eisen:— U heeft een bedrijfseconomische opleiding genoten, bijv. HEAO-BE, SPD of vergelijkbaar;— leidinggevende kapaciteiten;— zelfstandig kunnen werken;— goede kontaktuele eigenschappen;— kennis van automatisering (financieel/loonadministratie);— ervaring met fiskale zaken;— bij voorkeur ervaring op een soortgelijk kantoor.

tweede assistent-accountant m/v

Taakomschrijving:
De tweede assistent-accountant zal na een ruime inwerkperiode onderandere devolgende
werkzaamheden zelfstandig moeten kunnen uitvoeren:— hetverwerken en koderen van administraties;— het verzorgen van bijbehorende fiskale werkzaamheden (waaronder aangifte

omzetbelasting/loonbelasting);— het samenstellenvan jaarrekeningen.

Funktie-eisen:
U hebteen opleiding op MEAO/MBA-niveau genoten en bent thans studerende voor het
Staatspraktijkdiploma.
En een

ervaren receptioniste/typiste
Taakomschrijving:
Het verwerken van diverse gegevens met gebruikmaking van moderne vastleggingsapporatuur.

Funktie-eisen:— een opleiding op MEAO-niveau (secretariële opleiding);— bekend met tekstverwerkingsprogramma's w.o. wordperfect;— goede contactuele eigenschappen.

Accountantskantoor MJ. Beckers b.v. biedt— een prettige werksfeer;— een bij defunktie passend arbeidsvoorwaardenpakket.
Uw handgeschreven sollicitatiekunt u richten aan

MJ. Beckers
ACCOUNTANTS- ADMINISTRATIECONSULENTENKANTOOR B.V.
Sunplein 40, 6373 U Landgraaf. Nih
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Hoofdkantoor:
Middenbaan Noord 210
Postbus 63
3190 AB Hoogvliet
Tel. 010-4160011
Telex 28646 INGENIEURSBUREAU
Vestigingen: ■ m» \ V /
Sto, vicoma o¥v_/
Roermond W
Veghel -____——— -7
Zoeterwoude

Vooronze vestiging in Roermond vragen wij:

" HOOFDCONSTRUCTEURS

" CONSTRUCTEURS
voor de afdelingen: " piping

" algemene machinebouw
Opleiding:
HTS, MTS ot gelijkwaardige opleiding.
Sollicitaties: telefonisch of schriftelijk aan ons adres op onze vestiging
Arlo 37, 6041 CJ Roermond, tel. 04750-35230, t.a.v. Th. Wigger.

Vicoma, opgericht in 1962, is een onafhankelijk, dynamisch, technisch
ontwerp- en adviesbureau, waarin een groot aantal disciplines is
ondergebracht. Met onze 450 medewerkers hebben wij reeds aangetoond in
talloze projecten effectieve oplossingen te kunnen bieden. Oplossingen voor
problemen van verschillende moeilijkheidsgraad in de chemische,
petrochemische en voedingsmiddelenindustrie. Van het ontwerpen van
eenvoudige projecten tot het compleet uitvoeren, al dan niet binnen de eigen
organisatie, van geavanceerde procesinstallaties. Behalve kwaliteit staat ook
de service hoog in het Vicoma-vaandel geschreven.

V )
NAEBERS £i,c*r»-<r.<J--a u..

Bedrijf voor het wikkelen en reviseren van ■' |^ -,
elektromotoren en apparaten voor industriële —**ondernemingen in binnen- en buitenland. *'

Ml Daarnaast zijn wij voorraadhouder en -^»%y| j| leverancier van elektromotoren tot eenlilyll vermogen van 200 kW, en aandrijftechniek in
de ruimste zin des woords.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zoeken wij voor direct of op korte termijn:

electro technisch wikkelaar (m/v)
Vereisten: - ervaring inzake wikkelen elektromotoren- initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel- in bezit van rijbewijs

metaaldraaier (m/v)
part-time

Wij bieden: - aantrekkelijke salariëring- prettige werksfeer
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag binnen 8 dagen
tegemoet t.a.v. de direktie.

II Voor inlichtigingen: 045-2119411 Ganzeweide 181, 6413 GE Heerlen o»»

"De leukste baan heb ik thuis gevonden,
een eigen Dactylo Uitzendburo aan huis"

Thuis werken heeft mij altijd al aangesproken. een uitdaging. Dactylo zorgt voor een garantiesalaris Omdat de Dactylo formule sukses heeft, worden
Ik had het dan ook niet beter kunnen treffen toen ik en een zeer aantrekkelijk provisiesysteem. er op korte termijn vestigingsmanagers gevraagd die
tegen deze baan aanliep. Het mooie van dit systeem is, dat je inkomsten woonachtig zijn in Heerlen, Kerkrade,

bepaald worden door je inzet. Landgraaf, Hoensbroek, of Brunssum
Een uitzendburo aan huis waarin je geen geld

hoeft te investeren alleen tijd en energie. Wil je sukses hebben dan moet jeover een dosis "Reaeeer HU.
Ondertussen ben je wel eigen baas en dat vond ik kommercieel inzicht beschikken en gemakkelijk .

„-■r? m^mmem*m»m, - ~ ~^i kontakten kunnen leggen. Je krijgt van Dactylo een ©H. DCgin OOK
Ëk' gedegen training en kommerciële ondersteuning. 6611 llitzericl1)111*0

De voornaamste taak is het werven en bij elkaar TJtllXlS
Ek brengen van opdrachtgevers en uitzendkrachten. , , ._,._. . ' .... ~_-,- Heeft u een opleiding op mbo-nivo, bent u

' K Belangrijk daarbij is dat je strenge selektiekntena moet , __ __T ,
r&<%■■■"' _ _.., .... tussen de 25 en 40 jaar, heeft u een auto en spreektBk. toepassen voor wat betreft het invullen van tijdelijke ...,.,PP^I <, bovenstaande u aan, stuur dan een sollicitatiebrief met

R|| * ;<<„, een recente pasfoto voor 25 januari a.s. naar
WL'O r, a "_. onderstaand adres.Omdat je van huis uit werkt ben je meer flexibel
É B* dan andere uitzendburo's. Als ik een keer 's avonds na Dacty

,
o uitzendburo is een landelijke uitzendorganisatie-

zessen gebeld wordt, dan vind ik dat geen probleem. met 140vestigingen door geheel Nederland en zendt uit
in alle beroepen en sektoren.Hl . \ Wv" Een eigen vestiging van Dactylo betekent niet

■*&*&&** " ■*" alleen meer financiële armslag, ook in maatschappelijk Dactylo Beheer 8.V., afdeling P & O,
|- —'■"■; „. Êm^mm^ém^^m..... opzicht verandert er veel. Ik ben nu de trotse manager Postbus 325, 2100 AH Heemstede,_ **l van een Dactylo vestiging. Telefoon 023-234141.

Joyce Bergisch uit Amstelveen

UITZENDBURO
f- »

A ,

fff van Hooren /drukkerij+repro bv
In de Cramer 3-6411 RS Heerlen - Tel.: 045-718380

is gespecialiseerdin de vervaardiging van handels- en
reclamedrukwerk in één ofmeerkleuren.
Wijzoeken een

met ervaring op meerkleuren offsetpersen en in staat om
zelfstandig kwaliteitsdrukwerk te vervaardigen, en een

die gewend is zelfstandig te werken.

Wij bieden een prettige werkomgeving, afwisselend
drukwerk, een goede salariëring en een 36-urige werkweek.

Neem telefonisch contact op met Wil Kanters voor een
gesprek of schrijfeven een kort briefje.

Op een snelle reactie onzerzijds kunt urekenen.

— --1

Wij zijn een snelgroeiende uitzendorganisatie en zenden almeer
dan 25 jaar uit in aHe sectoren.

In verband met onze binnenkort te openen nieuwe vestigingen in
Heerlen en Sittardzoeken wij:

VESTIGINGSMEDEWERKERS m/v
Gevraagd wordt:
HAVO-VWO diploma. Minimaal 3 jaarervaring met commercieel/
administratieve werkzaamheden, bij voorkeur in de dienstverlenende
sector. Rijbewijs B.
Zelfstandig kunnen werken, goede contactuele eigenschappen en
een flexibele, zakelijke instelling. Leeftijd rond de 25 jaar.

Specifieke taken:
Werven van nieuwe relaties en het onderhouden van contacten
met bestaande relaties.
Het ontvangen en interviewen van sollicitanten en hen zo volledig
mogelijk informeren over de tijdelijke banen waarvoor zij in
aanmerking komen.
Het voeren van de bij de uitzending behorende administratie.
Deze administratie wordt steeds verder geautomatiseerd.

Geboden wordt:
Een prima salaris en gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.
U kunt rekenen op een gerichte, deels externe opleiding.
Voor dynamische mensen goede toekomstmogelijkheden in een
financieel sterke en snel groeiende organisatie.

Schriftelijke sollicitaties, bij voorkeur vergezeld van eenrecente
pasfoto, te richten aan:
Uitzendburo Free-Lance, Postbus 91561, 2509 ED Den Haag.
Eventuele telefonische informatie wordt u gaarne verstrekt door de
commercieel manager MarjaKlomp, telefoon 070 - 347 74 71, I

Kwantum vraagt mensen *die van afwisseling houden. __J
t&*^* Kwantum Nederland b.v. \)>

is een moderne, expansieve
onderneming die zich als detailhandel richt op

woninginrichtingen woondecoratie. De Kwantum-formule
omvat een aantal assortimentsgroepen

t.w. vloerbedekking, gordijnen, verlichting, verf en behang.

Kwantum zoekt voor haar
vestiging Heerien enthousiaste

/AFROEP
MEDEWERKERS/STERS

voor diverse afdelingen

Het betreft een baan v00r,2-12 uur per week. U bent volle-dig sociaal verzekerd (o.a. ziekenfonds en pensioen) en ukomt in aanmerking voor de personeelskortingsregeling
Leeftijd: 18-45laar.
Voor informatieen/ofsollicitatie kunt u tijdens deopenings-
tijden van de winkel kontakt opnemen met devestigings-
manager de heer Ploeger, telefoon 045- 754272.
Uiteraard kunt u ook schrijven naar:
kwantum, La.v. deheerJ. Ploeger.
In de Cramer 162,6412PM Heerlen.

Ook schoolverlaters zijn van harte welkom!

It^!_/_j-i__j'.<l
WAAROM ZULLEN WE DUUR DOEN
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werk ontwrichtend kan werken. „Dat betekent
dat een grote groep mensen het behoorlijk
moeilijk heeft metzichzelf," concludeert Diek-
stra.

Toespraak
Verantwoording
enquête

DOOR PETER STIEKEMA

DOOR THEO HAERKENS

Bijna 25 procent volwassenen
vrij ongelukkig met zichzelf

Lang niet alle
Nederlanders zijn even
gelukkig en tevreden met
zichzelf. Een groepvan
naar schatting twee
miljoen mensen kan
sociaal en emotioneel
niet meekomen. Zij
hebben weinig
vertrouwen in eigen
kunnen en het gevoel dat
hun leven niet zoveel
voorstelt. Ze vinden dat
ze tekort schieten als
partner, als ouder, als
vriend ofals werknemer,
en zijn vaak ontevreden
over hun uiterlijk.

De wijzewaarop mensen zich-
zelf bezien is een belangrijke
graadmetervoor de geestelijke
volksgezondheid. Mensen die
tevreden zijn over zichzelf vin-
dendat ze de taken waar ze
voor staan in het leven redelijk
uitvoeren. Niet alleen vinden ze
datzelf, ze horen dat ookvan
mensen uit hurj omgeving:
partner, vrienden of werkgever.
Die stimulans en de ervaring
datze lastige klussen tot een
goedeinde weten te brengen,
geven hun eenredelijk vertrou-
wen in eigen kunnen. Zij heb-
ben een positiefzelfbeeld.

deafstand tot 'waar het alle-
maal gebeurt in de samenle-
ving', hoe negatiever mensen
zichzelf bezien," vat deLeidse
hoogleraar psychologie R.
Diekstra samen.

Uit de enquête blijkt dat twin-
tig tot vijfentwintigprocent van
devolwassen geen positiefzelf-
beeld heeft. Deze groep denkt
"■n de meeste dingen minder
goed te zijn dan anderen. Ze
heeft niet het gevoel het te ma-
ken in het leven en gelooft dat
anderen bijna altijdbeter uit de
bus komen. In het onderzoek
zegt bijna één op devier vol-wassenen dat hij ofzij geenre-
den heeft trots te zijn op zich-
zelf.

over zichzelf dan de oudere ge-
neratie met even weinig scho-
ling. Dertig tot vijftig jaargele-
den was het heel gewoon om na
de ambachts- of de huishoud-
school te stoppen met leren. Nu
niet meer en doordat steeds
meer mensen beterzijn opge-
leid, komen mensen tot 34 jaar
met alleen lbo duidelijk als
'minder' en 'afwijkender' uit de
bus.
Maar het gaat niet alleen om de
opleiding. Wel of niet aan het
werk zijn is net zo goed belang-
rijk. Werkenden en gepensio-
neerden hebben veruit het
gunstigste beeldvan zichzelf,
gevolgd door scholieren en stu-
denten. Het negatiefst over
zichzelf zijn langdurig zieken,
gevolgd door werklozen, ar-
beidsongeschikten en huis-
vrouwen of huismannen.

met de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam en het Nibud.Daar-
bij werden in 1990 15.000 scho-
lierenvan twaalf tot achttien
jaarondervraagd en ook toen
bleekeen duidelijkverband
tussen opleiding en zelfbeeld.
Hoewel leeftijd over het alge-
meen nauwelijkseen rol speelt,
denken jongemensen met wei-
nig opleidingminder gunstig

Deze bevindingen komen over-
een met deuitkomsten van een
eerder onderzoek dat Diekstra
verrichtte in samenwerking

Overeenkomst

De verhalen op dezepagina
zijn gebaseerd op de
resultaten van de enquête
'De Staatvan het Land', een
nationaal opinie-onderzoek
waar tienduizenden lezers
van vijftien regionale
dagbladen, waaronder het
Limburgs Dagblad, het
afgelopen voorjaar aan
hebben deelgenomen.

De enquête is opgezet en
uitgevoerd door de
GemeenschappelijkePers
Dienst <GPD) in Den Haag,
in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Leiden en
deErasmus Universiteit in
Rotterdam. De resultaten
zijn verwerkt onder leiding
van deLeidse psycholoog
prof. dr R. Diekstra en de
Rotterdamse econoom
prof. dr B.M.S. van Praag.

Alle genoemdecijfers en
conclusieskomen voort uit
antwoorden opvragen over
de periode vóór Pinksteren
1991. Volgens de beide
wetenschappers is er echter
geen reden om aan te
nemen dat deresultaten op
ditmoment niet meer
zouden gelden. Doordat de
gegevens zijn 'geschoond'
en 'gewogen' kunnen ze in
belangrijke mate
representatiefworden
genoemd voor de
Nederlandse bevolking.

personeel, zoals loketbedien-
denen klerken. Volgens Diek-
stra is dat logisch doordat deze
groepzich steeds vergelijkt met
de middelbaar- en hoger ge-
schoolden, diezij in hun werk
tegenkomen. De vergelijking
met anderen beïnvloedt het
beeld dat zij van zichzelf heb-
ben. Steeds zien dat anderen
iets beter, snellerof gemakkelij
ker afgaat, of dat zij meer sta-
tus en mogelijkheden hebben,
werkt ontmoedigend.

niet meer dan vijfprocent dit
gevoel.

vicieuze cirkel terecht van min-
der kansen, minder zelfvertrou-
wen en daardoor nog minder
kansen. Uiteindelijk kan dat lei-
den tot psychische problemen
diehen arbeidsongeschikt ma-
ken. Maar liefst een kwart van
degenen met een negatief zelf-
beeld zegt het gevoel te hebben
buiten de samenleving te staan.
Van alle ondervraagden had

hoge functies, boeren en tuin-
ders - doorgaanszelfstandig
ondernemer - scoren hoog. On-
geschooldearbeiders hebben
de negatiefste kijk op zichzelf
en hun prestaties. Opvallend
laag scoort ook lagerkantoor-

Het wekt weinigverbazing dat
ook tussen zelfbeeld en beroep
een nauwe relatie bestaat. Di-
recteuren, werknemers met

Oorzaak en gevolgzijn hier
moeilijk te scheiden. Het is mo-
gelijk dat mensen die niet wer-
ken, juist daarom negatief over
zichzelfoordelen. Hetkan ook
zijn dat een negatiefzelfbeeld
het moeilijk maakt een baan te
vinden en te houden. Diekstra
denkt dat beide elkaar verster-
ken. Wie eigenkennis en vaar-
digheden negatief beoordeelt,
komt minder gemakkelijk aan
de slagen valt ook eerder uit.

Vicieuze cirkel
Jongeren tot achttien jaar die
zichzelf en hunprestaties al op
school negatief beoordelen, en
ook nog met een lagere of ge-
brekkige opleiding op de ar-
beidsmarkt komen, lopen grote
kans het ook in hun werk niet
goed te doen. Ze komen in een

mensen aan de goedekant van
de streep gehuwd zijn of sa-

Verder blijkt dat veel meer
Relatie

menwonen. Aan deverkeerde
kant van de streep zijn driekeer
zoveel mensen gescheidenof ze
wonen alleen. Deze groeptelt
twee keer zoveel mensen van
wie de partner is overleden.
„Een vaste relatie is duseen be-
langrijk ingrediënt of signaal
van een positieve levensopvat-
ting," aldus Diekstra. „Zelfs
een kwakkelenderelatie levert
kennelijk meer positieve en sti-
mulerende impulsen op dan al-
leenstaandenkrijgen," conclu-
deerthij.
Zoals er een rechtstreeks ver-
band bestaat tussen de status
van het beroep en het levensge-
luk dat men ervaart, is er ook
omgekeerd een verband. In de
groep mensen met een negatief
zelfbeeld is het aantal mensen
zonder baan bijna acht keer zo
hoog als in de andere groep. Bij
de arbeidsongeschikten is de
verhouding één op vijf. „Hieruit
blijktwel datje werkloosheid
en arbeidsongeschiktheid niet
kunt afkopen met alleen geld,"
concludeertDiekstra. De on-
derzoekervindt dat de overheid
een belangrijke taak heeft bij
het terugdringenvan het aantal
mensen dat ontevreden is over
zichzelf, door zo veel mogelijk
zelfontplooiingskansen te bie-
den.

De zogenaamde
nieuwjaarstoesprakenvormen een
jaarlijksterugkerendritueel. Elke

zichzelfrespecterende instelling -
bedrijven, gemeenten,

(hoge)scholen en provincies - doet
er aan mee, blikt terug op het juist
afgelopen jaaren geeft een visie op

de (nabije) toekomst. De
toespraken hebben over het
algemeen een beschouwend

karakter en al te diepwordt er niet
gegraven, want je weet immers

niet wat dit jaarbrengt. Natuurlijk
er zijn bepaalde gedachten over,

maar de uitkomst is en blijft
onzeker.

Persoonlijke aanvallen worden er
in nieuwjaarstoespraken slechts
heel zelden gehoord. Het getuigt
namelijk niet van een al te goede

smaak om juisteen persoon of
groeperingverantwoordelijk te

stellen als het op de een ofandere
manier niet goed gaat binnen een

bedrijf of instelling.
Jemag zoiets uiteraard best

denken, zelfs tegen debetrokken
persoon zeggen, maar dan wel

onder vierogen. Zon toespraak
wordt in het openbaar

uitgesproken, de inhoudkomt
onder ogenvan de media, diehem
op hun beurt verder verspreiden.

Alsverstandig leidervan een
bedrijf laat je het dan wel uitje

hoofd om al te persoonlijke dingen
teroepen, zou jezo denken.
Niet dus. De heer W. Jense,

directeur van MaastrichtAirport,
bestond het om op vrijdag 3

januari in zijn nieuwjaarstoespraak
een laag-bij-de-grondse openbare

aanval te doen op mevrouw
Goudsmit, één van de 'Boze

Moeders' dieactievoeren tegen de
aanlegvan de Oost-westbaan.
Het zou nog te accepteren zijn

geweest, als hij in zijn toespraak
een kwinkslag, desnoods met

serieuze ondertoon, in derichting
van de 'Boze Moeders' had

geplaatst. Maar nee, bloedserieus
haalt hij eerst uit naar de 'Boze

Moeders', die hij verwijt een
parallel te trekken met de

Argentijnse moeders, dieop de
Plaza deMayo in Buenos Aires

protesteerden tegen de moorden
op hun kinderen ten tijde van het

generaalsbewind.
Vervolgens isoleert hij

Boze-Moeders-aanvoerster
mevrouw Goudsmit uit Oirsbeek.

Letterlijk zegt hij: "...dat het beleid
in Limburg er mede toe heeft

geleid dater voor meneer
Goudsmit een goede baan bij DSM

was en de familie Goudsmit
plusminus twee jaargeleden in
Oirsbeek kon gaanwonen." Je
reinste demagogie natuurlijk.

Want het succes van DSM van een
paar jaargeleden heeft uiteraard
niets met het vliegveld van doen,

tenzij jede huidige moeilijkheden
bij het concern ook aan de

luchthaven mag wijten.
Kennelijk heeft Jensenog nooit

van emancipatie gehoord en
ontzegt hij mevrouw Goudsmit het

recht op haar eigen mening.
Eigenlijk moet ze pal naast haar -of eigenlijkachter - haar man
gaan staan en blij zijn dat hij hier

is mogen komen werken en verder
haar mond houden, lijkt de

boodschap, die jetussen deregels
van de toespraak door kunt lezen.
Maar er zit nog een bijzonder naar

trekje aan deze zaak. Jense
identificeeert mevrouw Goudsmit

als 'niet-Limburgs' en lijkt zo de
publieke opinie te willen
bewerken, als zouden het

nagenoeg alleen niet-Limburgers
zijn dietegen deverdere uitbouw

van het vliegveld zijn. En dat is
natuurlijkje reinste onzin.

Het gaat kennelijk nog steeds niet
al te best met de luchthavenals

een manager van het kaliber Jense
zich zo intensief gaat bezighouden

met het privé-levenvan een
inwoonstervan Oirsbeek, in plaats

van zich met de belangrijke
kwesties te occuperen, zoals de
duikvlucht, waarin Maastricht

Airport zich momenteel bevindt.
Bovenal, het getuigt van gebrek

aan niveau. Want of jenu voor- of
tegenstander van de uitbreiding

van de luchthaven bent, een
dergelijk lage attaque, met

volstrekt niet terzake doende
argumenten, zou je op het eerste
gezicht niet verwachtenvan een

vliegvelddirecteur, die je, uit
hoofde van zijn functie, toch in
hogere sferen zou vermoeden.

Zelfbeeld weerspiegelt zich
deels in politieke voorkeur

scheiden zich opeen aantal punten van
mensen met een negatiefzelfbeeld.
Zelfs in hun politieke voorkeur uit zich
ten dele ofmensen zich gelukkig voe-
len.

Mensen die een positieve kijk hebben
op zichzelfen hun prestaties, onder-

geschoolden hebben het meest
Positieve zelfbeeld. „Hoe groter

De mensen waar het hier om
gaat hebben veel dingen ge-
meen, het is geen toevallige
groep. En hoewel dat nogal
"^ns wordt beweerd, heeft een
Negatief zelfbeeld weinig te ma-ken met leeftijd of geslacht.Vrouwen hebben geen somber-
derkijk op zichzelf of hun pres-
taties danmannen, ook al
wordt nogaleens anders ge-
dacht. Wel is ereen duidelijk
verband met deplaats in de sa-
menleving en dat heeft weer al-les te maken met het oplei-
dingsniveau.
Hoe minder opleiding, hoe min-derpositief men zichzelf en het
e'gen kunnen beoordeelt. Men-
sen met hoogstenseen lbo-
opleiding zijn het minst tevre-den. Universitair of hbo-

Geen toeval

bracht," concludeert onderzoeker prof.
Diekstra.

Het sterkstgeldt dat overigens voor de
Centrumdemocraten. Van de optimis-
ten stemt 17,1 procent D66; 3,7 procent
Groen Links; 1,2 procent CD. Van de
mensen met een negatiefzelfbeeld
stemt 20,2 procent D66; 6,1 procent
Groen Links en 3,1 procent CD. Opval-
lend is ook dat van de mensen met een
positieve kijk op zichzelf negen procent
niet naar de stembus ging, tegen 15,3
procent bij de andere groep.

Opmerkelijk genoeg zijn bij groeiende
partijen als D66 en Groen Links meer
pessimisten te vinden. „Blijkbaar zoe-
ken ongelukkigen en pessimisten naar
alternatieven voor bestaande machten,
die hen immers nietveel hebben ge-

geldt, zij het in wat mindere mate, ook
voor de WD-stemmers. De PvdA-aan-
hang is gelijkelijk verdeeld. Van dege-

Veel CDA-stemmers bevinden zich aan
de goedekant van de streep en dat

nen met een positiefzelfbeeld stemt
28,7 procent CDA; 17,3 procent PvdA;
17,5 procent VVD. Bij de mensen met
een negatievekijk op zichzelf stemt res
pectievelijk 19,8 procent CDA; 17,5 pro-
cent PvdA; 12,1 procent WD.

ïiï3S73Wliïl!ï3mwW3mmmmmmmmmWÈ ZELFBEELD
WAT VINDT U VAN UZELF ?
percentage ondervraagden dat het EENS is met de volgende uitspraken: / \j|
Mensen zoals ik hebben niet veel kans om V// ,\ [- ' g»
in het leven succesvol te zijn. '° \k/j lilLj
Ik heb vaak het gevoel dat ik alles verkeerd doe. 16 % | VT mr 1H
Soms denk ik dat ik nooit ergens goed in zal worden. 12% | \\ n / M
Ik heb niet het gevoel dat ik trots op mezelf kan zijn. 25 % | \ ▼/M
BENT U HET EENS MET DE VOLGENDE UITSPRAKEN ? JA
Ik maak me vaak zorgen over de problemen die ik heb in de omgang met anderen. 15 % |
Het zit me dwars wat voor een iemand ik ben. 13 % |
De manier waarop ik me gedraag brengt me vaak in moeilijkheden op het werk,
op school of thuis, 9 /o

Andere mensen lijken zich vaak te storen aan de dingen die ik doe of zeg. 17%
Vanwege het soort persoon dat ik ben heb ik in het leven niet zo veel bereikt
als ik zou willen. 230/ o

\^f\A NEE
If # f 1 Ik ben in het algemeen redelijk tevreden over mezelf 10% |
I __ V Ik heb in het algemeen een positief beeld over mezelf 13% I|« y V *l "

W^^ N^r In de meeste dingen ben ik net zo goed als veel anderen 16 % |
W i \ \ Ik voel me in veel opzichten gelijkwaardig aan
Ml \ \ andere mensen. '/o

I / V_L/ V , (alle percentages zijn afgerond)

Bron: GPD-enquête 'De staat van het land' 1991 e GPD lnfographics/lllustraties:Reinoud Sljtsma/Theo Gootjes
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Vijf vragen om profiel
Nederlander te schetsen

Limburgs dagblad vrijuit

Vijf vragen van het onderzoek waren bedoeld
om de persoonlijkheidsstoornissen op te spo-
ren. De vragen waren zo gesteld dat tweekeer
'ja' zou kunnen wijzen op het bestaan van een
persoonlijkheidsprobleem. Voor de zekerheid
zijn de onderzoekers in dit geval uitgegaan van
driekeer 'ja. Dan nog zegt tien procent van de
ondervraagden de laatste jarenmoeilijkheden te
hebben gehad ofgetobt te hebben met deeigen
persoonlijkheid.

ten minste drie keer 'ja' is zo groot, datje op
grond daarvanbijna kunt zeggen in welke situa-
tie mensen leven," illustreertDiekstra. Mensen
die het goed met zichzelfkunnen vinden, zijn
doorgaans hoog opgeleid, gehuwdof samenwo-
nend, hebben een baanen stemmenrelatief
vaak CDA ofWD. Verderroken en drinken zij
matig en maken ze sporadisch gebruik van
slaappillen en kalmerende middelen. Dit is de
groep van de 'well-to-do' in deze samenleving.

De manier waarop ik me gedraag brengt me
vaak in moeilijkheden op het werk, op school of
thuis. Andere mensen lijken zich vaak te storen
aan de dingen die ik doe ofzeg. Vanwege het
soort persoon dat ik ben, heb ik in het leven niet
zo veel bereikt als ik zou willen.
„Het onderscheid tussen degene die geen enke-
le vraag met 'ja' beantwoordt en degenen met

Maar Diekstra vermoedt en betreurt dat deze
groep zich maar moeilijk kan verplaatsen in de
situatie van mensen met wie het sociaalen emo-
tioneel niet zo goed gaat. Wat dat betreft loopt
er een streep door Nederland.

Ernstige verlegenheid en andere angsten die
omgang met anderen moeilijk maken, speelt de
helft van deze groep parten. Een net zo grote
groep wordt geplaagd door ernstig wantrouwen
ten opzichte van anderen, wat thuis en op het

De vragen, geformuleerd in de vorm van stellin-
gen, luidden alsvolgt: Ik maak me zorgen over
de problemen die ik heb in de omgang met an-
deren. Het zit me dwars wat voor iemand ik ben.

ander
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RIOS B.V. is een snelgroeiendeorganisatie op het gebied van elektronische
gegevensverwerking in de direct mail/direct marketing wereld.
RIOS B.V. maakt daarbij gebruik van geavanceerde computers, laserprin-
ters en nabewerkingsmachines.
Door de - internationale - groei van ons bedrijf in een even snel groeiend
marktsegment ontstaat op zeer korte termijn een vacaturevoor de volgende
full-time functie:

ONDERHOUDSMONTEUR
Een functie waarin zorggedragen wordt voor het afstellen, inregelen en on-
derhoudenvan al onze nabewerkingsapparatuuralsmede het verrichten van
(kleine) reparaties daaraan.
De kandidaat heeft een sterke affiniteit met techniek en bij voorkeur erva-
ring op het gebied van onderhoudswerkzaamhedenaan geavanceerde appa-
ratuur.
Een MTS/WTB of E-opleiding heeft onze voorkeur. Een flexibele, produktiege-
richte instelling is vereist. Werken onder hoge druk mag geen bezwaar zijn.
Onze kandidaten zijn vrij van militaire dienstplicht.
Voor een specialistische opleiding zullen wij zorgdragen in samenwerking
met de apparatuurleverancier.
Voor deze functie geldt een grote mate van zelfstandigheid waarbij eigen ini-
tiatief niet mag ontbreken.
De honorering is daarmee in overeenstemming, evenals een uitstekend ar-
beidsvoorwaardenpakket.
Wij verzoeken zowel mannen als vrouwen die interesse hebben voor deze
functie op zeer korte termijn uitsluitend schriftelijk te reflecteren.
Uw brief kunt u richten aan:
RIOS B.V.
T.a.v. afd. Personeelszaken
Postbus 4649
6401 JB HEERLEN
Eventuele informatie kan worden ingewonnen bij de heer F. Verhoef van de
afdeling Produktie, telefoon (045) 230404.

Tevens zoeken wij

OPROEPKRACHTEN
voor de functie van produktiemedewerk(st)er.
Een functie waarin zorg gedragen wordt voor het accuraat nabewerken van
de geproduceerde laserprint-output.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde couverteer-, snij- en
vouwmachines.
Deze werkzaamheden worden, afhankelijk van de werkdruk, in een twee- of
drieploegensysteem uitgevoerd.
Opleiding en leeftijd zijn van minder belang dan de bereidheid om stevig
aan te pakken en flexibel ingezet te worden.
Wij verzoeken zowel mannen als vrouwen die interesse hebben voor boven-
staande functie op zeer korte termijn uitsluitend schriftelijk te reflecteren.
Uw briefkunt u richten aan:
RIOS B.V.
T.a.v. afd. Personeelszaken
Postbus 4649
6401 JB HEERLEN
Eventuele informatie kan worden ingewonnen bij de heer F. Verhoefvan de
afdeling Produktie, telefoon (045) 230404. du»?
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vraagt i.v.m. uitbreiding:

- bitumineus
- kunststof
- pannen/zink
- voorlieden
- leerling-dakdekkers

Wij bieden:
- vast werk
- uitstekend loon
- opleidingsmogelijkheden

Sollicitaties na telefonische afspraak.

L.A.B, dakbedekkingen
Hofkamp 10
6161 DC Geleen
Telefoon (046) 744500

de vries lm
brandbeveiliging ÈÊÊ
Technische handelsonderneming en industrietechniek

De VriesBrandbeveiliging, leveranciervan branddetectie, brandblusapparatuuren
automatischeblusinstallaties is ruim 30 jaaractiefop deze markt.
Wegens groei van ons afzetgebied zoeken wij ter uitbreidingvan onze servicedienst:
2 ONDERHOUDSMONTEURS kleine brandblusmiddelen
Functie-inhoud:
* het plegen van periodiek onderhoud aan blusmiddelen.
» het adviseren, monteren en repareren van blusmiddelen en brandblusinstallaties.
Functie-eisen:
* opleiding minimaalL.T.S. C-niveau, installatietechniek
* leeftijd 18-22 jaar
*rijbewijs B/E
* goedekontaktuele eigenschappen
» Reob opleiding of ervaring in soortgelijkefunctie strekt tot aanbeveling.
Een vakgerichte opleiding wordt intern verzorgd.
Geboden wordt een afwisselendefunctie met een arbeidsvoorwaardenpakket dat in
overeenstemming is met defunktie.
Uitsluitend schriftelijke reakties binnen 10 dagen, voorzien van een uitgebreidcv., kunt u
richten aan onderstaand adres, t.a.v. de heer M. Steine. r—- jrm w r

~ge Vries Brandbeveiliging «M REOB
Ransdalerstraat 139,6311 AZ Ransdaal-Voerendaal V _J __ Eiken. J

intercedent bij Randstad is veel meer dan op de lokale arbeidsmarkt, een actieve relatie Een minimumleeftijd van 24 jaaris daarom ook
de schakel tussen mensen en hun tijdelijke baan. hebben met de betrokken bedrijven en zeker niet een logische vereiste. Daarnaast zijn de juiste

Een intercedent is in feite iemand met een eigen schromen nieuwe klanten aan het bestaande diploma's, VWO bij voorkeur aangevuld met een

uitzendbureau, diezelfeen marktplan opstelt en pakket toe te voegen. Daarnaast is het van groot relevante HBO-opleiding, maar in ieder geval

belang om ook de uitzendkrachten door en door enkele jaren ervaring in de commerciële dienst-

te leren kennen. verlening, noodzakelijk om ditwerk goed te kun-

g JlJj 11\*C-*j 'j^L^rP. L—3 i _L__LlJ ___E_PJ Immers het vinden van de juiste combinatie nen doen.

j ""■"" I ■ ■TÜ^^VT^^TÜ^^j r^^^^^^^rni tussen bedrijfen uitzendkracht is veelmeer dan

Hl ÉfttÉflp HrtÉ bet afwegen van functie-eisen enerzijds en LLen loopbaan metperspectief.
behaalde diploma's en werkervaring anderzijds. Hoe belangrijk een goede intercedent voor

Het gaat er ook om of een uitzendkrachtecht in ons is, blijkt niet alleen uit het salaris. Maar ook

een bedrijfscultuur past. Alleen als dit proces uit het feit dat elke intercedent begint met een

Randstad Uitzendbureau is een onderdeel zorgt dat het gerealiseerdwordt. t waar alles om draait, het eigenlijke uitzenden, in intensief en regelmatig terugkerend opleidings-
van Randstad Holding nv, een internatio- . __ "_" , . „ " , ......... . ' . .......lemand dus die mensenkennis en innemend- alle opzichten (dus ook administratief) perfect programma, enzo in defunctieen met het bedrijfnale groep van ondernemingen met als
gemeenschappelijke noemer de zakelijke beid koppelt aan commercieel inzicht en initia- verloopt, zal een intercedent erin slagen de doel- mee kan groeien.
dienstverlening. DeRandstad Groep is actief def Met het 00g Qp Qnze grod ZQekt Randstad steliingen van het marktplan te realiseren.
in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk
en Engeland. Uitzendbureau in Zuid-Limburg intercedenten De sollicitatieprocedure.

De Randstad Groep bundelt specia- die dezezeldzamecombinatievan eigenschappen Wie komen er in aanmerking voor Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende
lismen alstijdelijk werk, schoonmaak, bevei-
ligingen opleidingen. DeGroeprealiseerdein als visitekaartje hebben. deze veelzijdige functie? functie, stuurt u dan een sollicitatiebrief met uw
1990 een omzet vanf2,5 miljard en behoort Durf, doortastendheid, commercieel inzicht cv naar Randstad Uitzendbureau, t.a.v. de heer
daarmee lot de grootste dienstverleners van r>.

£ L/e uildaging voor een Randstad en zelfstandigheid zijn voor de hand liggende NJ.H.Janssen,Helmstraat 12,6211 TAMaastricht.

intercedent m/v. functie-eisen. Maar wie vertrouwen bij zowel Voor meer informatiekunt ucontact opnemen

Wievoor ogen heeft jaarlijkseen flink pereen- bedrijven als uitzendkrachten wil creëren, heeft metEls Martens,telefoon 043 -28 06 00.Een op

tage van onze 200.000 uitzendingen tot stand te nog meer eigenschappen nodig. Zoals inlevings- de functie afgestemd psychologisch onderzoek
brengen, moet op de eerste plaats goed thuis zijn vermogen, betrokkenheid en voorkomendheid. kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

V randstad uitzendbureau

N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

De N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg is
f^S^SI verantwoordelijkvoor de drinkwatervoorziening van■^s"^^ c'rca "* miljoen inwonersvan de provincie Limburg.

Het is één van de snelst groeiende bedrijven van
Limburg. Deze snelle groei is veroorzaakt doordat in
de afgelopen jareneen aantal gemeentelijke

De N. V. Waterleiding waterleidingbedrijven is overgenomen. Op termijn
MaatschappijLimburg f,ullen, no9 een dnetal bedrijven dezeweg volgen.
(W.M.L) verzorgt met33 Vanaf dat moment zal ons bedrijf alle inwoners van
pompstations de deprovincie Limburg van drinkwatervoorzien.
drinkwatervoorziening in
vrijwel de gehele Binnen de afdeling Kwaliteits- en Milieuzorg is
provincie Limburg. plaatsingsmogelijkheid voor een
Jaarlijks wordt 82 miljoen
m 3watergeleverd aan
390.000 afnemers via AGRARISCH/MILIEUKUNDIGeen distributienetvan __r-.-L^i«»^ ■-»■_'*-« y__/..v

6.750km. MEDEWERKER (M/V)
Het bedrijf heeft een "jaaromzetvan 130
miljoen gulden en een Functie-inhoud:
jaarlijks - uitvoeren van de schaderegeling ingevolge de
investeringsniveau van Verordening Grondwaterbescherming Limburg,
75 miljoen gulden. inclusief de administratieve afhandeling;
fn dienstoomedewerkers - initiëren en beoordelen van activiteiten ter

vermindering van negatieve milieu-invloeden door
landbouw;- inventariseren van grondgebruik binnen
beschermingsgebiedenvan waterwinplaatsen;- assistentie verlenen bij uit te brengen adviezen
inzake activiteiten binnen beschermingsgebieden;- toezicht houden op de uitvoering van
beschermingsmaatregelen.

Functie-eisen:- Middelbare Agrarische School met aantoonbare
kennis van milieukunde;- goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;- leeftijd vanaf 25 jaar;- bij voorkeur ervaring met gebruik van PC.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO van
dewaterleidingbedrijven in N.V.-vorm. Wij bieden
een goed salaris, een welvaartsvast pensioen
middels het A.B.P. en een uitstekende
ziektekostenverzekering van het 1.Z.A.-Limburg.
De standplaats voor defunctie is Maastricht.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij
de heer ing. H. Schouteten, hoofd van de afdeling
Kwaliteits- en Milieuzorg, tel. 043-217841.

Schriftelijke sollicitaties dientu binnen 14 dagen
na het verschijnen van deze advertentie te
richten aan de N.V. Waterleiding Maatschappij
Limburg, t.a.v. de Sector Personeel &
Organisatie, postbus 1060, 6201 BB Maastricht.

Stichting Katholiek Onderwijs
Clara Fey Simpelveld
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Clara Fey te Simpelveld vraagt per
1 februari 1992 voor deClara Feyschool

Groepsleraar (m/v)
voor 36 uur per'week (afd. SO/VSO-MLK)
(tijdelijk tot 1 augustus 1992)

Klasse-assistent (m/v)
voor 33 uur per week
(afd. SO/IOBK)
(tijdelijk tot 1 augustus 1992)

De Clara Feyschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan
moeilijk lerendekinderen, waaraan verbonden een afdeling voor in hun ontwikkeling
bedreigdekleuters.
Van de te benoemen groepsleraarwordt verwacht dat hij/zij:- bij voorkeur beschikt over ervaring binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs;- beschikt over voldoende didaktischeen pedagogische kwaliteiten, vereist voor

dezevorm van speciaal onderwijs;
- op de hoogte is van recente ontwikkelingen binnen het primair onderwijs;- breed inzetbaar is en zich in staat acht te werken met leerlingenvan diverse

leeftijdgroepen.
Van dete benoemen klasse-assistent wordt verwacht dat hij/zij:- bij voorkeur beschikt over ervaring in het werken met jonge kinderen;- beschikt over voldoende pedagogischekwaliteiten.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de heer
J. Hamerlinck, tel. 045-442309 (school) of 043-473593 (privé na 19.00 uur).
Sollicitatiebrieven, met duidelijkevermelding van ervaring en referenties, dient uuiterlijk binnen 10 dagen te richten aan:

Stichting Katholiek Onderwijs Clara Fey
p/a Postbus 21027, 6369 ZG Simpelveld 03282

■

D QUVENR£DE
Douvenrade is een service- en verzorgingscentrum voor bejaarden.
Het exploiteert thans een verzorgingshuis met 161 bewoners en twee service-flats met
230 woningen. Voor dekwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de 500 bewoners
staat een team van 150medewerkers en een groot aantal vrijwilligers garant.

Binnen de Civiele dienstzijn enkele functies vacant, waarvoor wij enthiousiaste
medewerkers zoeken, die service-verlening hoog in hetvaandel dragen.

MEDEWERKER CIVIELE DIENST m/v
voor 20 uur per week (eventueel meer uren)

Uw opdracht is: Wij kijken uit naar:
■ het verzorgen van de was-en linnen- ■ een persoon van ongeveer 25 jaar,

voorziening; die in het bezit is van het diploma
■ het zorgdragen voor het bestellen, in M.D.G.O. -C.C.D.;

ontvangst nemen en controleren van ■ bereid is om incidenteel tijdens de
goederen; avonduren en in het weekend te

■ het uitvoeren van deeltakenbinnen de werken,
administratie;

■ het leiding geven aan restauranthulpen.

MEDEWERKER ONTMOETINGSRUIMTE m/v
voor ±20 uur per week (eventueel meer uren)

Uw opdracht is: Wij kijken uit naar:
■ bewonersen bezoekers van ons ■ een persoon van ongeveer 25 jaar

restaurant te voorzien van de dagelijkse met ruime horeca-ervaring;
warme maaltijd, koffie en thee; ■ een persoon, die bereid is om tijdens

', ■ nieuwe bewoners en bezoekers intro-. de avonduren en in het weekend te
duceren bij andere bewoners. werken.

RECEPTIONISTE m/v
als oproepkracht

Uw opdracht is: Wij kijken uit naar:
■ het vestrekkenvan informatie van ■ een persoon van ongeveer 25 jaar,

algemene en specifieke aard aan be- die in hetbezit is van het diploma
woners of te bemiddelen bij het ver- M.E.A.O. of het diplomareceptioniste
schaffen van deze informatie; (Schroevers);

■ te fungeren als direct aanspreekpunt ■ een persoon, die bereid is om tijdens
voor de bewoners; de avonduren en in het weekend te

■ het verwerken van inkomende en uit- werken,
gaandetelefoongesprekken via een
telefooncentrale;

■ het verrichten van administratieve/
registratieve werkzaamheden in
beperkte mate binnen ons geautoma-
tiseerd systeem.

BANDHULPEN m/v
voor 10 uur per week

Uw opdracht is: Wij kijken uit naar:
■ assisteren bij de portioneringvan ■ enige personen van ongeveer

warme maaltijden voor de gebruikers 25 jaar,die enthousiastbovenstaande
van destedelijke maaltijdvoorziening; werkzaamheden willen verrichten.

■ het schoonmakenvan deruimten, die
tot dekeuken behoren, dekeuken-
apparatuur en de inventaris.

Voor alle functies geldt, dat deCAO-bejaardenhuizen van toepassing is.
Voor medewerkers van Heerlense bejaardenhuizen is binnen "Douvenrade" een kinder-
dagverblijfaanwezig.

Voor informatie over de functies, arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure kunt u
terecht bij mevr. M.J.C. Klaassen-Enwegen, hoofd civiele dienst "Douvenrade",
tel.nr. 045-711240 (tijdens kantooruren).
Uw sollicitatiericht u (vóór 25-01-1992) aan de dhr. H.J.C, de Groot, directeur.

Bejaardenvoorziening Douvenrade, Douvenrade 1,6419AA Heerlen.
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cent in 1995 bij lange na niet gehaald
zal worden.

Een vrouw bij de politie: oppervlakkig
Sezien een aanvaard verschijnsel. Pas-
santen op straat draaien zich nauwe-lijks meer om als ze in uniform uiteen
Patrouillewagen stapt. Mannelijke col-lega's reageren haastvanzelfsprekend,
dat moet toch kunnen.

nistische golf in de jarenzeventig was
er sprake van een duidelijketoename.
Niet dat dat veel uitmaakte: zelfs na

Al in 1911 trad deeerste vrouw toe tot
depolitie. Maar pas bij detweede femi-

tien jaarbestond het politiekorps nog
slechts voor vier procent uit vrouwen.
Nog eens tien jaar later (1988) was het
percentage gestegen tot een schamele
6,3 procent. Nu ligt datrond 8 procent

Maar alle pogingen ten spijt vormt deNederlandse politie bij lange na nog
Seen getrouwe afspiegeling van de sa-
menleving. En dat van die vanzelfspre-
kendheid ziet er in depraktijk ook
Anders uit.
Talloos zijn de negatieve verhalen.
Vrouwen hoeven nietlanger bij deME,
2oals in Enschede. Of mannelijke colle-
-Ba's voelen zich onveilig als ze met een
Vrouw op pad moeten, zoals in Bever-
wijk. Soms sijpelen ook berichten over
ongewenste intimiteiten door, maardaar berichten de politiekorpsen terug-
houdend over.

Hoewel vrouwen vrijwel alle 'mannelij-
ke' functies kunnen bekleden, zijn er
nog steeds te weinig sollicitanten; en
vaak blijven vrouwen steken in de lage-
re functies. Het 'zwakke geslacht'
wordt afgestoten door de overheersen-
de, alles doordringende, mannelijke
macho-cultuur. Tegen hun zin moeten
vrouwen zich daaraan aanpassen.
Meestal wordenvrouwen ook niet voor
vol aangezien; twee vrouwen alleen op
pad moet wel tot problemen leiden. Of
niet soms?

'Nog steeds zijn er mannen diezeggen
datwij achter het fornuis horen.

Vrouwen (en overigens ook allochto-ven en homosexuelen) zijn nog steeds
ondervertegenwoordigd. Ondanks tal-
loze pogingen groeit het aantal vrou-
wen bij de politie slechts langzaam. Het
staat vast dat het streefcijfer van 25 pro-

tieve actiebeleid overal aanvaard,
zegt burgemeester mevrouw W.
Velders (PvdA).

„Dat geldt voor het hele beleid. In
onze advertentiesstaat dat bij ge-
lijke geschiktheidvrouwen voor-
rang krijgen. ledereen in huis weet
inmiddels dat ik niet bedot wil
worden. We houdenelkaar hierbij
niet meervoor de gek."

Ook binnen het politiekorps func-
tioneren devrouwen goed: „Het
zijn maten. Ze vormen een verrij-
king van het korps." Onder de 74
politiemensen zijn zon twintig
vrouwen. Deze zomer kwam Be-
verwijk in het nieuws. Onderzocht
wordt of mannelijkecollega's zich
onveiligervoelen wanneer zij met
een vrouwelijke partner op pa- !trouille zijn. Dit naar aanleiding -van een incident waarbij enkele
vrouwelijke politiemensen ge-
wond raakten.

Volgens mevrouw Velderskwam
deze kwestie volstrekt overdreven
in de publiciteit. Ook al is het on-
derzoek nog niet afgelopen, een
wijziging van het beleid zit er ze-
ker niet in. „We kunnen niet meer
zonder de arbeidskrachtvan vrou-'
wen. De spoeling wordt langzaam
te dun. En als er problemen zijn,
bijvoorbeeld met huisvesting, af-
stand woon-werk, ofkinderop-
vang, dan moet het uitgangspunt
zijn: in principe lukt alles, als niet
nu danmogelijk straks wel."

Loopbaanbeleid, het mogelijk ma-
ken van een vrije keuze voor de
vrouwen, zijn dringend gewenst.
Als vrouwen dus kinderen willen,
dan moet dat kunnen. Maar, het
kan niet zo zijn dat vrouwen den-
ken recht te hebbenop alleen maar
de slagroom, zegt zij. „Zo zit mijn
beleid niet in elkaar."Tegelijker-
tijd vindt mevrouw Velders dat
vrouwen èn mannen veel meer
moeten aanvaarden dat er een
breuk in de carrièrelijn kan ont-
staan.

DOOR LOUIS BURGERS

" Politie-
vrouwen
moeten be-
stand zijn
tegen 'man-
nencultuur'.

Foto: PETER
SENTEUR

Breuk
Daarover kan ClaudiaWiemersuiteindelijk knapte Ria af op

£e sfeer binnen de groep. „Ik
*wam steeds vaker tot de ont-
dekking dat ik mijneigen

en normen geweldaan moest doen. Ik moest me
?anpassen aan de heersende

, °g steeds kan ze zich kwaadma-en over de wijze waarop de colle-
*a s van haar politiegroep met'kaar en met verdachten omgin-
°er>- Die laatste jarenvoelde ze"ch alleen gelaten, doorkorpslei-, lng en de officieren. Bij adjudan-en en brigadiers durfde ze nietan te kloppen. Die zouden haar'achten zien als die van een 'ma-ennaaier', en terzijde leggen.

werkzaam bij de Tilburgse politie,
meepraten. Er is geen sprake van
dat vrouwen voordelen hebben,
zegt zij. Wel nadelen, zoals de on-
derlinge sfeer en de carrièrebreuk. "
Elf jaarzit ze nu bij depolitie,
sinds drie-en-een-half jaarin een
deeltijdbaan van 19 uur. Met twee *"
kinderen thuis kan dat ook moei-
lijkanders. Zij draait desondanks
normaal mee in het rooster.

„Er zijn mannen in ons korps die
zeggen datvrouwen er niet bijho-
ren, dat ze achter het fornuis moe-
ten staan. Maar dat wordt vaak
heel subtiel gezegd. Er wordt een
sfeertje gekweekt, waartegen het
moeilijk is jete verweren." Per-
soonlijk heeftClaudia nooit ge-
voeld dat ze niet gewaardeerd
wordt.

Om erbij te kunnen horen(en
'iedereen wil er graag bijhoren') ,
moet een vrouwelijke agentbereid. 4
zijn veel te slikken. „Uiteindelijk
wordt jedoor schade en schande
wijs. Voor iedereen geldt datje een
eigenplekje moet verwerven. Nie-
mand hoeft mij nu nog wat wijs te
maken."

Maar agent Wiemers ziet ook dat
de drempelvoor aankomende
vrouwelijke collega's nog steeds
hoog ligt. Dat ligt gedeeltelijkaan
het beperkte aantal vrouwelijke
agenten en aan de mannelijke uit-
stralingvan het beroep, zegt zij.
Een extra steuntje in de rug van de
aspirant-politievrouwen zou kun-
nen helpen, maar dat brengt ook
een gevaar met zich mee. „Vrou-
wen kunnen danveel gemakkelij-
ker van hun voetstuk vallen," zegt
ze, als ze zich ondanks alle hulp
toch niet waarmaken.

De komende jarenmoet in Tilburg
nog heel wat veranderen. Vooralsr -nog werkt het korps hardaan uit-
breiding van het aantalvrouwen
en allochtonen.Een mannelijke - -Nederlander hoeft daar voorlopig
niet te solliciteren. Tevensver-
dwijnt binnen enkele jaren het '."
rangenstelsel en zal er volgend jaar
een vertrouwenspersoon worden "'aangesteld.

Of dat voldoende is om meer vrou-
wen te interesseren voor het poli- "tievak moet worden afgewacht.
Een politiepet blijktvrouwen net/zo goed te passen als diemannen.
past. Het probleem is om vrouwen
langer in dienst te houden, maar
dat lukt alleen wanneer de sfeer
verandert. Dat is ook een zaak voor
de maatschappij.

Claudia Wiemers merkt dat haar 'jongeremannelijke collega's an-
ders reageren dan de ouderen.
„Dat is een kwestie van opvoeding!
En veel vrouwen van jongecolle- 'ga's werken zelfook. Die weten- 'dus niet beter."

**etbegon allemaal zo goed. Na de
leiding werdRia (naam door de"actie gewijzigd) geplaatst in een

r"oep met wat oudere mannelijke
jP'lega's,ervaren en bedachtzaam.
e tweede groep, twee jaar later,as heel anders. Haar collega's be-

ze nu als 'jonge broekjes
een grote waffel'. „Bij calami-

'ten stonden ze achter me, danaren ze bang. Dat vind ik niet
8. maar dan zeg ik: heb danniet40 n grotewaffel."

steeds een duidelijkemannen-
maatschappij is, met een door
de aard van het werk ingege-
vem 'macho-cultuur'
Corinne van derVliet, emanci-
patiewerkster bij Nederlandse
Politiebond in Amsterdam,
kan dat beeld alleen maar be-
vestigen. Zij gaatzelfs nogver-
der: „Meestal hebben mannen
geen bezwaar tegen dekomst
van vrouwen in het korps,
maar alser veel komen of als
zij voorrang krijgen in hun
loopbaan, dan zie je dat vrou-
wen een bedreiging zijn. Alle
oude weerstanden komen dan
weer boven."

Daarnaast blijkt dateen vrouw
moeilijk zichzelfkan blijven
bij de politie. „Je weet dat alle
aandacht op je gericht is, en je
moetje aanpassen aan je man-
nelijke collega's." Dat kan heel
ver gaan: als een beetje stoeien
tussen mannen gebruikelijk is,
dan moet dat ook metvrouwe-
lijke collega's kunnen.
Dan gebeuren ook de onge-
wenste zaken. Mannelijke han-
den willen nog wel eens te-
rechtkomen op intieme plek-
ken bij devrouw. Probeer dan
maar eens nee te zeggen. Ria:
„Diep in mijn hart vond ik
soms dat dingen gebeurden
die niet geoorloofd waren.
Maar het werd gezien als
'flauw' als ik niet meedeed.
Dan werd er gezegd 'zij kan
zelfs daar niet tegen.

2errierkte dat ze als enigevrouwleen stond. Tevens wilde ze zich
i let latenkennen. „De mannen

Onden niet begrijpen dat ik ande-
opvattingen heb dan zij. Daarom

ik ook ofklachten succesJ^den gehad. Eigenlijk werd ik inn heel beperktkeurslijf gedwon-
|en" Zon vijfjaar geleden nam
t la ontslag. Ze had, zo zegt ze nu,veel psychische deukenopgelo-.n- „De persoonlijke groeiwas er'«et meer."

Sfeer
In de praktijk betekent hetdat de
normen en waardenvan mannen
bepalend zijnvoor de sfeer bij de
verschillendekorpsen. Zodra

Klachten
't talloze studies, de meest re-

gente bij de gemeentepolitie
"schede, blijkt dat veel vrou-en klachten hebben over de

Cf!]?e waarop korpsleiding en
hega's tegenover hen optre-en. (Gebrek aan) loopbaan-

"°gelijkheden en de woon-
erkafstand zijn voor mannen11 vrouwen belangrijkerede-en om de politievaarwel te

i ggen. Maar juistover de col-
-2i^la!|teit zijn vrouwen aan-

enlijk ontevredener danbannen.
beter geweest allepolitiemensen
een keus te gevenom vrijwillig bij
de ME te komen, aldus mevrouw
Dijksman.

het aantalvrouwen in leidingge
vende functies teklein is.

vrouwen toetreden levert datpro-
blemen en wrijvingen op. Voortdu-
rend worden er opmerkingen
gemaakt, openlijk ofachter de
hand, en dat gaat langzaam de
sfeer bepalen, zegt Gerda Dijks-
man, secretaris van de Landelijke
Politie Emancipatie Commissie.
„Als je de hele dag opmerkingen
over jeuiterlijk hoort, dan wordt
dat als storend ervaren."

De problemen doen zich vooral
voor bij diekorpsen waar weinig
vrouwen in dienst zijn.Daarom
wordt ook gestreefd naar een deel-
name van 25 procent vrouwen.
Gebleken is dat vrouwen danals
gelijkwaardig geaccepteerd wor-
den. „Het gaaterom dat dekorps-
leiding duidelijkmaakt dat het ook
in het belangvan deburger is dat
er meervrouwen in hetkorps ko-
men. Immers, als eralleen mannen
zijn, is dat ook nietgezond."

Maar het is ook niet goed wanneer
vrouwen in een uitzonderingsposi-
tie komen, zegt zij. In plaats van
vrouwen vrij te stellenvan ME-
dienst, zoals in Enschede, was het

ondervraagde vrouwen kla-

" n dat deonderlinge collegia-
orn 11 te wensen overlaat. De
rip gangsvormen ziJnte grofene omgang met de brigadiers
bh i?°pt stroef-Daarnaast

Jkt dat vrouwen vaker on-
van roddels zijn dannnen. De onderzoekingenyzen uit dat depolitie nog

De emancipatie wordt volgens Co-
rinne van der Vliet verder gehol-
pen door de aanstaande afschaf-
fing van het huidigerangensys-
teem. Bij het bestaande systeem
weet een hoofdagentprecies wan-
neer hij tot brigadierbevorderd
wordt. Hij zal zich dus gepasseerd
voelen wanneer een vrouw plotse-
lingvoorgaat, bijvoorbeeld omdat

Slecht
Veel vrouwen komen toch al niet
uit boven hoofdagent. Carrière was
tot voor kort iets waar vrouwen
niet aan dachten, zegt Van der
Vliet. Pas de laatste jaren komt
daarverandering in. „Nu beginnen
vrouwen ook na te denken over
hun carrièrekansen. Maarherin-
treedsters, bijvoorbeeld, moeten

toch weer helemaal onderaan be-
ginnen."
Gerda Dijksman wijst op een an-
der nadeel van positieve discrimi-
natie. Daardoor blijvenvrouwen in
een uitzonderingspositie verkeren.
De kinderopvang mag danwat be-
ter geregeld zijn, en naast zwanger-
schapsverlofbestaat de mogelijk-
heidvoor ouderschapsverlof,
zolang dat alles niet vanzelfspre-
kend is, moet er nog heel wat ver-
anderen.

„Het effect is wel dat meer vrou-

wen langer in dienst blijven. Ook
in de hogererangen groeit het aan-
tal vrouwen." Maar nog steeds ver-
trekken vrouwen om het ontbre-
ken van een loopbaanperspectief:
„Ik verwijt de organisatie dat zij
daar nog steeds geen oplossing
voor gevonden heeft."

Een gunstige uitzonderingvormt
de gemeenteBeverwijk. Daar be-
staat het politiekorps al voor een
kwart uitvrouwen. Er moesten na-
tuurlijk weerstanden overwonnen
worden maar langzaam is het posi-

# Politievrouwen zijn vaker dan mannen onderwerp van roddels. Foto: PETER SENTEUR
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Politievrouwen knappen
af op macho-cultuur

* Burgemeester Velders: we houden elkaar hier niet meer voor de gek.
Foto: UNITED PHOTOS
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$LIASS
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Bij LIASS zijn in totaal circa 460.000 verzekerden aangesloten en
hiervoor staan ruim 410 personeelsleden klaar. De omzet van LIASS
bedraagt ruim’ 1,2 miljard.
Na een onlangs gerealiseerdefusie is LIASS een organisatie waar een
klantgerichte aanpak centraal staat. LIASS geeft uitvoering aan de
Ziekenfondswet. A.W.B.Z. en W.T.G. Daarnaast worden ook particu-
liere ziektekostenverzekeringen en reisverzekeringen gevoerd.
LIASS wil samen met het gezondheidszorgveld werken aan een
goede, betaalbare regionale gezondheidszorg.

In verband met hetontstaan van een vacature binnen onze Interne
Accountants Dienst zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de
functie van

| CONTROLE-LEIDER m|v |
De controle-leider functioneert rechtstreeks onder het hoofd van de I.A.D en geeft leiding
aan 2 assistent accountants.

Functie-inhoud: De controleleider:- draagt, in overleg met het hoofd van de afdeling,
zorg voor de uitvoering van zowel financiële, alsook
operationele controles op één van onze locaties;

- voert, in opdracht van het hoofd 1.A.D., ad hoc op-
drachten uit welke betrekking hebben op financieel
economisch, belastingtechnisch en administratief or-
ganisatorisch gebied;- participeert in diverse projectgroepen.

Functie-eisen: - Opleiding HEAO-RA of gelijkwaardig.- Ruime controle-ervaring bij middelgrote en grote
organisaties.- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaar-
digheid.- Grote mate van zelfstandigheid, accuratesse en
integriteit.

Informatie:
Nadere informatie omtrent deze functie kan worden verkregen bij de heer J. Koenen RA,
hoofd van de Interne Accountantsdienst, telefoon 045-595610.

Sollicitatie
Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie
richten aan dhr. H. Wachelder, sector personeelsfunctionaris, Wilhelminastraat 39,
6131 KM Sittard.

GELUKKIG HEBBEN WE $LIASS.
IHH^HHBH,IBBB,HHHBH"-"H-|-HMHHI"HBBBM"-"^HHHHI
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LÜCKERHEIDEKLINIEK

De Lückerheidekliniek inKerkrade is een psychogeriatrisch verpleeghuis met 209 bewoners.
Voorzieningen als een binnen- en buitentuin, een dierenpark en een kinderboerderij geven de
Lückerheidekliniek een heel eigen sfeer.
De Lückerheidekliniek maakt deel uit van de Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade
(SVB).
De doelstellingvan deze Stichting is het bieden van zorg op maotvoor ouderen in Kerkrade en
omgeving.

De Stichting Verpleegtehuizen en Bejaardenzorg Kerkrade heeft de uitvoering van een aantal
ondernemende en administratieve taken, in samenwerking met de Stichting St. Jozefziekenhuis en de
R.K. Stichting Moederschapszorg, opgedragen aan de Stichting ZVBM.

In deLückerheidekliniek bestaan binnen diverse verpleegafdelingenvan de verplegingsdienst enkele
plaatsingsmogelijkhedenvoor zowel full-time als part-time (80% en 50%)

'v"''L""" jüShBSD^

Ziekenverzorgende .._/*<

Ook wanneer men interesse heeft in een tijdelijk dienstverband zijn er plaatsingsmogelijkheden.
m Taak/functie: PP

de ziekenverzorgendeverricht de verzorgende werkzaamheden binnen een verpleegafdeling waar
teamverpleging centraal staat.

Selectie-eisen:
,:» kandidaten dienen aan de volgende selectie-eisen te voldoen:—^k Opleiding: diploma ziekenverzorging; diploma M.D.G.0.-V.P.

Ervaring: enige ervaring in een psychogeriatrisch verpleeghuis is gewenst.
Persoon: goede contactueleeigenschappen;zelfstandig kunnen werken binnen aangegeven regels enf procedures; affiniteit ten aanzien van de psychogeriatrischeverpleeghuisbewoners.
Salariëring:
salariëring geschiedtconform F.W.G. salarisschaal functiegroep 35, waarbij ’ 2.449,- het minimum
en ’ 3.462,- het maximum bruto per maand bedraagt bij een full-time dienstverband.De overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform deC.A.0.-Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen:
inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij de heer J. Fleskes, hoofd verplegingsdienst
Lückerheidekliniek, tel.: 045-456944 en/of bij de heer H. Cox, personeelsconsulent, tel. 045-450650.

Solliciteren:
belangstellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen schriftelijk te solliciterenbij de heer H. Cox,
personeelsconsulent van de Centrale Personeelsdienst, Markt 52, 6461 ED Kerkrade.

—WKÊ

tempo-team
uitzendbureau
ALGEMEEN
Sporthalbeheerder m/v
op oproepbasis, voor 2 sporthallen in de gemeente
Kerkrade. U beheert de sporthal en begeleidt
sportgroepen (voornamelijk in het weekeinde) én
verricht de schoonmaak van en het onderhoudt aan
de desbetreffende sporthal (voornamelijk door de
week). Er wordt met onregelmatige diensten gewerkt,
ook in het weekeinde en 's avonds. Wij willen een
poule van sporthalbeheerders m/v samenstellen,
die als oproepkracht beschikbaar willen zijn. U bent
bereid circa 2 a 3 maanden op jaarbasisdit leuke,
afwisselendewerk te doen.Wanneer u opgeroepen
wordt kan dit iedere keer op full-time basis zijn.
voor 1 of enkele dagen, soms zelfs enkele weken.
Wanneer u in het bezit bent van eigen vervoer en aan
deze poule deel wilt nemen, neem dan contact met
ons op.
Informatie: 045 - 46 56 56, TanjaBeentjes
Kerkrade, Grupellostraat 35

KANTOOR
Tekstverwerker m/v
voor bedrijven in Sittard en naaste omgeving.
Wij hebbenregelmatig leuke banen voor ervaren
kandidaten. Kunt u werken met WP 4.2, 5.0 en/of 5.1,
neem dan maandag contact met ons op. Er zijn zowel
full-time als part-time mogelijkheden.
Informatie: 046 - 52 20 80, Mara Offermans
Sittard, Rosmolenstraat 4

Secretaresse m/v
die in het bezit is van een voltooide opleiding MEAO-S,
Schoevers of Bell-college. Wij verwachten op korte
termijn een aantal vacatures voor ervaren
secretaressen. De werkzaamheden betreffen all-round
secretarieel werk (tekstverwerken, notuleren, agenda
beheren, zelfstandig brieven opstellen, telefoon, etc).
Spreekt het bovenstaande u aan, neem dan contact
met ons op.
Informatie: 046 - 52 20 80, Mara Offermans
Sittard, Rosmolenstraat 4

INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. Het werk
vindt plaats in ploegendienst. Bent u bij voorkeur in het
bezit van een LBO-diploma en wilt u snel aan de slag?
Kom dan maandag direct langs. De mogelijkheid tot
een vast dienstverband is niet uitgesloten.
Informatie: 046 - 51 42 22, JeanetteVaessen
Sittard, Rosmolenstraat 4

SCHOONMAAK
Schoonmaakmedewerkers m/v
voor projecten in de omgeving van Geleen en Sittard.
Wij hebben regelmatig werk voor in de avonduren.
Bent u in het bezit van eigen vervoer en wilt u aan de
slag, bel ons dan!
Informatie:
046 - 75 61 56, Manëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
046 - 52 20 80, Jeanette Vaessen
Sittard, Rosmolenstraat 4

rZ /fS* ST. GREGORIUS
ZJLÜJ ZIEKENHUIS

BRUNSSUM

Herhaalde oproep
Het St. Gregorius ziekenhuis is een
algemeenziekenhuis met 231
bedden.
Binnen dit ziekenhuis functioneert
een psychiatrische afdeling (PAA2)
met 24 bedden.
Het ziekenhuis werkt samen met
verpleeghuis Schuttershof en het
De Weverziekenhuis te Heerlen in
de Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg
Op de psychiatrische afdeling van
ons ziekenhuis (PAAZ) ontstaan op
korte termijn

vacatures voor

psychiatrisch
verpleegkundigen
Taak:
De psychiatrisch verpleegkundigeverricht alle voorko-
mende verpleegkundige, verzorgende en begeleiden-
de werkzaamheden. Binnen een team van eerstver-
antwoordelijke verpleegkundige begeleidt hij/zij pa-
tiënten en werkt zelfstandig met groepen.
De verpleegkundige wordt geacht binnen een multidis-
ciplinair team zijn/haar aandeel te leveren in het be-
handelbeleid van de patiënt en tevens betrokken te
zijn bij de algemene gang van zaken op de afdeling. .
Functie-eisen:
Kandidaten dienen te beschikken over:
- een diploma B verpleegkundige of HBO-V:- ervaring als psychiatrisch verpleegkundige op ver-

schillende werkterreinen binnen de psychiatrie
(liefst enige ervaring op een PAAZ) waarbij interes-
se en aandacht voor de sociale kontekst van de
patiënt vooropstaan;- bereidheid om aktief bij te dragen aan een positief
leefgroepklimaat;- enthousiasme om in een hecht team gestalte te ge-
ven aan een functie van verpleegkundige.

Salariëring zal geschieden volgens FWG-functiegroep
45 minimaal ’2674,- maximaal ’4091,- bruto per
maand. Voor het overige is de CAO-ziekenhuiswezen
van toepassing (geldt niet voor afroepkontrakt).
Nadere informatie wordt verstrekt door dhr. H. Verkoe-
len, hoofd verplegingsdienst, toestel 327 en door dhr.
J. Weijers, hoofd PAAZ, toestel 321.
Sollicitaties dienen vóór 22 januari 1992 schriftelijk
gericht te worden aan de personeelsdienst van het St.
Gregorius ziekenhuis, postbus 255, 6440 AG Bruns-
sum, t.a.v. dhr. P. Goossens.V J

De Zmdlimburgse Golf- en Countryclub te Mechelen (L.)
(18 holes, leden 650-700) vraagt ten behoeve van de
exploitatie van het horecagedeelte van haar clubhuis,
gelegen temidden van de hellingsbossen van ons
mergelland, een

ONDERNEMENDECHTPAAR

dat ten behoeve van onze clubleden en gasten het
gastheerschap hoog in het vaandel wil voeren en het
bedrijfsklare horecabedrijf voor eigen rekening en risico
zal exploiteren. Een basisomzet wordt gegarandeerd.
Kandidaten dienen minstens in het bezit te zijn van de
vereiste vakdiploma's. Een opleiding ofpraktische
ervaring op M.H.S.-niveau strekt tot aanbeveling.

Uw sollicitatiekunt u sturen naar
De Zuidlimburgse Golf- en Countryclub,
Dalbissenweg 22, 6281 NC Mechelen,

D3227 t.a.v. de secretaris, prof. dr. G.J.V. Swaen.

Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3.200 mensen levert de TRN Groep
haar complete financieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband
is de TRN Groep aangesloten bij DRT International, een van de grotere
organisaties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen
in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: registeraccoun-
tants (TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadvi-
seurs (TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRNManagement
Consultants). In Limburg opereert de TRN Groep onder de naam TRNBakker
& Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER
TE BIEDEN ALS U VERDER WILT

IN EEN AUDIT-GROEP
Op onze vestiging in Weert werken enthousiaste jonge teams

voor een gevarieerde cliëntenkring. Deze cliëntenkring groeit en wij
willen onze Audit-Groep uitbreiden met een

GEVORDERD ASSISTENT-
ACCOUNTANT M/V

U hebt een voltooide HEAO-BE/SPD opleiding. U hebt mini-
maal twee jaar ervaring op een accountantskantoor en u wilt zich
daarnaast specialiseren in de geautomatiseerde controles en rappor-
tages. IJ bent toe aan een functie waarin u meer zelfstandig kunt
werken en afhankelijk van uw eigen beroepsontwikkeling en studie-
verloop kunt doorgroeien tot RA.

Binnen een team krijgt u relaties van gezonde, in de regio
gevestigde, bedrijven. Behalve de controle van jaarrekeningen en de
tussentijdse rapportages, komen ook het contact met cliënten en
advisering ruimschoots aan bod.

Bent u een man of vrouw van circa 26 jaar met goede commu-
nicatieve vaardigheden, die ook tijdens drukke werkzaamheden
accuraat kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen? En wilt u
uw carrière vervolgen bij een een organisatie die door zijn omvang en
toekomstgerichte aanpak alle ruimte biedt aan de ontplooiing van
professionals? Dan heeft de TRN Groep u zeker meer te bieden.

Onze honorering is uitstekend en wij hebben een modern
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan TRN Groep Bakker
& Versteegh, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer H. Welters,
Wilhelminasingel 110, 6221 BL Maastricht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
WJ. van Houten, telefoon 04950 - 37757.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

_

RUBBER- EN
KUNSTSTOFFABRIEK

H ENBIBVNUTH
Just clever

Onze vennootschap maakt deel uit van de ENBI Groep, met vestigingen in Nederland
(Nuth), lerland, Zwitserland en de Verenigde Staten.
i

ENBI Groep is gespecialiseerdin de fabricage van hoogwaardige technische onderdelen
van rubber, kunststof en metaal en combinatiesdaarvan voor de industrie, met een accent
op dekantoormachine-industrie. Wij vervaardigen zowel enkelvoudigeproducten als
complexe assemblages.

Onzeklantenkring omvat voornamelijk multinationaleondernemingen.

In verband met uitbreidingvan onze aktiviteitenzoeken wij op korte termijn

10 PRODUKTIE-
MEDEWERKERS m/v
voor onze rubberfabriek.
Vereist wordt:
De aan te stellen medewerkers moeten enige ervaring hebben met hetbedienenvan
machines of draaibanken.
Kandidaten met een LTS-metaalopleiding hebben de voorkeur, ookzij die deze studie
niet afgemaakt hebben, mogen solliciteren.
Leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Gegadigden moetenbereid zijnom te werken in 3-ploegendienst. (zaterdags en zondags
wordt niet gewerkt).
Geboden wordt:
Gunstige beloningvolgens deCAO voor de Rubber- enKunststoffenindustrie.
Verder hebben wij:
- Ploegentoeslag 18,5%
- Een reiskostenvergoedingsregeling
- Een bedrijfskledingvergoedingsregeling
- Eenkoffiegeldvergoedingsregeling
- Een winstdelingsspaarregeling
- Een goede pensioenverzekering- Een collectieve ongevallenverzekering

Heeft u interesse, neem dan telefonisch kontakt op met dhr. J. deBres van onze afdeling
personeelszaken. Telefoon 045-242000.

Rubber- en Kunststoffabriek ENBI BV,
Kamperweg 1, 6361 GZ Nuth.
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" Bernd
Schötz
van
A-reizen:
dissiden-
tenbende.

dereuzen elkaar graag debal
toewerpen in een poging het de
kleintjes steeds moeilijker te
maken. „En waarom," zegt Bernd
Schötz van de verre
reizenspecialist A-Reizen, „zullen,
diemega-jongens ook geen
prijsafspraken maken als straks de
kleineren eenmaal zijn
opgevreten?"

VooralSchötz heeft zich de laatste
maanden in woord en geschrift
opgeworpen tot leider van het
kabouterverzet. Zo riep hij de
reisagenten toe dat ze straks, als de
groten hetrijk alleen hebben,
ongetwijfeld door definanciële
mangel zullen worden gehaald
(minder commissie) en bundelde
hij tevens vijftienkleine
touroperators (maximale omzet 50
miljoen) tot een zogenaamde
Orange Group of Travel ten einde
degiganten te vuur en te zwaard te
bestrijden. Schötz dreigde zelfs
met deze dissidentenbende(zelf
noemt hij ze bij voorkeur 'de
smaakmakersvan dereisbranche')
hetAlgemene Nederlands
Verbond van Reisondernemingen
(ANVR) te verlaten 'omdat we
daarin toch geen barst te vertellen
hebben.

Dat de grote bazen erg onder de
indruk zijn van Schötz' kabaal
(kort geleden liet hij zich ook nog
eens in het bestuur van de ANVR
kiezen) kan moeilijk worden
volgehouden. Zelfs zijn
hartstochtelijke inaugurele rede
tijdens de eerste
bestuursvergadering('De ANVR «loopt aan de leiband van de Grote t
Bazen... 'Houden velen na 1992 opfj
te bestaan?'... 'Die gekmakende
onzekerheid... 'Wij lopen
onherroepelijk stuk op de
automatisering als we onze
krachten niet bundelen, de groten
hebben daarin een enorme
voorsprong') maakte hoegenaamd
geen indruk. Terwijl hij die speech
toch als titel 'TheFinal Count'
Down' had meegegeven.

niet blijven. De vraag is: wat
gebeurter met de 'onthoofde'
bedrijven.

Voorlopignog weinig, want zowel
Neckermann als het buitengwoon
krijgslustige Hotelplan ('Wij willen
onze omzet de komende jaren gaan
verdubbelen') kan met zijn
financieel draagkrachtige 'moeder'
best een veertje wegblazen. Maar
(zijn er geen geschikte
Nederlandsekandidaten meer?)
het zou een teken aan de wand
kunnen zijn datNeckermann nu
wordt geleid door een
buitenlanderen dat Hotelplan, dat
deopvolger van Van Steenis (Dick
deGroot) alweer heeft geloosd,
eveneens een buitenlander als
directeur heeft aangesteld. Die,
Dieter Eberlee, heeft trouwens al
laten weten dat geruchten over een
eventuele overname doorHolland
International, totaal uit de lucht
zijn gegrepen. In de kring van
staffunctionarissen rondom hem,
is zelfs gesuggereerd dat het veel
eerder andersom zal zijn.

Grapje? Misschien, maarde
opmerking is toch minder vreemd
dan-ie lijkt. Er mag in de
Nederlandse
jaaromzettenvan beide
reisorganisaties daneen verschil
zitten van zon driekwartmiljard,
de schameleveertig miljoen
gulden waarvoorKauhoff in het
bezit is gekomen van tachtig
procent van Holland International
is natuurlijk 'peanuts' voor een
bedrijf als Migros. In een Duitse
krant stond vorige maand te lezen
datKaufhof zoveel geld moet
investerenin het voormalige
Oost-Duitsland dat niet moet
worden uitgesloten dat andere
activiteitenzullen worden
afgestoten. En waarom dan de
aandeeltjesHolland International
niet verkocht aan de
meestbiedende. Migros, een
bedrijf dat niet uit is op het maken
van winst (een zogemaande
'Genossenschaft') en over enorme
financiële reserves schijnt te
beschikken, zal in dat geval op zn
minst belangstelling tonen.

Holland International: „Wij vinden
onszelfnet zo goed specialist ten
aanzien van de meeste landen en
dat benadrukken we door nu voor
bijna elke bestemming een aparte
gids uit te geven."

Het aanzichtvan de reiswinkels is
er naar. De schappen liggenvoor
bijna de helft vol met gidsen van
Arke en Holland International. Het
geweeklaag van dekleintjes die
hun folders finaal zien
weggedrukt, is dan ook nietvan de
lucht. Zonder dat mensen als Van
Steenis daar een boodschap aan
hebben. „Wat nou? Wij doen de
kleintjes geen concurrentieaan,
dat deden ze jaren lang juistons
doorzich ten onrechteuit te geven
als de enige specialist op bepaalde
landen.Wij geven alleen maar
tegengas. Vorig jaarmaakten we
voor het eerst een aparte
Griekenlandgids, omdatwe het
geroep van de
Griekenland-specialisten zat
waren. We boekten meteen 25
procent meer omzet..."
Overigens heeftHolland .

Maar dat geldt dan alleen bij de
groten. Om aan de schadeclaimste
kunnen voldoen, zullenkleinere
reisorganisaties (die niet
beschikken over door alle wateren
gewassen juridischeteams, betere
contracten met

„Want zon kleine organisatie is
natuurlijk wel meteen het haasje,
op het moment dat een klant
weet-ik-hoeveel miljoen gulden
eist, omdat hij in Kirchberg uit de
skilift is gevallenen voor zn leven
verlamd zal blijven."

vervoerders/accommodatiever-
schaffers, en zo verder) hun prijzen
nogveel verder moeten
opschroeven. Hetgeen ze
vervolgens, wegens gebrek aan
klandizie, bijna automatisch in de
armen van dereuzen zal drijven.

Het is een ontwikkeling die door
de reisreuzen wordt gezien als een
vereiste om te overleven. Te meer
daarhet er naar uitziet dat de
toerist vanaf dekomende winter
de touroperators zelf ter
verantwoording kan roepen bij
klachten over, bij voorbeeld,
vervoer en accommodatie. Dit in
het licht van de Europese
eenwordingen de daarmeenauw
samenhangende, nog door de
TweedeKamer goed tekeuren
nieuwe wet 'richtlijnen
pakketreizen. Kon de
reisorganisatie het door deklager
geëiste schadebedrag tot nu toe
vaak verhalen op vervoerderen/of
accommodatieverschaffer; straks
moet hij waarschijnlijkzelf met de
billenbloot en geld uit eigen
brandkast halen. Wat Ferdinand
Fransen al heeft verleid tot de
onthulling dat dereisprijzen
volgend jaar 'best eens met een
procent oftien omhoogzullen
kunnen gaan.

erdinandFransen kent geen
'wijfels. De goeroe van de
Nederlandsereisbranche met
grote beslistheid: „Ik vind 't
Jammer het te moeten constateren,
"ttaar 't is niet anders.Er gaat in
°nze bedrijfstak een geweldige
saneringplaatsvinden. Alleen de
groten blijven over. Misschien dat
*ein 2000 nogvijf, zes
touroperatorszullen hebben, maar
datzullen er eerder minder zijn
dan meer."

Met koffiedikkijkerij lijkt
Fransens voorspellingweinig vandoen te hebben. De directeur van
Arke Reizen beweert slechts uit te
|aan van deblote feiten,
bovendien is de energieke Tukker,
die zijn bedrijfopkrikte tot de op
**n na grootste reisorganisatie vanNederland, bepaald niet deenige
die beweert dater onder de circa300 Nederlandse touroperators een
Verwoesting zal gaan plaatsvinden.
Vooral deverregaande
automatisering van de
Jeizenverkoop kost zoveel geld dat
°obBremer van OADtoegeeft dat
*e|fs derecordjaaromzet van 340
biljoen gulden diezijn bedrijf
afgelopen jaarboekte, volstrekt
°nvoldoende is om straks de
ontwikkelingen financieel bij tehouden. Bremer, diekort geleden

samenwerkingsverband
Aanging met fietsreizen-specialist
Cycletours: „Echt, we moeten alsde bliksem nóg groter groeien."

Wat mogen dekleinere touroperators van de jaren
negentig verwachten? Bar weinig, verwachten de

reuzen. Ook dekleintjes zelfdenken met
dichtgesnoerde keel aan de toekomst. Peperdure,
maar noodzakelijkeautomatisatie, een veel grotere

aansprakelijkheid voor touroperators bij
schadeclaims...kortom, een forse sanering lijkt

aanstaande. Nu zijn er nog 300 reisorganisaties in
Nederland, misschien dat er in 2000 nog zon vijf a

zes over zullen zijn. Want hoe kan een 'kleintje'
miljoenen guldens schade betalen aan iemand die

uit de skilift is gevallen?

Arke hebben er vorig jaar enige
tijd serieus over gedacht
luchtvaartmaatschappij Air
Hollandover te nemen) en zij
zullen eigenaarzijn van over de
helewereld verspreide hotels,
autoverhuurbedrijven en
vakantieparken. Waarin de toerist
danweer wordt opgevangen en
begeleid door eigen personeel.
Alles in één hand, dat is het credo
voor de jarennegentig.

Zonderling

stad en land af op zoek naar
aangeschoten wild. Totnu toe met
redelijk succes. In hetbijzonder
reisbureauketens zijn gewilde
hapjes. Maar ook naar middelgrote
collega's wordt likkebaardend
geloerd. Focko Dorhout Mees,
directie-secretaris van Holland
International, nadat deovername
van een flinke prooi als Mobiplan
op het laatste moment afketste:
„Maar we gaan gewoon door. We
blijven geïnteresseerd in alles en
iedereen."

Waarmee hij niet alleenbedrijven
bedoelt. Net als Arke, datkort
geleden directeurRené Klawer bij
Neckermann wegtroggelde, spiedt
ookHolland International naar
jong,bijkleinere operators tot >
wasdom gekomen talent. Bij de
opmerkelijke transfer van Frans
van Steenis, die begin vorig jaar
zijn directeursstoelbij Hotelplan
verliet om als toekomstig opvolger
van Ab Houtzaager naar de
Rijswijkse buurman Holland
Internationalte vertrekken, en die
van Klawer zal het ongetwijfeld

Infuus
Of op zoek gaannaar buitenlands
Kapitaal natuurlijk. De reuzen vande Nederlandse reisbranche liggen
reeds allemaal aan het infuus van
buitenlandse ondernemingen. De
Duitse warenhuisketen Kaufhof
"*erd twee jaar terug voor tachtig
Procent eigenaarvan HollandInternational, Arke is reeds voorveertig procent eigendomvan TUIen zal naar wordt verwacht in 1994
2elfs een volledige dochtervan het
grootsteDuitse en Europese
""eisconcern worden en in
Neckermann (Duits) en Hotelplan
(Zwitsers) is zelfs nooit een
Nederlandse cent geïnvesteerd,

Ab Houtzaager, topman van"olland International: „Ik
Verwacht dater in heel Europa aan
"""et eind van de jaren negentig nog
'naar zon 5 a 10
'"nega-reisorganisaties over zullen%."
Reusachtige reisorganisaties die
Jch in devisie van Houtzaager
dan al lang niet meer alleen en
Wtsluitend zullen bemoeien met
het samenstellenen verkopen van
Reizen. De toekomstige
touroperator zal zijn klanten zowel
Vervoeren in eigenbussen als in
e'genboten en vliegtuigen(onder
'neer HollandInternational en

Premies
De verzekeringspremies zullen
voor de kleine reisorganisaties
nauwelijks op te brengen zijn en
het kan bijna niet anders of ze
zullen straks tegen heug en meug
toenadering moeten zoeken bij de
sterkeren. Die wachten de
gebeurtenissen overigens niet met
de armen over elkaar af. Onder de
kreet 'wij zijn net zulke goeie
specialisten als de specialisten'
opende zowel Holland
International alsArke de
afgelopen weken het vuur doorelk
met meer dantwintig reisgidsen
op de markt te verschijnen. Frans
van Steenis, lid van de directievan

International niet alleen de oorlog
verklaard aan de
'landen-specialisten'. Nederlands
grootstereisorganisatie heeft zich
ook metfors geweldop de
'goedkope markt' gestort door
FIT-reizen (het zogenaamde
Hema-merk van Holland
International) onder andere namen
(huismerk) te verkopen bij onder
meer deToerkoop-winkels, de
reisbalies van Vroom en
Dreesmann en deverkooppunten
van deNBBS, dat nota bene zelf
een reisorganisatie drijft.Drs
Houtzaager: „Ik geeftoe, we zijn in
tegenstelling tot vroeger heel
agressiefbezig. Maar hetkan niet
anders. We willen graag
overleven."

Afspraken
Wat zal devaderlandse toerist van
deze samensmeltingen merken?
Zijn er in Nederland op het
ogenblik nog tegen de
driehonderd, elkaar heftig
beconcurrerende touroperators,
strak zijn het er dus aanmerkelijk
minder. En dat die afspraken met
elkaarzullen gaan maken, lijkt niet
onwaarschijnlijk.Kort geleden
bijvoorbeeld nog maakten de drie
grootste reisorganisaties op het
gebied van busvakanties(Arke, De
Jongen OAD) bekend dater straks
gebruikzal worden gemaaktvan
drie gezamenlijke opstapplaatsen:
Weert,Boxmeer en Eindhoven.

Die agressieve opstelling uit zich
zeer zeker ook in de
overname-politiek. Er hoeft maar
het lichtste gerucht deronde te
doen over een in problemen
geraakte 'kabouter' ofer staat al
een jagerop de stoep.Vooral Arke
en Holland International stropen

Stropen

Nog zijn er touroperators dieniet
in devoorspellingen van Fransen
en de zijnen geloven. Maar iemand
als directeur Jan Hoekstra van
Evenementsreizen (jaaromzet 140
miljoen gulden) wordt onderhand
wel gezien als een eenling,een
zonderling zelfs. Hoekstra gelooft
heilig in kleine, flexibele
ondernemingen die sneller op
veranderingen kunnenreageren
dan de kolossen. „Erzal inderdaad
wat meer moeten worden
samengewerkt," gelooft ook hij,
„maar niet teveel. Wij moeten onze
eigen identiteitbehouden. Ik kan
me niet voorstellen dat de groten
straks deNederlandsetoerist nog
naar genoegen kunnen bedienen
als Duitsers, met hun totaal andere
smaak, dicteren wat er op onze
markt moet gebeuren. Dat pikken
Hollanders niet."
Van Steenis kortaf: „Onzin. Ten
eerste zullen we nooitklakkeloos
overnemen wat ze in Duitsland
doen(dat willen wij nieten dat
willen de Duitsers niet) en ten
tweede worden kleine bedrijven
steeds kwetsbaarder. Jezou in
deze tijd maar
Joegoslavië-specialistzijn. Geen
droogbrood in te verdienen.
Grotere organisaties kunnen hun
risico's veel beter spreiden,
kunnen het wegvallen van een
bepaald landals bestemming
makkelijk opvangen. Dat lukt de
kleintjes nooit. Echt, ze krijgen het
zwaar, die jongens, heelerg
zwaar."

Aan deene kant uiteraard een
prettig bericht voor
vakantiegangers die nu nietmeer
eerst door heel Nederland zullen
worden gezeuld alvorensze
definitief naar debuitenlandse
bestemming kunnenreizen, maar
aan de andere kant een bewijs dat

stadslicht echter niet op de loop
maar pakten het probleem van bin-
nenuitaan: men ging praten met
het gemeentebestuurvan Tucson
en plaatselijke energiebedrijven.

Dat had onder meer tot gevolg dat
verlichtingsarmaturen werden ver-
vangen, lichtmasten verlaagd en
dat het noodzakelijkevermogen
van lampen nog eens kritisch werd
bekeken. In bijna de helft van alle
gevallen werden lampen vervan-
gen door exemplaren van (veel)
minder Watts. Het betekendevoor
de onkostenpost van Tucson een
jaarlijksebesparing van enige mil-
joenen dollarsen deastronomen
van Kitt Peak kunnen ongestoord
werken.

„Bovendien kun jenu zelfs vanuit
hetcentrum van Tucson de Melk-
weg weer zien," schrijft Tim Hun-
ter van de IDA verheugd in 'Sky &
Telescope'. „Flauwtjes weliswaar,
maar toch."

In Nederland is men nog niet
zover. In 1990verscheen een be-
richt in de pers van een gezin dat
een kort gedingverloor tegen de
eigenaarvan naast dewoning gele-
gen broeikassen. Die werden der-
mate helverlicht dat het gezin,
zelfs met dichte gordijnen, grote
hinder van de lichtgloed onder-
vond. De rechter oordeeldedat
'het economische belangvan de
kasseneigenaar diendete prevale-
ren.
Misschien verandert er watop dit
gebiedals Schreuders stoorlicht-
kaart van Nederland tot stand is
gekomen. Storend licht is immers
een lichtend voorbeeld van dever-
kwistingen waarmee onze bescha-
ving is behept.

DOOR BEN APELDOORN ’Stoorlicht’ teken van enorme verspilling

Maak een foto met
storend stadslicht

"Stoorlicht is verspild licht,"
Schrijft deverlichtingsdeskun-
uige dr ir D. Schreuder uit
{"^idschendam in het sterren-kundige maandblad 'Zenit'.
"Er is energievoor gebruikt,
Ételd voor betaald en het wordt
Weggegooid. De bestrijding er-
Van is nietalleen in het belangvan de amateurastronomen

ook in dat van hetmilieuett de economie." die gegevens, op naar Stichting
'DeKoepel', Sterrenwacht, Zon-
nenburg 2,3512 NL te Utrecht. De
dia's zullen vervolgens, onder aus-
piciënvan de Rijksuniversiteit te
Leiden, met een speciaal meettoe-
stel worden doorgemeten.

sterrenhemelkomen weer wat
meeraan huntrekken, het scheelt
vele tientallen miljoenen aan ver-
spilde brandstofen de hoeveelheid
schadelijkestoffen,vrijkomend bij
deverbranding van fossiele brand-
stoffen (nodig voor energieopwek-
king) wordt kleiner.

de laatste tientallen jaren depan
uit gerezenen er is één categorie
landgenotenvoor wie de beruchte
lichtzeeën boven grote en kleine
steden een steeds grotere doorn in
het oog is: sterrenkundigen. Zij
zijn het immers die, in tegenstel-
ling tot hun 's nachts meestal sla-
pende medemens, bij nacht en
ontij met telescopen en camera's
aan het werk willen en daarbij
steeds meer hindervan stoorlicht
ondervinden.

~ehreuderroept elke camerabezit-
er in Nederland op om tussen 27
Januarien 7 februari een paar op-namen te maken van de, bij voor-
Ke Ur onbewolkte, hemel. En welergens tussen negen uur 's avondsen middernacht. Dat moet in deze tijd van bezuini-

gingenen toenemende zorg voor
het milieu toch een aantrekkelijk
perspectiefzijn.

Ue camera moet recht omhoog
gorden gericht, diafragma op '4',ens op oneindigen als film Fujich-
-otne diafilm met een gevoeligheidyan 400 ASA gebruiken. Die film isj^jelke fotohandel te verkrijgen.ue belichtingstijden liggen ook

'ast: 80 en 120 seconden. Dat bete-
*ent dat men de camera op 'B'

(kunnen) zetten en dat een
moet worden ge-bruikt.

Het doelvan deze vrij ongewone
campagne is om een beeld te krij-
gen van hoe het is gesteld met de
storende invloedvan stadslicht. Er
moet, aldus Schreuder,een 'stoor-
lichtkaart' van Nederland tot stand
komen en hoe meer mensen hier-
aan mee doen des te betrouwbaar-
derzal die kaart zijn.

Lichtvervuiling
Nigel Henbest, astronomie-consul-
tant van het Engelse wetenschaps-
blad 'New Scientist', noemde in
dat blad ooit eens het (geschatte)
getalvan 750.000 tonkooldioxide
(CO2, een berucht broeikasgas) dat
in Groot-Brittannië elk jaarvrij

groter, maar niemand weet precies
hoeveel.

komt bij de verbranding van aard-
gas en steenkool, enkelen alleen
om energievoor de openbarever-
lichting op te wekken. In hetklei-
nere, maar veel dichterbevolkteen
ookveel intenser verlichte Neder-
land is dat getal misschien nóg

De stoorlichtkaart zal leren hoe-
veel lichter op een plaats terecht
komt waar het niet hoort. En die
plaats is: dehemel. Stadslicht is
immers bedoeld voor verlichting
van het aardoppervlak en als het
ook naar boven straaltkan dat
twee dingen betekenen: öf dever
lichtingsintensiteit is (veel) te
groot, en/of devele soorten in ge-
bruik zijnde armaturen zijn niet
doelmatig.

Schreuderverwijst in zijn oproep
in 'Zenit' naar Japan waar een

kundigen en een groot aantal Ame-
rikaanse gemeenten zitting heb-
ben. De IDA werd opgericht naar
aanleiding van de 'lichtdreiging'
van enkele steden nabij grote, pro-
fessionele observatoria.

Zo bedreigde de lichtgloed van de
sterk expanderende stad Tucson
de op 60 kilometer afstand liggen-
de Kitt Peak-sterrenwacht. De
astronomen daar gingenvoor het

IDA
In hetAmerikaanse sterrenkunde-
blad 'Sky & Telescope' verschij-
nenregelmatig berichten van de
'International Dark-Sky Associa-
tion' (IDA). Dat is een organisatie
waarin naast (amateur)sterrenkun-
digen ookvertegenwoordigers van
energiebedrijven, verlichtingsdes-

stoorlichtkaart al enige jaren gele-
den tot stand kwam.

De beroepssterrenkundigen heb-
ben overigens goede uitwijkmoge-
lijkhedennaar hooggelegenen ver
van stadslichtverwijderde obser-
vatoria zoals datvan de ESO op de
Chileense berg La Silla. Hun meer
amateuristisch ingestelde collegae
zijn echter gekluisterd aan woon-
plaats en werkplek en zijn met
huid en haar overgeleverd aan on-
benullige gemeentecolleges, halss-
tarrige energiebedrijven en buren
diehun buitenlichten's nachts la-
ten branden. In het buitenlandis
men wat dit betreft al een stukver-
der.

" Een gewone straat met lantaarns: het licht beneemt het
uitzicht op de sterren.

wet mooiste zou zijn als men elke°nbewolkte avond gedurende de
genoemdeperiode, waarin ervrij-"*el geenmaanlicht is, twee opna-men (van 80 en 120 seconden) zou
""'aken. De tijdstippen waarop menat doet, moeten, evenals de plaatsan waar men fotografeert en de
j.ameragegevens,worden geno-eerd. Het filmpje stuurt men, met

Als daaraan iets zou worden ge-
daan snijdt het mes van méér dan
twee kanten: de liefhebbersvan de De lichtvervuilingin Nederland is
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Groot heeft de toekomst,
ook in dereiswereld

DOOR ROB VAN DEN
DOBBELSTEEN
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REGIONAAL BESTUUR VOOR DE ARBEIDSVOORZIENING ZUID-LIMBURG

Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg is een overkoepelende
regionale organisatie van drie arbeidsbureaus en drie centra

vakopleiding en een stafbureau onder bestuur van werk-
nemers- en werkgeversorganisaties en de gemeentelijke over-
heden. De kerntaken zijn bemiddeling tussen werkzoekenden
en werkbiedenden, scholing en het vervullen van de regie-
functie op deregionale arbeidsmarkt.

Een organisatietalent dat van vele markten
thuis is, kan zich nu uitleven als
projectcoördinator vrouwenvakscholing

Vrouwenvakscholing is beroepsgerichte scholing opleiding. Uitstekende contactuele eigenschappen,
voor vrouwen dieworden opgeleid in een arbeids- organisatorische kwaliteiten en een grote mate van
marktrelevant beroep. De scholing vindt plaats via zelfstandigheid zijn van groot belang. Kennis van
een specifiek ingericht leertraject. Het project herintredingsproblematiek van vrouwen strekt tot

vrouwenvakscholing start in de technische sector aanbeveling. De functie is voor de duur van het
en wordt gezamenlijk uitgevoerd door de arbeids- project, te weten drie jaar. De mogelijkheid bestaat
bureaus, de Centra Vakopleiding en het CBB. Bij deze functie als duobaan in te vullen, bijvoorbeeld
positieve evaluatie wordt het project na één jaar twee banen van 23 uur. Uw standplaats is Cen-
verbreed tot meer sectoren. trum Vakopleiding Heerlen.
Voor de coördinatie en begeleiding wordt een
project-coördinator aangesteld. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het

salaris maximaal ’ 5.633,- (schaal 10) bij een vol-
Uw taken ledige weektaak. Een medische keuring en even-
Als coördinator heeft u contacten met alle betrok- tueel een psychologisch onderzoek, maken deel uit
kenen van het project vrouwenvakscholing. U sti- van de sollicitatieprocedure,
muleert en ondersteunt de actieve werving van
vrouwen, voert overleg met de centra vakopleiding Belangstelling?
en het CBB over het opleidingsprogramma en u Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
onderhoudt contacten met de arbeidsbureaus en met de heer F. Reinierkens, directeur Centrum
bedrijven in de regio over mogelijkheden tot plaat- Vakopleiding Heerlen, telefoon 045-720494.
sing. Door middel van onderzoek naar bestaande Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee

trajecten voor vrouwenvakscholing verzamelt u weken richten aan het Regionaal Stafbureau
gegevens voor het project. U levert een bijdrage Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, t.a.v. mevrouw
aan de begeleiding van de deelneemsters en werkt E.S.M, van Haastrecht, personeeladviseur, Stok-
mee aan de evaluatie van het project. sttaat 41, 6211 GC Maastricht, onder vermelding

van vacaturenummer ZL 92-001/LD.
Wat wij vragen en bieden
Gezien de aard van de functie gaat onze voorkeur
uit naar een vrouw met relevante opleiding op _(_*;..&
HBO-niveau, voldoende kennis van de arbeids- ARBEIDS VOORZIENING
markt en duidelijke affiniteit met techniek en <"*

H. Kiel B.V. is een dynamisch en snel groeiend bedrijf
dat zich heeft gespecialiseerd in de professionele
aanpakvan turn-key oplossingen binnen de
kantooromgeving.

Onze dienstverlening op dit terrein bestrijkt alle
disciplines zoals kantoorsupplies, kantoormachines en
kantoormeubilair.
In verband met de groei en de uitbreiding van de
marktaktiviteiten hebben wij de volgendevakatures:

PROJECT MANAGER KANTOORMEUBELEN m/v

SALESREPRESENTATIVES
KANTOORBENODIGDHEDEN-MACHINES m/v

Het profiel
Om aan deze functies met succes inhoud te geven, is
een opleiding op M.8.0-niveau b.v. M.E.A.0./M.D.S.,
vereist.
Ervaring op het vlak van kantoorsystemen is een pré.
Verder zult u zich herkennen in de volgende
karakteristiek:- U beschikt onmiskenbaar over commerciële

kwaliteiten;
- U bent zéérklantvriendelijk;
- Uw instelling is flexibel en u kunt omgaan met

werkdruk alsmedefunctioneren in teamverband;
- Typerend voor u is ook dat u mensen voor u weet te

winnen, waarbij u vasthoudendheid koppelt aan tact;- Uw leeftijd is niet bepalend.

De voorzieningen
Niet het minst belangrijk aan onze propositie is de
uitdaging.
Daarnaast honoreren wij uw kwaliteiten met een
uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.

De sollicitatieprocedure
Als u - vrouw of man - geïnteresseerd en voldoende
gekwalificeerd bent voor deze functies, nodigen wij u
uit binnen 14dageneen schriftelijke sollicitatie met
cv. en een recente pasfoto, te richten aan:
H. Kiel BV. Kantoorsystemen, t.a.v. dhr. H.Th. Kiel,
directeur, H. Geeststraat 25, 6041 GB Roermond.
Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen
met de heer W. Zwartepoorte, telefoon 045-724379.

03782

ssfif h.kiel bv
roermond - h. geeststraat 25 - tel. 04750-18675
heerien - schaesbergerweg 126 - tel. 045-724379

Duitse textielfabriek zoekt per aug./sept. 1992

jonge mensen
die opgeleid willen worden voor de navolgende
afdelingen:

- ddminiStrdtÏG (Industriekaufmann);- IdbOrdtOriUm (TextHlaborant/in);- techn. afdelingen (Texuimaschinen-
führer, Textilmechaniker).

(Na de opleiding in de techn. afdelingen,
bestaat de mogelijkheid voor verdere stu-
die tot ploegbaas.)

We zijn een gerenomeerde duitse spinnerij in
Gangelt (±1 km achter de grensovergang in
Schinveld) met ca. 280 werknemers.
Sollicitaties te richten aan:

M. May & Cic GmbH & Co. KG,
Postfach 1140,
D-5133 Gangelt.

Ijjjjj GOSINK TECHNIEK
■::'ïilß Gosmk Techniek is met hoofdkantoor en werkplaats gevestigd in'':';':':'n| Hoensbroek/Heerlen. Wi| zijn sterk als totaalinstallateur in het uitvoeren
;::::IB van centraleverwarmings-, luchtbehandelings-, sanitaire en
""* electrotechnische installaties. Onze organisatie biedt een totale aanpak in

de zin van: ontwerp, calculatie, werkvoorbereiding, projectmanagement,
uitvoering en service.
Wij installeren voor deutiliteitsbouw, industrieen woningbouw en
verzorgen het onderhouden beheer Wij hebben vele grote en vaste
opdrachtgevers. De toekomstziet er positie) uit en onze organisatie zal
zich zeker verder ontwikkelen en doorgroeien.

Gosink Techniekzoekt vakbekwame:

C.V.-MONTEURS
GAWALO-MONTEURS
ELECTRO-MONTEURS en
AANKOMENDE MONTEURS
Onze gedachten gaan hierbij uit naar kundige monteurs die gevoel hebben voor
efficiency en kwaliteit en naar jonge hulpmonteurs, die bereid zijn een gerichte
vakopleiding te volgen.
Wij bieden u een baan met zekerheid en goede arbeidsvoorwaarden in een gezond
bedrijf.
Als u belangstelling heeft, kunt u zowel telefonisch als schriftelijk solliciteren, tijdens
kantooruren op onderstaand adres en na kantooruren met de heren H.J. Gosink
(04407-1856) of A.M.J.A. Baenen, (04451-1988).

GOSINK TECHNIEK BV
Industriestraat 29
6433 JW Hoensbroek/Heerlen
Telefoon 045-218242 Fax 045-228180
Centrale verwarming luchtbehandeling sanitair elektro

-___________________________________________^*

BERTRAND MAAS
In verband met de gestage groeivan hetkantoor
zoeken wij voor spoedige indiensttreding een:

medewerker
aangiftepraktijk _*

Functie-inhoud:
- het zelfstandig samenstellen van

jaarrekeningen;- het zelfstandig verzorgen van de aangiften
inkomsten-en vermogensbeleasting;

- het onderhoudenvan contacten met cliënten
belastingdiensten andere instanties.

Gelet op bovenvermelde functie-inhoud zijn
Buro voor meerdere jaren ervaring op een accountants-
accountancy en c g belastingadvieskantoor een must.
fiscale adviesen

aSounnrantsaen Functie-perspectief:
belastingadviesburo Naast een goed salarisworden prima secundaire
met een gevarieerd arbeidsvoorwaarden geboden. Leeftijd totca. 40
clièntenbestand in het Jaar
midden- en Belangstellenden die serieusvan mening zijn
kleinbedrijf, in de bovenvermelde functie te kunnen invullen,
agrarische sector en worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie
in andere sectoren binnen twee weken te richten aan de directievan
van industrie, handel het Buro voor Accountancy en Fiscale Adviezen
en beroep. Bertrand-Maas, Dorpstraat 23 te 6361 EJ Nuth. omm

* ■ mm ii ■.!■! in hii__iiiuw^__________________mi —

NIEUWE COLLEGA'S GEZOCHT!
Produktiemedewerkers (m/v) in 4-ploegendienst

Opleiding: minimaal LTS-B niveau of vergelijkbaar

De vraag naar steenwolprodukten van Rockwool blijft groot. In de Wat biedt Rockwool u? Eén van de voordelen van het werken in de 4-ploegendienst bij Rock-
produktie-afdelingen wordt dan ook stevig aangepakt. wool is het dienstrooster. Volgens dit rooster werkt u 3 dagen en heeft
In verband hiermee wordt een aantal produktiemedewerkers gezocht. U verdient bij Rockwool een prima salaris, terwijl de overige arbeids- u vervolgens 1 rustdag, zodat u bij een 37-urige werkweek 62 dagen

voorwaarden ook goed geregeld zijn. per jaar verlof heeft.
Wat gaat u bij Rockwool doen? Een onervaren 23-jarige produktiemedewerker in 4-ploegendienst bij-

voorbeeld begint bij Rockwool al met een jaarsalaris van plus minus Op de belangrijkste feestdagen heeft u géén dienst.
Uw taken bestaan onder andere uit het bedienen van produktie-appa- f 47.000,- bruto. Dit is inklusief 32% ploegentoeslag, een 13e maand
ratuur, het bewaken van de produktkwaliteit en de aan- en afvoer van en 8% vakantietoeslag. Daarnaast heeft Rockwool onder meer een Rockwool stimuleert doorgroei en ontwikkeling en hecht er groot
grondstoffen en eindprodukten. goede pensioenvoorziening en een spaarregeling. Rockwool kent een belang aan dat iedere medewerker de kans krijgt een vakopleiding te

premie toe van 50% over het te sparen bedrag, indien u gebruik maakt volgen.
Welke eisen worden aan u gesteld? van deze regeling. Verder ontvangt u een vergoeding voor woon/werk- Er bestaat een opleidingsprogramma van interne en externe cursus-

verkeer, gebaseerd op de kosten van het openbaar vervoer. sen.— minimaal LTS-B niveau of vergelijkbaar; VAPRO A proces operator/ Om de bereikbaarheid van ons bedrijf te vergroten rijden er speciale
mechanisch operator is een pré, bedrijfsbussen vanuit de Oostelijke Mijnstreek naar Rockwool.— leeftijd vanaf 18 jaar.

l^'^'^'^*^^^^~^Sï!?^^^^^^!?^^f*^"^^r^^^^^^^^'*^'"*"^-*^**-'^'^^!^",^"^"^"^^"^^l Binnen 4 dagen nainzending van onderstaandebon ontvangt u een uitgebreid Rockwool informatie-
InMelhk-Herkenbosch, vla^Roenmnd,b^ztohetbetongr^ vanhetßockwooi^onoem, dat kk t èt sollicitatieformulier. Stuur datvolledig ingevuld terug naarRockwool.zjprwofdzetelmDermmrken heeft BqRockwool Internaten OpcrhiktP kanriiriatPn kriinpn pen uitnodiaina voor PPn neqnrek
Rockwool brengteen grote verscrmidenheid aan steenwolptvdukten op demarkt, zoals isolatiematerialen voorde woning, deutiliteit*- üescniKteKanaiaaten Krijgen een unnooiging vooreen gespreK.
bouw en de industrie, esthetisch en akoestisch hoogwaardige plafonds, een uniek groeimedium voor de glastuinbouw en speciale
steenwotvezeis, dieaa. asbestkunnen vervangen. Stuur onderstaande bon in een enveloppe zonder postzegel zo spoedig mogelijk naar:
ln NederlandwerkenbijRockwool zon I.soomedewerkers, diesamen een omzet vanruim 400 miljoenrealiseren. Man dieomzet wordt Rockwool, afdeling Personeel & Organisatie,
meerdan 50% geëxporteerd. Antwoordnummer 99,6040 VB Roermond.
Rockwool kent een personeelsbeleid, waarin afdelingsoverleg, Individuele begeleiding, eigen verarOwoordelijkhekl en creativiteit van
demeotowerlmsessenti&ekermerkm vormen. De mens m$ tm^ m^ m^t m^

_ ___. _ _
M hm

_ _ _ __ _ _
centraal. : _

Ik ben geïnteresseerd ■
Naam '. m/v

P^^ M JJ%W.k\W.m\ Wmm\ \m\ ___f _____ I MT&S

■■F fl flfl " mÊ mWmm WmmWm il Bl I Postcode Woonplaats

h^ WJU I W ym W JM wtomm Wmm mm W I Telefoon
mmm* mmm^ mmmm^ mmmm^ mmm* m"^- mmm

* **** mmmm^ mmm^ mmmmmm' | Opleiding Diploma: ja/nee

Rockwool Lapinus 8.V., Industrieweg 15,6045 JG Roermond. "_____-._.-----«---■--■«■«--
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alle radioactieve straling
g

e een Nederlander jaarlijks
J^iddeld ontvangt, is 42 pro-
,} nt afkomstig van radon. De

sis radon wordt vooral bin-
v ontvangen én wordt
roorzaakt door inademing

kleine stofdeeltjes. Het ra-
o&ctieve radon-gas is afkom-. S uit de bodem en uit be-

bouwmaterialen.

$£M
Wijkt uit een woensdag gepre-

(teerd rapport van het Rijksinsti-
Cl, voor Volksgezondheid en Mi-
d^ygiëne(RIVM). De gemiddelde
ij's straling door zowel natuurlij-
Ij,, j"s menselijke bronnen bedraagt
d*°taal 2,4 zogeheten millisievertd^v). De gezondheidsrisico's van
e*a hoeveelheid straling zyn niet

vast te stellen.
Ogenomen wordt dat van allet^sen die overlijden aan kanker
staien de 1 en 2 procent sterft door
djpngskanker. Welke slachtoffers
*«htrecies betreft valt in de praktijk
van niet aan te geven- Het beleid
\,. de overheid is erop gericht
liiv^ >nogelijk in elk geval de stra-dorsdosis die wordt veroorzaakt
W menselijk handelen te beper-

Vergunning voor kleine
bouwwerken niet nodig

Woningbouwvereniging
met milieubeleidsplan

Om de keuze van bouwmate-
rialen te bepalen heeft de SA-
VO een norm gesteld om elke
produkt op zn milieuvriende-
lijkheid te kunnen toetsen. Die

sfeer van energieverbruik, wa-
terhuishouding en afvalinza-
meling.

vanaf-het moment van ontwer-
pen tot bewoning. Juist in de
ontwerperiode van woning-
bouwprojecten moet volgens
de corporatie de basis worden
gelegd voor milieu-vriendelijk
wonen. Er kunnen dan maatre-
gelen worden genomen in de

Oe Zwolse woningbouwver-
eniging SAVO heeft een be-'eidsplan gepresenteerd dat
ftïoet leiden tot een minder
jj"Ware belasting van het milieu.
Oe nadruk ligt op energiebepa-

en verantwoord materiaal-
gebruik. De SAVO is voorz-
°ver haar bekend de eerste
Woningbouwcorporatie die op
«eze wijze inspeelt op het Na-
wonaal Milieu Beleidsplanplus.

Nederlander krijgt in
huis meeste -straling

Radioactiefradon-gas uit bodem en bouwmaterialen

" De hagelwitte
badkamer werd,

nog maar
gedeeltelijk
klaar, al in

gebruik
genomen...

Het milieu-beleidsplan van de
SAVO heeft betrekking op alle
fasen van het bouwproces: Van de huurders wordt ver-

milieumaat wordt niet alleen
bij nieuwbouw maar ook bij
onderhoud en renovatie gehan-
teerd. Bedrijven die voor de
SAVO werken zullen zich
eveneens milieuvriendelijk
moeten opstellen.

wagens

wacht dat ze ook een steentje
bijdragen aan een beter milieu.
Dat kunnen ze door hetbewust
omgaan met verwarming, ver-
lichting en hetvoorkomen van
geluidsoverlast. Voorbeelden
voor milieuvriendelijk wonen
vinden zij in het onlangs ge-
opende Zwolse 'milieuhuis',
een initiatiefvan de Natuur- en
Milieufederatie Overijssel. De
SAVO doet zelf ook het nodige
voor het milieu. In dit kader
zullen de autobusjes van de
corporatie worden vervangen
door elektrisch aangedreven

Burgers hebben na 1 juli van
dit jaar geen bouwvergunning
meer nodig voor voor de bouw
van schuttingen, pergola's en
kleine dakkapellen. Voor
schuurtjes, aan- en uitbouwen
en iets grotere dakkapellen
volstaat een meldingsplicht.
Ook zullen gemeenten binnen
drie maanden, met een uit-
loopmogelijkheid tot zes
maanden, een besluit moeten
nemen over de aanvraag voor
een bouwvergunning. Wordt
die termijn overschreden dan
heeft de aanvrager automa-
tisch recht op een vergunning.
Een en ander is het gevolg van
het bouwbesluit, dat op 1 juli
wordt ingevoerd.

grond. Weliswaar verliezen gemeen-
ten het recht om af te wijken van de
nieuwe uniforme bouwvoorschrif-
ten, maar zij houden hun sturende
mogelijkheden op het gebied van
planologie en welstand.
Slechts onder bijzondere omstan-
digheden, wanneer een wezenlijk
gemeentelijk belang in het geding
is, kunnen gemeenten nog nadere
eisen aan de nieuwe bouwvoor-
schriften toevoegen. De rechter zal
over dergelijke gevallen moeten
oordelen.
De vijf tot tien gemeenten die nu
nog het gebruik van tropisch hard-
hout verbieden, zullen dat volgens
Heerma na 1 juliniet meer kunnen.
Gemeenten die desondanks een
verbod handhaven, zullen door de
rechter op de vingers worden ge-
tikt, verwacht hij. Met een verbod
op tropisch hardhout is namelijk
geen wezenlijk gemeenteüjk belang
gemoeid.
Aan het bouwbesluit is acht jaar ge-
werkt. Het bevat een derde tot de
helft minder voorschriften dan de
meeste gemeentelijke bouwveror-
deningen. De nieuwe voorschriften
zijn gebaseerd op vier uitgangspun-
ten, te weten veiligheid, gezond-
heid, bruikbaarheid en energiezui-
nigheid. De controle op de nieuwe
voorschriften blijft een gemeentelij-
ke zaak.

Staatssecretaris Heerma van Volks-
huisvesting noemde de angst voor
ongewenste bouwwerken onge-

Het bouwbesluitbeoogt een vereen-
voudiging en een landelijke gelijk-
schakeling van alle bouwvoor-
schriften die nu nog per gemeente
verschillen. Vaak zijn de gemeente-
lijke bouwverordeningen zeer gede-
tailleerd. Zij kunnen na 1 juli de
prullenmand in.

Onderzoek naar
bedieningsgemak

gastoestellen
Langzamerhand dringt het besef
door, dat huishoudelijke apparaten
zodanig moeten worden ontworpen
dat ze door alle gebruikers zonder
problemen kunnen worden be-
diend. Bij het VEG-Gasinstituut
wordt daar onderzoek naar gedaan,
waarover het blad 'Gas' bericht.

Het doel van het onderzoek is het
ontwerpen van een gaskooktoestel,
geschikt voor ouderen en mensen
met een beperkte kracht in de han-
den en/of de armen. Met name de
knoppen vormen een belangrijk on-
derdeel van het onderzoek. Het is
namelijk gebleken dat het bedienen
van knoppen problemen geeft voor
mensen die niet veel met hun han-
den kunnen.
Bij het onderzoek wordt eerst
nauwkeurig in beeld gebracht wel-
ke problemen deze mensen precies
hebben bij bestaande gastoestellen.
Daarop ontwerpen onderzoekers
nieuwe toestellen, die voorgelegd
zullen worden aan een panel, be-
staande uit oudere en jongere men-
sen die hun hand of arm niet volle-
dig kunnen gebruiken. Daarop gaat
het ontwerp weer de tekenkamer in,
om daarna nogmaals onder de kriti-
sche ogen van het p*anel te verschij-
nen.
In de laatste fase moeten ook jonge
mensen zonder lichamelijke beper-
kingen, de 'meer dan gemiddelde
Nederlanders' een oordeel geven.
Het uitgangspunt van het onder-
zoek is immers dat het uiteindelijke
ontwerp voor iedereen aantrekke-
lijk moet zijn.Van bahama-beige

naar hagelwit
moesten opnieuw gestucadoord,
kraantjes lekten uitbundig, wa-
terleidingen liepen in de weg,
tegels raakten beschadigd door
onhandig manoeuvreren met de
flex, onderdelen ontbraken. Na
een paar dagen had je het gevoel
dat het nooit meer goed zou ko-
men. Ik raakte goed thuis in de
bouwmaterialenhandel en mijn
auto zakte zowat door zijn
schokbrekers bij de aan- en af-
voer.

Onderzoek
ft ritll^ ait moment loopt bij het minis-

i*>ikp Van Volkshuisvesting,Ruimte-|(Vjfn Ordening en Milieubeheer
HiJkp een onderzoek naar moge-

Verlaging van de hoeveelheid
1^ "^-straling door bouwmateria-
j^,Overigens geldt dat de totale
ji6r"Jkse stralingsdosis in de loop
Vej weinig verandert, hoewel
tW bronnen daaraan bijdragen.
fan door radon komen de bij-

hor n aan de stralingsblootstelling
$!„ onder meer medische toepas-
tu^.van straling (17 procent), na-
%ai e radio-activiteit in het li-kos^ n 04 procent) en zogeheten
'n^'sche straling (9 procent). De
*^a 'i?Uele boeveelheid straling is
(W n*elijk van vele factoren, zoals%1TUrriPtiepatronen.
)y «eveer 80 procent van de bev01-
.3,0 een dosis van 1,5 tot
Ce^j ''bsievert per jaar.Circa 5 pro-
ti§v 'Jgt een dosis van meer dan 5
Wor . Per jaar. Deze hogere dosis

vooral veroorzaakt door ra-v*n e? d?or medische toepassingen
tiek al'n_. zoals röntgendiagnos-

Bekend is dat het aantal ouderen in
ons land toeneemt. Sommige pro-
ducenten spelen hierop in en ont-
werpen produkten vanuit de ge-
dachtengang dat iedereen ermee
moet kunnen omgaan. Gaskooktoe-
stellen zijn onderwerp van onder-
zoek bij het VEG-Gasinstituut in
samenwerking met het ontwerpbu-
reau van het Revalidatie Centrum
Amsterdam.

Veel toestellen voor huishoudelijk
gebruik worden ontworpen op ba-
sis van wat de gemiddelde Neder-
lander kan. Vaak zijn zelfs jonge,
vitale mensen met weinig of geen li-
chamelijke beperkingen het uit-
gangspunt. Dat kan betekenen dat
produkten voor grote groepen min-
der geschikt zijn. Daarbij kan men
denken aan mensen met minder
kracht in hun armen of handen,
zoals kinderen, ouderen of lichame-
lijk gehandicapten.

Ik was blij dat ik er een paar da-
gen niet naar hoefde kijken,
omdat ik op reis moest.Clk ga
even douchen in Wenen').

En intussen voegde zich een
laagje rood stof (van de uitge-
zaagde systeemvloer) bij het al
aanwezige witte.

Het intussen geleverde materiaal
stond toen al spectaculair in de
weg. En ik sliep weinig, want ik
probeerde uit te rekenen wat het
allemaal uiteindelijk zou gaan
kosten, of het bad wel door de
deur de badkamer binnen kon,
hoeveel tijd ik nodigzou hebben
om de bestaande tegels te ver-
wijderen, wat er met de elektrici-
teit moest gebeuren, wie we de
radiator moesten laten verwijde-
ren, hoe eigenlijk die muurver-
warming gerealiseerd kon wor-
den.

rond, van kunststof, gemakkelijk
vierpersoons - dat aanzienlijk
betaalbaarder bleek dan die we
tot dan toe hadden gezien; en
toen we ook nog een openings-
korting konden krijgen was het
hek van de dam. In een avond
tijd werd niet alleen het bad be-
steld maar ook een badkamer-
meubel, vervaardigd uit het
modernste materiaal, diverse
kranen, en een compleet nieuwe
inrichting van het aangrenzende
toilet.

stond een droom van een bad

Al jaren lag de badkamer er
schandalig bij. Hij was bahama-beige met 'gewolkte' tegels, had
een houten donkerbruin plafond
dat vroeger sjiek was geweest,
lekkende kranen, een fantasielo-
ze radiator, een stalen bad en een
douchebak die niet meervan de-
ze wereld waren. Kortom: als wehet huis nog een beetje verkoop-
baar wilden houden moest er
dringend iets gebeuren.

En bij terugkeer was het wonder
geschied: er bleef weliswaar van
alles aan te merken, we moesten
ook nog voor een leuk bedrag
accessoires kopen, maar we kon-
den baden en douchen in een
inderdaad hagelwitte badkamer.
De TL-buis moest er als laatste
aan geloven. Die werd vervan-
gen door een ook alweer hagel-
wit stalen plafond met sfeervolle
spotjes.

Daarna snel de Spaanse en Por-
tugese tegels gekocht - we wil-
den alleen maar wit, wit en nog
eens wit na al dat groezelige ba-
hama-beige - en een plafondsys-
teem. En we besloten een nieuw
type vloerverwarming in te bou-
wen in de wanden. Dat kon, zei
de tegelhandelaar die ons het
systeem aanprees.

Het plafond was er inmiddelshalf uit, de verlichting bestond
uit een vervaarlijk brommendeTL-buis, een van de wastafels
deed niet meer mee wegens een
lekkende kraan, het bad werd
zelden gebruikt omdat het water
er vrijwel onmiddellijk ijskoud
in werd, de douche was onsma-
kelijk wegens het, helaas onont-
beerlijke, smoezelige douchegor-
dijn.

Voor je het wist zat je met het
hele gezin, een goed glas onder
handbereik, in langdurig warm
blijvend weelderig schuimend
badwater - warm blijvend dank-
zij de weelderige ondervloerse
isolatie met glaswol.
Een bad was ook nodig omdat ik
nog 'even' naar het stort was ge-
weest met het vrijkomende puin,
uitgerekend in een bijpassende
onweersbui, gepaard met... ha-
gelwitte hagel.

Dat laatste hebben we uiteinde-
lijk maar vergeten, omdat nie-
mand de uitvoering wilde garan-
deren. Toen moesten we op zoek
naar een radiator in de vorm van
een handdoekdroger.
En begin december ging ik als
sloper aan de slag. Die krakke-
mikkige tegels zaten nog behoor-
lijk vast. Zwetend als een otter
hanteerde ik de steeds zwaarder
wordende gehuurde breekha-
mer; langzaam werd alles in huis
bedekt met een laagje wit stof.
Mijn neus vulde zich ermee en
hoe meer ik vorderde, hoe min-
der badgelegenheid het huis be-
vatte.

We hadden al vele showrooms
bezocht, en die bezoeken hadden*
de nieuwe badkamer eerder ver-
der verwijderd dan dichterbij
gebracht: voor het beschikbaregeld kreeg je eigenlijk net niks;
wat we eigenlijk wilden kostte
een schep geld die we er (nog)
niet voor over hadden.

En dus sukkelden we door, ter-
wijl af en toe een tegel tegen de
grond kletterde en ook die laat-
ste TL-buis begon te knipperen.

Huizenmarkt
trekt weer aan

wisselden 6000 woningen
feijjj.y^n eigenaar dan in 1990. De
, "*(leri prÜs van een huis in
"*Bo 4l;iand steeg met 3,5 procent tot
Kg; " °it heeft de NVM, vereni-NhH Van makelaars, gisteren be-p or?femaakt.van bet aantrekken van detoe8e markt is volgens de NVM de

°men koopbereidheid na eenfee wj^van onzekerheid ten gevol-
Httnf de Golfcrisis en het daardoor
t%su derde vertrouwen van de
Met afll6lll in de economie.Na Nif^Pen jaar steeg het aantal
per» VM-makelaars verkochte hui-
Paif ; et 12>5 procent. In het eerste
Pellin ar Van 1991 nam de belang-
We 6

g voor koopwoningen weer
Ping Werden 17 procent meer wo-
Pikha Verkocht dan in de verge-
ten fe. Periode in 1990. Het afgelo-
tot aehl jaar liep de stÜging terug
r*WaoLProcent- °P grond hiervan
Nlft mdc NVM dat in de eerste
reer n. 1992 vraag en aanbod
f*n u" elkaar in evenwicht zul-Ner en- °e laatste jaren zijn
fcn 4nnnoAmngen tussen de 250.000
Nis ri *

gulden gebouwd. Vol-kndaputNVM is echter te weinig
*e Van oLgegeven aan de prijsklas--311 200.000 tot 250.000 gulden.

Tot we in de loop van vorig jaar
per ongeluk terecht kwamen in
de showroom van een pas ge-
opende badkamerwinkel. Daar

Toen moesten nog twee belang-
rijke dingen geregeld worden:
het bahama-beige radikaal ver-
wijderen en iemand vinden die
het hele zaakje kon inbouwen.
Om met het laatste te beginnen:
onze vaste man was 'door zijn
rug gegaan' en kon de eerstemaanden niet. Links en rechts
telefoneren leverde een tegelzet-
ter op die echter te veel rekende,
bovendien geen trek had in het
verwarmingssysteem. Via de
keukenfirma kwamen we uitein-
delijk tot overeenstemming met
een duo, dat wij al snel, op grond
van hun voornamen, aanduidden
met 'de twee koningen van Bel-
gië.

De nieuwe badkamer annex toi-
let heeft intussen zoveel gekost
dat voorlopig niet te denken valt
aan andere vakanties dan te
voet. Maar de overgang van ba-
hama-beige naar hagelwit is ons
zo goed bevallen dat we daar
voorlopig heel goed tegen kun-
nen.

Nog maar net op tijd was ik daar-
mee klaar, en betraden de Belgi-
sche koningen ons pand. Ze
werkten netjes, gingen grif (en
tegen meerprijs, uiteraard) in op
mijn suggestie dat het bad ook
half in de vloer zou kunnen zak-
ken en werkten dagen langer
dan verwacht was, ook tegen
meerprijs. De muren bleken bij-
voorbeeld niet vlak genoeg, die
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" Koektoestellen moeten door iedereen zonder problemen be-
diend kunnen worden.

/j/\^ C&C * tegels " natuursteen " marmery S jaL^k. * badkamers
C xl W * tegelzettersbedrijf

Uw nieuwe vloer kompleet geplaatst?
\^ DAT KAN!

EXCLUSIEF BETAALBAAR - BETAALBAAR EXCLUSIEF

SHOWROOM KLEINHAASDAL 67 SCHIMMERT
04404-1916 of 1996
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045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. WOONHUIS met
garage, huurpr. n.o.t.k. Bel.
045-275314 na 18.00 uur.
Nette jongeman zoekt zelfst.
WOONRUIMTE, liefst omg.
Sittard. Tel. 04492-4407.
Gevr. per 9-2-92 ETAGE of
kamer in Maastricht met ei-
gen keuken, douche w.c of
gebr. van. Tel. 01740-28295
tussen 18.00-22.00 uur.
Te huur gevr. ruime WO-
NING in Margraten of omg.
Tel. 04458-2981.
Ouder echtpaar (zonder kin-
deren) zoekt VRUSTAAND
woonhuis te huur, omg.
Heerlen-Brunssum-
Schaesberg. Hoge' huur
geen bezwaar. 045-226146.
Te h. gevr. kleine woning of
appartement in SITTARD of
omgev. Tel. 04492-2666.
Te huur gevr. halfvrijst.
WOONHUIS te Treebeek.
Tel. 045-229529.
Te h. gevr. APPARTEMENT
of kamers voor moeder met
kind, omgev. K'rade Centr.
Tel. 045-352665.

Vrouw met kind zkt. huis of
app. met 2 slpk., omg.
HOENSBROEK/Heerlen,
huurpr. tot ’ 700,- p.mnd.,
v.a. 1 april '92, tel. 045-
-230584 na 18 uur
Te huur gevr. WOONHUIS
met kleine bedrijfsruimte tot
/ 2.000,- p.mnd. Br.o.nr.
B-0177, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te huur gevr. GARAGE-
RUIMTE of loods voor hob-
bywerkzaamh. 045-420652.
Te huur gevr. omg. heerien,
WOONHUIS of appartement
Ifst. met garage, huur tot
’l.lOO,- p/mnd. Pb. 495,
6400 AL Heerlen.
Jongeman zoekt i.v.m. werk
zelfstandige woonruimte in
MAASTRICHT of omgev.
Tel. 05454-72177.
Artsenechtpaar zoekt in de
omgeving van Heerlen
LANDELIJK gelegen woning
of woonboerderij. Huur tot
max ’ 1.200,- p.mnd. Huur-
periode pim. 4 jaar. tel.
04405-2496 na 19.30 uur.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur WONINGEN, ka-
mers, appartementen, villa's
boerderijen, winkels, heren-
huizen, kantoren. Bel.
04920-25997.
HOENSBROEK, ruim I-
kamer app., met eig. ing.,
kookgeleg. en douche

’ 585,- mcl., huursub. mog.
Tel. 04459-2277
Te huur in HEERLEN-Zuid
zit- en slaapkamer met dou
che, w.c, ’470,- mcl. per
mnd. 04499-1606 tussen
19.00 en 20.00 uur.

Klein WINKELPAND, 32 m2
in winkelcentrum de Plu. Na
19.00 uur 045-717873.
WOONRUIMTE gezocht in
Heerlen of omgev. Tel. 030-
-340641. Mevr. Scheiberlich.
WINKELRUIMTE te huur in
Heerlerheide, 160 m2,

’ 1.600,-p/m. 045-223168.
HEERLEN centr. parkeer-
plaatsen te h. Tel. na 19 u.
043-251634.
Ter overname aangeb. zeer
goedlopend CAFÉ (kl. zaal-
exploitatie, div. verenigingen
hoge omzet) dipl. en enig
kapitaal noodzakelijk. Br.o.
nr. B-0180, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Te h. 1 pers. APPARTE-
MENT, best. uit; zit/slaapk.,
badk. met toilet en hal, hr.

’ 500,- p. mnd. mcl. water,
licht en c.v. Naast rest. Lo-
tus, Kampstr. 17, Schaes-
berg. Tel. 04455-2236.
NUTH, kantoorruimte (ca.
245 m2). Gunstige ligging
en huurprijs! Huurprijs op
aanvraag. Mak.kantoor
Janssen, 046-335840.
Te huur aangeb. WINKEL-
PAND Al-stand pim. 100m2., frontbr. 5,5 m. Aanv. en
overnamesom in overleg.
Br.o.nr. B-0187, L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te h. per 15-2-92, drive-inn
woning te HEERLEN, Cau-
merbood, met tuin, garage,
gas, cv., woonk. 25 m2,
eetk./keuken, 3 slaapk.,
badk., toilet, ’BOO,- p.mnd.
excl. Br.o.nr. B-0188 L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen.
Te huur aangeb. centrum
HOENSBROEK, parterre-
woning best. uit 2 kmr's,
keuken, douche, toilet. Te
bevr. 04405-1880 na 12.00
GELEEN 1-pers. woonr.,
keuk., douche, toil. ’ 525,-
-p.mnd.incl. 09-3211232286.

Onr. goed te koop aangeb.;gevr.

Wij zoeken dringend
voor onze klanten, huizen in Kerkrade, Landgraaf, Simpel-

veld, Bocholtz en Vaals!
Bij alle klanten voor wie wij tot nu toe succesvol bezig
waren bedanken wij ons bij deze nogmaals van harte.

Immobilien Van Lier/
Radermacher GmbH

Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur.
Uw huis BETER verkopen? Dan kunt u het beste METEEN

Makelaarskantoor Peters & Partners Geleen bellen
S 046-750 000

Geen verkoop - geen kosten
Snel en goed Uw huis verkopen?

Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550
Geen Verkoop! Geen kosten

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.

Voerendaal, Kunderhoes
Vrijst. nieuwbouwwoning met vriendelijke architectuur,
L-vorm. woonk. ca. 38 m2, mcl. open keuken, gar./berging
ca 19 m 2(mogelijkh. om gar. uit te breiden). 1e Verd.:
3 slaapk., ca. 14, 8 en 7 m2, badk. met ligbad en 2e toilet.
Vaste trap naar zolder. Prijs ’ 206.249,- v.o.n. (10091067)

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255

Gulpen
in centrum, goed gesitueerd tussengelegen woonhuis (óók
met auto achterom bereikbaar), met tuin. Ind.: beg.gr.:
woonk., eetkeuken, toilet, douche, bijkeuken. Verd.: over-
loop, 2 slpks., vaste trap naar zolder. Prijs ’ 95.000,- k.k.

LIVAC BV
Akerstraat Nrd. 11,Brunssum. Tel. 045-220550.

Exclusief wonen in een avahuis

__M,____ ËZ_\_i S____P__* mX-^ i

Avabouw, HAMAR Info: tel. 045-210719

Brunssum, Akerstraat 71,
Woonh. met kelder en gr. garage, woonkmr. met open hrd.,
keuk. met compl. aanb., cv., 3 slpks. Vr.pr. ’ 112.000,-k.k.

Van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Heerlen, Siluurstraat 2
woonh. met cv. en garage met bergzold., woonkm., terras,

3 slpks, badkm, met douche en toilet, gr. zolder.
Vraagprijs, ’ 122.000,- k.k.
Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.

Hoensbroek
Vraagprijs ’ 85.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden (onlangs gerenoveerd)
gesitueerd appartement in het centrum van Hoensbroek.
Ind.: berging. Part. (4e verd.): entree, keuken met aanbouw
betegeld toilet, betegelde badkamer met bad, douche en
vaste wastafel, berging, ruime woonkamer, 3 slaapkamers.
Alg.: uitstekende ligging, lift aanwezig, huismeester.

Onderhoudstoestand zeer goed.
STEENS / DE LA HAVE / WALD / DOGGE

Hoofdstraat 88, Hoensbroek. Tel. 045-223434.
Zaterdags geopend van 10.00 - 12.30 uur.

Hoensbroek
Vraagprijs ’ 95.000,- k.k.

In het centrum van Hoensbroek bieden wij een voormalig
cafe-pand aan. Dit object dient grondig te worden gereno-
veerd. Perceelsoppervlakte 680 m2. Na verbouwing een
goed beleggingsobject (kamer-verhuur). Bezichtiging na

telefonische afspraak.
STEENS / DE LA HAVE / WALD / DOGGE

Hoofdstraat 88, Hoensbroek. Tel. 045-223434
Zaterdags geopend van 10.00 -12.30 uur.

Heerlen
Coriovallumstraat; Tussen gelegen woonhuis. Ind.: kelder,

beg.gr.; entree, hal, toilet, woonkamer 8 mtr., keuken,
berging, tuin. 1e Verd.: 3 slpks., badk. met 2e toilet en over-

loop. 2e Verd.: 2 manzarde kamers, zolder, ’ 95.000,-k.k.
Makalaarskantoor van Wersch bv
mak, o.g. Stationsstr. 54, Kerkrade. Tel. 045-452234.
*** ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 9,1% met gemeente garantie.

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

Landgraaf-Schaesberg

’ 140.000,- k.k.
Zeer fraaie (tussen)woning met cv., garage en kleine tuin.
Garage, berging, woonkamer, keuken, badkamer, 2 slaap-
kamers (3de mogelijk), bergzolder.

Troost Onroerend Goed, Heerlen
Tel. 045-717976.

Heerlen - Centrum

’ 195.000,- k.k.
Appartement met garage.

Troost Onroerend Goed, Heerlen
Tel. 045-717976

Landgraaf, Leemkoel 1
Halfvrijst. woonh. met cv., rustig gelegen, berg., badkmr.

met douche, 2 slpkrs.. Vr.pr. ’ 139.000,- k.k.
Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de infofolder.
Te k. Weyenweg 121

Brunssum
Royaal woonh. met event.
kant. ruimte. Ind.: kelder,

beg.gr. hal, w.e. keuk. ruim-
te van plusm. 40m2, berging

tuin 60m. diep. 1e verd.:. woonk. keuk. w.e. 2e verd.:
4 slpkmrs. badk. cv-ruimte,

’ 125.000,- k.k.
Tel. 045-215480.

Te koop
Gevraagd

Bouwgrond
en/of slooppanden

Vlotte afwikkeling mogelijk
Tel. 045-220550.

Heerlen i
Schelsberg 15, te renov.

woonh. (4 slpk, geh. onder-
keld., gr. zolder) met tuin, ca
30mtr. diep en mogelijkheid. I

voor garage, pr.n.o.t.k.
Heerlen

Van der Scheurstraat, goed
onderh. halfvrijst. woonhuis
met gr. inpandige garage,

kelder en tuin, bwj. '79, perc.
460m2, md.: woonk. met
open haard en plav.vl.,
keuken, 4-slpks, compl.

badk., zolder, vr.pr.

’ 225.000,-. K.K.
Heerlen

Hunzestr. 41, goed onderh.
halfvrijst. woonhuis bwj. '80
met tuin en 2 garages. Ind.:
woonk., keuken, 3 slpks.,

badk., zolder, geh. pand rol-
luiken, vr.pr. ’ 149.000,-k.k.

Hoensbroek
Julianastraat 9b, type-half-

vrijst. woonhuis met tuin en
garage, bwj. '84, md.: gr.
woonk., keuken, 3-slpks,
badk., ruime zolder, vr.pr.

’161.000,-. K.K.
Bocholtz

Pr. Hendrikstraat 3, gr. vrijst. iwoonhuis met garage, perc.
217m2, md.: gr. woonk., 'aanb. keuken, badk. met

douche, 4 gr. slpks., kelder, !
gr. zolder, pand is groten-

deels gemoderniseerd, vr.pr '’ 185.000,-. K.K.

Woonhuizen gevraagd,
geen verkoop geen kosten.

BOPA O/G
045-324133. [

Te koop HEERLEN, Kerkra- |
derweg 14, woonhuis met
garage. Prijs ’ 180.000,- j
k.k. Tel. 04409-3131. j
Te koop gevr. WOONHUIS 'met tuin en garage in Zuid- Iümburg tot ’ 225.000,-. Tel '04451-1482. I

Te koop
demontabel (nood)gebouw
bestaande uit 5 containers
totaal 10x13 mtr.: werk-
plaats/laboratorium 5x 10
mtr., 5 kantoren, toilet, me-
terkast, mcl. verlichting/be-
drading/waterleiding, geheel
geïsoleerd. Koopprijs
’8.500,-. Inl. Nuodex Co-
lortrend BV, Ankerkade 101,
Maastricht, Dhr. M. Snijders.
Tel. 043-636262, werkda-
gen 08.30-17.00 uur.

Hallenbouw
kopen v.a. ’ 100,- m 2

huren va. ’ 25,- m2p.jr.
kantoren e.d. v.a ’ 500,- m 2

Hamar, 045-210719.
Te koop

Gevraagd
Vrijst. woonhuis, landhuis of
boerderijtje, bij voorkeur niet
in de stad. Tel. 04450-1784.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
WOONHUIS te k. te Hasselt
(B). Residentiële omgeving.
Bezichtiging op afspraak.
Tel. 09-3211272538.
Open BOUWPLAATS te k.
10 km. v. Maastricht. Mooie
omg. 09-32114134 70.
Laatste BOUWKAVEL in BP
'Aldenhof' te Neerbeek opp.
585 m2. Inl. Grouwels/Dael-
mans 043-254565 bgg 043-
-641321.
SITTARD: Mooi vrijstaand
woonhuis m. gar. en cv.,
zonnige tuin, l-vorm w.k.
35 m2, keuken, 1e verd.:
3 sl.kamers., badk. met ligb.
en 2e toilet en vaste wast.,
2e verd.: zolder met vaste
trap. Rolluiken in het gehele
pand. Bwj. '86. Overn. rijks-
subsidie mogelijk. Prijs
’lBO.OOO,- k.k. Tel. 046-
-524966.
Te k. vrijstaand vooroorlogs
boerderijtje woonhuis met
17.5 meter front bouwterrein
Samen groot ca. 2.000 m 2
in verhuurde staat, gel. in de
buitencom van de gemeente
Echt. Br.o.nr. B-0169, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

OIRSBEEK, te koop vrijst.
woonhuis, 3 slpks., badk.
met inrichting op maat, zol-
der als 4e slpk., garage, vrij
zicht op akkers, geen be-
bouwing. Prijs ’ 209.000,-
-k.k. Tel. 04492-5477.
Gevraagd WOONHUIS tot
’120.000,- Schinnen of
omgev. Tel 043-649393.
Te koop LANGEBERG, half
vrijst. woning, woonk., 3 slpk
kelder, keuken, badgele-
genheid, berging, cv., be-
neden rolluiken, gr. tuin. Vr.
pr. ’115.000,- k.k. Inl.:
04743-1341. Goertz Ass.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Te koop WOONSCHIP type
Hagenaar, I. 24 x br. 4.50 m.
geheel ingetim., cv., water-
elektra-aansl., vaste lig-
plaats in Maastricht. Prijs

’ 72.500,- Inl. 03402-48265
Te koop ST. GEERTRUID,
Schoolstraat 45, landhuis
(perc.opp. 1.000 m2) met
garage Prijs ’320.000,- k.k.
Tel. 04409-3131
LANDGRAAF, Troereberg
33. Tussen gel. bungalow
met voor- en achtertuin, al-
les gelijkvloers. Pand ver-
keert in prima staat,

’ 139.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.

HOENSBROEK, Opbraak-
straat 26. Modern halfvrijst.
split-level woonhuis met
carport en fraai aangelegde
tuin. Ind. hal, toilet, eetka-
mer/keuken met nieuwe in-
richting, woonkamer, stu-
deer/hobbykamer, 3 slpkmrs
en badkamer. Het gehele
pand is geïsoleerd en ver-
keerd in een prima staat van
onderhoud. Vraagprijs
’165.000,- k.k. Inl. van
Oost Assurantiën V.0.F.,
Juliana Bernhardlaan 8,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
LIMBRICHT, Uitst. onderh.
vrijst.whs. met gar. en grote
tuin. Ind. o.a: kelder, woonk.
met leist. vl., eiken aanb.
keuken, v.v. alle comfort,
eetkamer, badk. met ligb.,
douche, v.w., apart toilet.
Verd.: 3-slpk., 2e toilet, zol-
der met 4e slpk. (alkoof)
speels ingericht. Pand v.v.
allerminst, en grotendeels v.
v. kunstst. kozijn, met dubb.
begl. Vraagprijs:

’ 327.500,- K.K. Verzuim
niet dit pand van binnen te
bekijken!! Eventueel inruil
kleiner woonhuis mogelijk.
Makelaarskantoor Ruber
04498/51900.
Grt. BOERENWOONHUIS,
techn. i.pr.st. pim. 1760,
centr. Waubach, vaste prijs

’ 169.000,-. 045-322650.
SCHINVELD, bedrijfspand
met boyenwon. met eigen
ingang, centraal gelegen,
grote etalage-pui, evt. ook
horeca. Vraagprijs

’ 198.000,- k.k. Mak.kant.
Janssen, 046-335840.
HEERLEN, in centrum gele-
gen kantoor of winkelpand
(230 m2) geen horeca en
bovengelegen kamers.
Vraagprijs ’ 350.000,- k.k.
Mak.kantoor Janssen, 046-
-335840.
OUD-GELEEN Eloystr. 33.
Heden open huis van 13.00
tot 15.00 uur. Keurig ver-
bouwd ruim woonhuis met
nieuwe garage, grote woon-
kamer met tuinkamer (50m2), tuin, aanbouwkeuken,
3 slpks., zolder (vaste trap),
kelder, ’ 129.000,-k.k. Kom
vandaag kijken! Tel. 046-
-742550. Jos Storms o.g.
Geleen.
OUD-GELEEN, Hekerbeek
31. Ruim woonhuis met tuin,
grote garage (verwarmd), 3
slpks., zolder, mogelijk 4e
slaapk., alles tegelvl., keurig
pand ’ 145.000,-k.k. Tel.
046-742550. Jos Storms o.g
Geleen.
HOENSBROEK, Lichten-
bergstr. 38 halfvrijst. woon-
huis met garage en berging.
Ind.; hal, toilet, keuken,
woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 129.000,-k.k. Inl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW
Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-3211361754 Mevr. Kerkhofs
HULSBERG, Dr. Poelstr.
32. Halfvrijst. woonhuis, gr.
garage en tuin, kelder, c.v.
gas, woonk., keuken, event.
1 slpk, wc. 1e verd., 2 slpks,
berging, 2e toilet, luxe badk.
met ligb. 2e verd., zolder,
kunstof koz., roll., therm.
begl., geïsol. Tel. 04405-
-3095. Vr.pr. ’ 169.000,-.
HEERLEN/Zomerstraat 2
(nabij centrum). Halfvrijst.
ruim woonh. met grote kan-
toorruimte (200m2) Ind.: 3
slpkrs, zolder(vaste trap),
kelder, c.v. grote uitbouw

’ 159.000,-k.k. 046-742550
Jos Storms O.G. Geleen.
HEERLEN app. met eigen
gar., 2 slpks., lift, groot bal-
kon, met gebr. van groot
dakterras, ’ 120.000,- k.k.
Tel. 045-723993.
HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuid)
halfvrijst. hoekpand met ga-
rage, tuin, 3 slpkmrs. zolder,
kelder, serre. Keurig pand
op leuke ligging, ’118.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
MERKELBEEK. Te k. vrij-
staande woning met o.a. hal
toilet, woonkamer, keuken,
serre. 1 Verd. 3 slaapk.,
badkamer, terras, veel tekst-
ruimte, vliezotrap naar ruime
zolder. Grote kelder, vrijst.
garage. Alg.: bouwjaar 1970
perc. opp. ca. 2000 m2.
Koopprijs ’ 350.000,- k.k.
Bezichtiging na tel. afspraak
08855-73933.

LANDGRAAF, Koempel 20.
Eengez. hoekw. met 3 slpks.
en vaste trap naar zolder,

’ 149.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
Gemmenich, Bieneheide,
gelegen bij het mooie Drie-
landenpunt, bouwen wij soli- !
de prachtige woonhuizen.
Kijkdagen zat. en zond. van
14.00-16.00 uur. Aannemer
HENS, tel. 09-3287659512.

VALKENBURG, halfvrijst. |
herenhuis, met garage, gro- ■te L-vorm. living, luxe keu- 'ken, 4 slpks., luxe badk., |
zolder en tuin. Vr. pr. ■’259.000,- k.k. Mak. kant. I
Rob Dassen. Tel. I
046-375757. j
Te k. in België vrijstaan huis !
op 8,50 are ’165.000,-. |
Raamstr. 72, Rekem, tel. na i
17 u. 0932-11722776. J

Bedrijtsruimte
Te huur aangeboden

Kantoorruimte:
2 ruimtes afm.: 4x5, toilet en keuken aanwezig. Gelegen te I

Nuth. Te bevr. bij: Inst. Reneman, De Koumen 56,
Hoensbroek. 045-232136. I

Bouwmaterialen & Machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Mobiele benzine-agregaten
SANKEY, 10 KVA, 220 V,
50 Hertz, pst. ’ 2.000,-; 5-6
KVA, 220 V, 50 Hertz, p.st.
’1.500,-, in nw.st., ex-leger
Tel. 04923-61953.
Mobiele dieselagregaten
BROCKHOUSE 10 KVA,
220 V, 50 Hertz, in nw.st.
ex-leger, per st. ’3.500,-,
per 10 st. ’3.000,- p.st. Tel.
04923-61953.

Mobiele dieselagregaten I
MEADOWS 4 cyl. 27.5 KVA, !
220/380 V, 50 Hertz ex-Ie- I
ger, in nw.st. per st. I
’4.500,-, per 10 st. !
’4.000,- p.st. 04923-61953
Super-aanbieding VLOER- |
TEGELS 30x30 cm, 1e keus ■bekend merk, ’29,50 p.m2, 'lijm en voegsel gratis. De I
Hut 7, Gulpen. 04450-1970
Te koop BOUWKEET afm. '5x15; 2.000 palen doorsnee I
10 cm, lengte 2-3 mtr. Tel. I
043-632433. !
Nieuwe werkpl. CONTAI- 'NERS (ex defensie) compl. Iuitgerust, mcl. alle appara- 'tuur. Verboom BY, tel. 045- -723487, fax 045-725959.
i

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN voor j
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo |
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.

HOENSBROEK-WEST

Hoensbroek biedt haar inwonersalle nodige
faciliteiten. Naast hetsterk vertegenwoordigde
onderwijsen een meerdan plaatselijk
koopcentrum, heeft degemeente ook op het
gebiedvan sport en recreatie van alles in huis:
2 sporthallen, sportvelden, een zwembad, een
visvijveren het bekendekasteel waarregelmatig
tentoonstellingen, muziek-en
toneeluitvoeringen plaatsvinden.

In Hoensbroek-West heeft hetAbp
112flatwoningen in 4 typen gerealiseerd.
Verdeeld over 6 blokken zijn er 2- en
3-kamerwoningengesitueerd.
De 2-kamerwoningen zijn opbegane
grondniveau gelegen. Deze woningen hebben
een ruime woonkamer met een openkeuken,
één slaapkamer,een badkamer met ligbaden
vaste wastafel, een grootterras op hetzuidenen
een separate berging. De isolatie is optimaal, de
afwerking is degelijk.
Met name dekleine huishoudens vinden hier
praktische en luxe huisvesting.

Huurprijzen vanaf ’ 572,75 per maand
(excl. servicekosten).

/ /^, Valkenburgerweg 25A
MCPlli 6411 BM Heerlen.
IMLDU Telefoon 045-710909.

Publikatie fcjü_______l Algemeen burgerlijk pensioenfonds
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DE HYPOTHEEK VOOR MENSEN
DIE ALTIJD HOREN DAT ANDEREN

HET BETER HEBBEN GEREGELD.

!_^/\ I \t^ \J
I Als u luistert naar gesprekken over hypotheken lijkt het wel of anderen het altijd slimmer en bete'

hebben geregeld Maar nu heeft u een uitstekende reden om u in dat gesprek te storten met e^
verhaal waar anderen van zullen opkijken. U bent namelijk bij De HypotheekAdviseur geweest.
De Hypotheek Adviseur Fred Olfen met als werkgebied Zuid-Limburg, doet zaken met alle banken
en hypotheekinstellingen.

| Als je meer dan 3000 adviezen hebt gegeven, dan mag je toch zeker zeggen dat je verstand van
hypotheken hebt.
Niet verbonden aan makelaar, projectontwikkelaar of een keten van hypotheekbemiddelaars, wer»
hij voor u volstrekt onafhankelijk. Hierdoor kan ook geen belangenverstrengeling ontstaan.
Hij geeft u tekst en uitleg over werkelijk alles wat er komt kijken bij het kopen van een eigen huis. I
Bovendien bepaalt hij in overleg met _ welke hypotheekvorm de meest ideale is. En vervolgens j
regelt hij de zaak perfect.
Dus alle reden om even met hem een afspraak te maken.

Bel nu: 045-715354
__X Vj^"""^ N̂\ Jj\ De Hypotheek Adviseur

| | AM Uw partner als het om een hypotheek gaat. |
mED_OL^N HEERL£N Akerstraat 21 045-7153^1I ■ ■ MAASTRICHT Vrijthof 33 043-252-M E

I iJ

[vastgoed!
P" ___H_n336B werkingsniveau, ruime parkeermogelijk-

MA_l_____________________________ heden. In units vanaf 200 m 2. Huurprijs

’ 205,- p/m2 p/jaar.
W* BRUNSSUM-TREEBEEK

N Winkelruimte ± 120 m 2langs drukke MAASTRICHT, AIRPORT (NIEUWBOUW)
verbindingsweg Brunssum-Hoensbroek- 540 m 2kantoorruimte geheet gebrutks-
Nuth (hoekpand). Huurprijs/ 1750,-p/ klaar opgeleverd. Ook in gedeelten te

&^ mnd. huur. Huurprijs öp aanvraag.

GELEEK, SALMSTRAAT (Al-LOKATIE) H_>V_ll_-^_lÏÏT¥Ï3T"________M

H Winkelruimte 55 m 2aan voetgangersdo-
mem; nieuwbouw. Huurprijs ’ 2250,-

I P/mnd HOENSBROEK, DE KOUMEN
**% GELEEN, RUKSWEG-ZUID Bedrijfshal ca. 1160 m2met nieuw-
m Winkelruimte ca. 110m 2compleet afge- bouwkantorenc.^27o m 2(turn-key) en
M werkt met o.a. pantry, Wiet m achterin- bJ^T^Z^^fJl^ m
*J gang. Korte huur ook mogelijk. Huur- en oa' 2 ro poort, ver-
__.^Jl nrücfn« n/mnrf warming etc Kantoorindeling naar wenspm prl|S ' ] ó*-~ WmC- (nieuwbouw). Huurprijs hal ’ 6305,- p/

GELEEN, MARKT mnd, kantoer ’ 100,- tot’ 140,- p/m2

Winkel/kantoorca. 200 m2met bedrijfs- P'i3^.
I ruimte ca. 450 m 2met detailhandelbe- mcyuMw m-miuehU stemming. Totaal beg. grond ca. 300 " T^V*.T7 o_n 2 .**^ ml Vraagprijs ’ 695 000,-k.k. Nieuwbouwbedrijfshal ca. 350 m 2met

* ""-.vw, ca. 200 m 2kantoorruimte geheel be-
GELEEN, MAURITSLAAN drijtsklaar opgeleverd. Huurprijs hal
Winkelruimte/showroom ca. 325 m 2 f«Ö,-, kantoor ’ 140,- p/m2 p/jaar.
beg. gromJ en 275 rn 2 op verdieping als- ««,,«»«=_ p»cc_BT_ii:rmede2verhuurde appartementen wmwhum, pawahtweg

(huuropbrengst i ’ 15.000.-). Vraag- Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko)
nrik fWr ftfifl .. voor vele doeleinden geschikt op ca.pnis ’ 590.800,- k.k. 5700 m2grondopperv|akte (evt ujt te/
HEERLEN, CENTRUM breiden tot ca. 8000 m 2). Vraagprijs
Winkelruimte ca. 70 m 2aan voetgan- f 425.000,-.
gersdomein. Compleet afgewerkt. Huur- ,««.,«,»,«_ jeubrurrehuifgprijs ’ 1700,- p/mnd. S-0?"?8"o.' JE""ÜBBEM"EG

Bedrijfsruimte met showroom ca. 1340
HOENSBROEK, MARKT m 2. Voorzien van receptie, diversekan-
Winkelruimte ca. 880 m 2met royale toorruimtes, kantine, wasruimte, maga-
parkeervoorzieningen. Huurprijs ziin, rolpoorten en buitenterrein. Huur-

’ 13.400,- p/mnd. prijs ’ 7000,- p/mnd (evt. tekoop).

MAASTRICHT, FRANKENSTRAAT KERKRADE, OENTGENBACH
Winkel ca. 60 m 2met boyenwoning. Bedrijfsruimte ca. 1500 m2nieuwbouw
Compleet afgewerkt. Huurprijs winkel "iet kantoren ca. 764 m 2.Indeelbaar in

’ 1500,-, woning ’ 700,-. -fits, bedrijfsklaar opgeleverd. Hoogte
hal ca. 6,5 meter. Huurprijs op aan-

NUTH, STATIONSTRAAT vraag
Winkel/toonzalen ca. 600 m 2met maga-
zijn en werkplaats ca. 190 m 2inclusief MEERS-ELSLOO, KLOOSTERSTRAAT
royale boyenwoning met 3 slaapkamers, Semibungalow met bedrijfsruimte totaal
terraskamer, toilet, badkamer en keu- ca. 600 m 2en twee garageboxen. Koop-
ken. Perceelgrootte 2250 m 2, parkeren prijs ’ 295.000,- k.k.

Tmm-T ,errein' VraaöPri'S «"». HANDELSSTRAAT
'.'■'■ Bedrijfsobjekt bestaande uit bedrijfshal

SITTARD, STEENWEG ca. 240 m 2, loods ca. 115 m 2, kantoor
Lunchroom/petit restaurant inclusief in- ca. 37 m2en royaal woonhuis met op
ventaris, met boyenwoning. Koopprijs de begane grond o.a. keuken, bijkeu-
op aanvraag, eventueel te huur. ten. woonkamer met open haard, slaap-

kamer + badkamer en op de verdieping
STEIN, HEERSTRAAT-ZUID 3 slaapkamers met douche. Koopprijs

.Winkel/kantoorruimte ca. 250 m 2.Evt. op aanvraag,
met boyenwoning (huur ’ 600,- p/mnd)
en drie garageboxen. Huurprijs kantoor/ SITTARD, RIJKSWEG NOORD
winkelruimte’ 2500,- p/mnd. Bedrijfsruimte ca. 360 m 2met kantoren

ca. 250 m 2(ook in gedeeltes te huur)
BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT . met expeditiemogelijkheid. Huurprijs
Winkelruimte ca. 200 m 2, showroom 50 ’ 4500,- p/mnd.
m2alsmede 150 m 2kelder. Huurprijs

’ 2500,- p/mnd. STEIN, NUVERHEIDSWEG
Bedrijfshal ca. 720 m 2, hoogte 3,70 m.

HEERLEN, CENTRUM Perceelgrootte ca. 1500 m 2.Vraagprijs
Winkelruimte ca. 300 m2aan voetgan- ’ 425.000,- k.k.
gersdomein. Huurprijs ’ 5000,- p/mnd.

STEIN, NUVERHEIDSWEG
SITTARD, PARADIJSSTRAAT Bedrijfsruimte ± 460 m 2met showroom
Winkelruimte ca. 100 m2+ 100 m 2kei- ± 220 m 2, inclusief keuken, toiletten,
der aan het voetgangersdomein. Huur- cv., kantoor en nevenruimte ca. 50 m 2.
prijs ’ 3333,- p/mnd. Perfecte zichtlokatie op industrieterrein

met direkte aansluiting op autowegen-
l'/ULllw] JJ3" net' Vraa9Pri's / 585.000,- k.k.

GELEEK. CENTRUM I^JlWtflg[CW];lldafl-M
Representatieve kantoorruimte ca. 330
m 2verdeeld over 3 verdiepingen in vrij- «Km,,»»,, „„„ „,„_»«staand herenhuis. Huurprijs ’ 2400,- JJWJJJM«

COMMERCIEEL ONROEREND GOED
GELEEN, MARKT VANAF’ 200.000,-.
Kantoor/winkel ca. 200 m2met bedrijfs-
ruimte ca. 450 m 2met detailhandelbe-
stemming. Totaal beg. grond ca. 300 ||f^#]j"^jj]
m2. Vraagprijs ’ 695.000,- k.k. --i_------______________i

HOENSBROEK, AKERSTRAAT NOORD - winkelruimten (te koop of te huur)
330 m 2kantoorruimte; compleet afge- van 50tot 1500 m 2in geheel Limburg
werkt, ook in gedeelten te huur. Huur- ten behoeve van landelijke winkelke-
prijs ’ 150,- p/m2 p/jaar. tens;

MAASTRICHT, TECHNOPORT" EUROPE - winkels op A-Mokat ie vanaf 60 m 2 in
(AIRPORT) de plaatsen Maastricht, Heerlen,
3470 m 2kantoorruimte op uitstekende Roermond, Geleen en Sittard;
zichtlokatie aan de A2, waarvan nog be-
schikbaar ca. 1600 m2. Zeer hoog af- a - bedrijfsruimte» vanaf 100 m 2.

\Z_A_
V&HVASTGOED

Hulterweg 28,6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

Limburgs-morawiii_.au



B^0g maar enkele jaren gele-Pen kwam aan een schilder-es die een gaafen glad resul-
Rat moest opleveren een blik
'* tube plamuur te pas. Dat

r*is een 'eenheidsworst',
raiirin nauwelijks enige varia-
re bestond. Daarin is echter
Pjerandering gekomen, mede
r°or de verschijning van nieu-re verfsoorten. Plamuur
rordt nu in diverse soorten
geproduceerd. Ze zijn voorna-
melijk bestemd voor de dhz-rchilder en daarbij is een dui-j^lijke handleiding nodig.

J kunt nu kiezen tussen Doe-het-
*{f-plamuur, Lakplamuur, Univer-
,ele Snelplamuur, Spuitplamuur en

tUtoplamuur. En er zijn ook nog. Peciale plamuren die bij herstel-. erk aan auto, boot of caravan ge-
Juikt worden: glasvezel en polyes-

F"**Plamuren, waarmee ingrijpende
Ivaraties uitgevoerd kunnen wor-
gjn> dank zij de 'matjes' waarmee
F Plamuur versterkt en gewapendgordt.
W*t eenvoudigste type is Doe-het-Pf-plamuur, dat het meest lijkt op
f traditionele plamuur. Het is al-r?I*l1* 1 voor gebruik binnenshuis ge-rekt, zoals voor het plamuren vanC^d schilderwerk aan kozijnen en.eiJren, en het vullen van oneffen-
veden in nieuw hout. Het is in onge-
Heer een uur uitgeharden overschil-"erbaar.
?1 plamuursoort die zowel binnen
s* buiten toepasbaar is heet Lak-jj'amuur. Deze levert een gladder
,Ppervlak en is dan ook snel popu-
Qf geworden bij doe-het-zelvers.j^kplamuurkan zelfs direct opruwngeschaafd) hout opgebracht wor-
veji. Breng het in dunne, op elkaar

lagen aan. Het droogt re-
g?HÏk snel, zodat je in één dag een

harde huid kunt opbouwen.
Textielkleefband
hulp bij klussen

Speciale tape voor reel toepassingen

" Plamuren is niet het plezierigste deel van een schilderklus, maar wel bepalend voor een goed resultaat ervan

automotor tijdelijk mee afdichten,
een gescheurd fïetsstuurhandvat
'oplappen', kabels vastzetten, mate-
rialen bundelen zoals lang latwerk
'dat vervoerd, of grof tuinsnoeisel
dat afgevoerd moet worden. Zo zijn
er nog wel tientallen andere moge-
lijkheden.

Lagensysteem
turner drie in de rij van huis-,

en keukenplamuren is de Uni-erSele Snelplamuur, ook voor bin-6fi- en buitengebruik. Het is inUe een vulmiddel dat op hout,
etaal en polyester gebruikt kan
orden. Ook dit produkt moet in

h^fine lagen opgebracht worden..^e laag heeft zon drie kwartier
.odig om te drogen, waarna tenslot-„ geschuurd en overgeverfd kan"°rden.

uitstekend verfresultaat op. Op me-
taal moet wel eerst een primer gezet
worden. Maar wat je beslist niet
moet doen: snelplamuur op een
'verse' verflaag aanbrengen. Die
verf moet eerst geruime tijd uithar-
den; hoe lang is afhankelijk van de
verfsoort. Dat wordt in de verwer-
kingsvoorschriften op het verfblik
vermeld, dus lees de handleiding en
handel ernaar.
Autoplamuur en spuitplamuur heb-

ben een een fijne structuur, die de
lak van de auto niet aantast. Deze
plamuursoorten worden meestal in
grijs en menierood geleverd.

Verzwakking
In het algemeen wordt plamuur met
een stalen plamuurmes aange-
bracht. Op een vlakke ondergrond
is dit geen probleem. Maar gewelfde
oppervlakken zoals van een auto-

carrosserie en een bootromp vergen
aangepast gereedschap, bijvoor-
beeld 'messen' van hardrubber die
de rondende vorm volgen. Ze zijn
niet overal te koop; gespecialiseer-
de bouwmarkten en autoshops bie-
den in dit opzicht de grootste kans
op slagen.

Plamuren is een methode om schil-
derwerk te verfraaien. Kwalitatief
gezien is het echter een verzwak-

king. Soms is het dan ook beter om
niet te plamuren. De hechting kan
op een geplamuurd dan wel goed
zijn, maar in het onvermijdelijke
verouderingsproces van lak, pla-muur en primer is plamuur de
zwakste schakel. Daarom is het van
het grootste belang de juiste pla-
muursoort te kiezen, en deze goed
te verwerken. De vakkundige leve-
rancier kan daarbij de nodige advie-
zen leveren.

Winter voor
kamerplanten
moeilijke tijd

et lagensysteem levert een harder. gladder oppervlak en dus een

Onder de talrijke zelfklevende tapes
die vrijwel dagelijks door iedereen
worden gebruikt is een speciale uit-
voering, namelijk de textielkleef-
band, een weinig bekend produkt.
Toch zou men textielkleefband va-
ker bij de hand moeten hebben,
want voor bepaalde klusjes waar-
voor 'plakband' vaak ook wordt
gebruikt zijn de gewone uitvoerin-
gen meestal ongeschikt. Niet sterk
genoeg, niet weer- en waterbesten-
dig.

Beiersdorf (in de winkel bekend als
'Tesa') gaat textielband nu in consu-
mentvriendelijke uitvoeringen
brengen, waarbij onder meer op de
zeer uitgebreide toepassingen
wordt gewezen. Je kunt er bijvoor-
beeld een scheur in regenkleding,
tentzeil of fietstas waterdicht mee
repareren, de waterslang van de

overzicht hypotheekrente

Zowel in de recreatieve sector als
bij hobby- en dhz-klussen vormt
Tesa textielkleefband dus een heel
praktisch hulpmiddel.

Omdat deze speciale tape van een
zeer sterke en niet scheurende laag
van textielweefsel voorzien is, een
hoge kleefkracht bezit, bovendien
in acht kleuren en diverse breedten
leverbaar is, komen ook toepassin-
gen als decoratieve afwerking (op
surfplank, fiets, enz.) en markerin-
gen van gereedschappen in aanmer-
king.

DOOR FRANS WEGMAN

Hypotheekrente 7 januari 1992
De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn wederom gedaald. Hier-
door is zodanig ruimte ontstaan dat een verlaging van de hypotheek-
rente (tarieven voor 5 jaaren langer vast) mag worden verwacht. Per
peildatum was nog geen reactie bij de hypotheekverstrekkers te mel-
den. Wele heeft nog een aantal instellingen de korte rentetarieven
(variabel of 1 jaar vast) verhoogd. Deze verhogingen werden rond deKerst ingezet als gevolg van de discontoverhoging.

openlijk is het een wonder dat heel wat kamerplanten het zo
t QerJ in onze huiskamers doen. Vele zijn van tropische of sub-I to°Pische oorsprong, waar ze in vochtige bossen groeien. Engch houden ze het in deze donkere maanden, in onze droog-

huizen uit. Bovendien wisselen de temperaturen
a*g en nacht. lets waar de meeste planten een grondige hekelhebben.

öe?_
■tip72ru stende planten hebben geen
°rn no'^ig- U doet er ook beter aan
be .met verpotten te wachten totg.^n april. Dan gaan ze weer
rn„e'en onder invloed van de toene-
(Jaj!1 hoeveelheid licht. Ze zijn
gre beter bestand tegen zon in-'t^|?P. die vaak met snoeien van
W *cri takken en beschadiging vannels gepaard zal gaan.

ty uw planten vooral niet te veel
d.r r > omdat het in de kamer zo

'v°°g is. Planten die in rust zijn
9j berken' al dat vocht niet, met
g gevolg dat de wortels kunnen
tiet rotten- Houd de potkluit maaree^ocntig. Ook als u de planten op
We] koele P!ek gezet hebt, dient ut^ J eens in de week een beetje wa-
ve (op kamertemperatuur) te ge-

Varens houden zich over het alge-
meen kranig in de huiskamer. Ze-
ker als ze af en toe besproeid wor-
den. Bij de hertshoornvaren hoeft u
er alleen maar voor te zorgen dat de
grond binnen de kokervormige
bruine bladerenvochtig blijft. Glad-
bladige planten kunnen wel eens
met een laagje stof bedekt zijn dat
met twee vochtige viscosesponsjes
(één van onderen en één van boven)
weggenomen kan worden. Bij de
hertshoornvaren moet de stofdoek
echter op een afstand blijven. De
beschermende wasachtige laag mag
niet beschadigd worden.

het verhaal natuurlijk anders. Die
hebben vaak een grote behoefte aan
water op goede temperatuur en
zelfs aan wat mest, om lang door te
blijven bloeien. Rustende bladplan-
ten maakt u gelukkig door ze regel-
matig met de plantenspuit te be-
sproeien, maar de bloemen van
cyclamen en azalea bijvoorbeeld
kunnen er lelijk van worden. Ook
cactussen kunt u beter niet be-
sproeien omdat water dat tussen de
stekels blijft zitten rotte plekken tot
gevolg kan hebben. Maar wel de
aarde een beetje vochtig maken.
Hoe koeler de planten staan, des te
minder water ze nodig hebben.

b °ral planten die op de venster-
tiiriu s^aan daar in een woes-

Overdag is het heet
hJ^n deradiator en 's nachts vriest
"""e u * strenëe vorst °°k aan de bin-

van *^e ruit' Vaak vriezen
liet ren er zel^s aan vast' aer anj^taan trekken, maar wacht tot het
do " ' en daarmee het blad, ont-
le old is. De schade zal dan meeval-
Het uba . ste 's overi*3ens de venster-i tkpianten 's nachts watverder de
QoJ^er in te plaatsen. Dan kunt u
Set de gordÜnen gesloten houden.
gr de thermostaat 's nachts op 15
vo i-en' Dat *s voor *^e meeste ge-
tuige planten een aanvaardbare
j^Peratuur. Dieffenbachia, Aphe-
j^dra, Philodendrons en andere

111 u zo door de winter helpen.

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constantNaam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO ospaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10.20 6,23 4,15
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,90 6,76 5,24
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 9,50 5,75 3,77ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
AEGON spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 9,70 5,92 3,91
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 9,70 5,92 3.91Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,40 5,69 3,73Bouwf. Limb. Gem. spaarvasth. 10 jaar 1,00 9,30 5,62 3,67
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 15 jaar 1,00 9.40 5,69 3,73
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Bouwf. Limb. Gem. arm. hyp. 10 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
CDK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,99 3^96
CDK-bank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,90 6,06 4,02CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,42 4,97CDK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
Centraal Beheer spaar gar.h. 5/10 jr 0,25 9,70 5,86 3,87
Centraal Beheer spaar gar.h. 15/20 jr 0,25 9,70 5,86 3,87Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,65 3,67Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 6,42 4,97
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4^92Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 9,80 5,90 3,86
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 9,70 5,92 3,91
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 9,70 5,92 3,91NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,60 6,56 5,08
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,90 6,05 4,01Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,40 6,30 4,87
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,37 4,93
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,80 5,97 4,94
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,70 6,62 5,13
RABO udviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,60 6,56 5,08
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,87 3,85SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,70 5,87 3,85
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,50 5,74 3,7«Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,60 5,83 3,84
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,70 5,91 3,90 "

SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,70 5,87 3,85
Bouwf. Hypotheken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,77 3,79Bouwf. Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
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 andere hypotheekbedragenwijkt de nwr bij eenaantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.
Roeiende planten
**et Planten die nu in bloei staan is

Bij het gieten van cyclamen mag er
geen water op de knol komen want
dat heeft rot tot gevolg. Een lichte,
koele plaats garandeert lang bloei-
plezier. Ook voor de azalea is een
koele plek te prefereren. Daar ze
meestal in veenachtige grond staan
is het goed om de planten eens per
week te dopen, zodat de hele pot-
kluit zich met water kan verzadi-
gen. Ook dit water dient op kamer-
temperatuur te zijn. Azalea's kun-
nen trouwns tegen een tempera-

tuur die even boven het vriespunt
ligt.
Ook de kamerden (Araucaria) dient
in de winter koel te staan, ca. 6 tot
12 graden. Houd de grond vochtig.
Staat ze te warm, dan blijft ze
groeien, wat vervorming oplevert.
Krijgt ze te veel water, dan verwel-
ken de onderste takken het eerst.

Hazelaartakken
Worden de naalden geel, dan kan de
spintmijt daar de oorzaak van zijn.

Behandelen met zwavelpoeder, de
plant in papier wikkelen en een et-
maal bij ca. 25 graden neerzetten.
Tot ca. half januari kunt u heester-
takken afsnijden om deze binnen
een week of drie in de huiskamer
tot bloei te brengen. Zoek wel tak-
ken uit met veel bloemknopjes die
kleiner en ronder zijn dan de blad-
knoppen. Toverhazelaar en winter-
jasmijnkomen hiervoor in aanmer-
king. Zelfs één takfje) in een pas-
send vaasje geeft al een
voorjaarsidee.

Eind januari kunt u veelbelovende
takken van Chinees klokje, aman-
delboompje (zgn. babyroosjes van
Prunus triloba) binnenshuis tot
bloei gaan brengen. Mooi zijn ook
de katjes van wilg, els en hazelnoot,
die in een zachte winter al eerder
gesneden kunnen worden. Wees
voorzichtig met het stuifmeel (o.a.
dat van elzekatjes) in verband met
uw meubilair. Behalve de bolbloe-
men in de tuin, die eind december
hun neuzen al lieten zien, zijn ook
die katjes toch echte lenteboden!

" Het is voor kamerplanten beter om in de winter nietvlak bij het raam te staan.

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondag: 29 december t/m zaterdag: 4 januari 1992

I "' -_-_-_■■■___■ - ■P_«-_-------------------------_j-_________________________________^^__ a

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)
m^^^^^^mm ■——^^^^^^--------------1 ---------------------------__--_____ __________.!

800 25 ’ 14,25 289
900 29 ’ 16,53 327

1000 32 ’ 18,24 363
1100 35 ’ 19,95 401
1200 38 ’ 21,66 436
1300 42 ’ 23,94 474
1400 45 ’ 25,65 510
1500 48 ’ 27,36 547
1600 51 ’ 29,07 583
1700 55 ’ 31,35 623
1800 58 ’ 33,06 660
1900 61 ’ 34,77 696
2000 64 ’ 36,48 734
2200 71 ’ 40,47 807
2400 77 ’ 43,89 879
2600 84 ’ 47,88 955
2800 90 ’ 51,30 1028
3000 97 ’ 55,29 1102
3300 106 ’ 60,42 1212
3600 116 ’ 66,12 1325
3900 126 ’ 71,82 1434
4200 136 ’ 77,52 1545
4600 149 ’ 84,93 1693
5000 162 ’ 92,34 1846
5500 178 ’101,46 2026
6000 194 ’110,58 . 2211
6500 210 ’119,70 2395

Tip: Verwarm alleen daar, waar dat nodig is!!!

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Zaterdag 11 januari 1992 " 41
Hmburgs dagblad woonblad

Van belang voor glad en duurzaam schilderwerk

Plamuur geen eenheidsworst



Zaterdag 11 januari 1992 "42
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_________Pfl^^^^^T*___________iÉ____PifMl
W^iWm\\\\JmmfMM _____^^__i

_____i *_a 2___pfWs_l ■__l _r vS"

Deze u NVM-makelaars
weitoen aan de veifcoop van
Uw huis!
.

1. Aquina Heerlen 045-715566
2 ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237 &—,
4. Van de Pas Heerlen 045-741616
5 DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 |||

' 6. Pickee Landgraaf 045-326767 NVM- 7. Ernens Voerendaal 045-752142 1~>»-H

'■ —— ' ■
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IjincilSCHINNEN,
HOMM-RTÏRWEG-l

|

1 Vrijst woonh. m c.v., qar., tuin en
n, weiland. Perc. opp. 1400 m 2.r lnd.: provisiekelder, l-vorm woonk

keuken, badk., serre. leVerd.:
3 slpks. 2e Verd.: zolder m kamer
en bergruimte Grotendeels kunst-
stol ramen en kozijnen m dubbele
beglaz., deels rolluiken. Bwjr '39
Aanv. direkt
Prijs: ’. 239.000,- k.k.
SIBBE, (VALKENBURG)
SIBBERKERKSTRAAT33

Voor diverse doeleinden geschikt!
Karakteristiek vrijst. herenhuis met
c.v. slal en tuin.lnd. o.a. 3 kelders,
royale hal, zitk., eelk., keuken, slal,
bijkeuken, leVerd.: royale overloop
5 slpks. en zolderruimte boven slal
2e Verd. via vaste Irap: grote zolder.
Dient deels gerenov. leworden.
Daken eleklt. zijn vernieuwd. Perc.
opp. 1315 m 2.Aonv. direkt
Prijs: /. 325.000,- k.k.
SITTARD,
ROIANDSWEG 43

Goed gelegen halfvr.st.woonh. rr
qar. en tuin. Perc. opp. 376 m 2.lnd.: hol, woonk., keuken, Ie Verd.

ir 3 slpks., badk. m ligbad, v.w. en
2e toilet. 2e Verd.: via vaste trap

i m c.v. ruimte/berging en zoldert.
14e slpk.J Spouwmuunsol.. dubb.beglaz. in woonk, en keuken.
grotendeels dakisolatie.
Prijs: ’ . 179.000,- k.k.
VAESRADE,
VAESRADE 85

f. Keurig vrijst. woonh. m 2 gar op
1456 m 2 grond. lnd.: was/cv.-

ruimte, hobbykelder, provisie-
kelder, Beg.gr. hal, toilet, keuken
mei instak,woonk. m openhoard,
terras, tuin, le Verd: 3 slpks. luxe
badk 2e Verd.: royale bergzolder
Bouwj. 1974 Aanv in overleg
Prijs: ’. 285.000,- k.k.

VOERENDAAL,
O.L VROUWEPLEIN 14

Fraai t.o. plantsoen geleg. halfvr st
woonh. m cv. en gar. lnd.: hal,
zitk eelk. en keuken |ca 54 m'2)
m eikenkeukeninr terras en tuin op
zuiden 1e Verd.: 3 slpks. badk mei
ligb. en douche. 2e Verd.: zolder
vio vlizotrap. Deels dubb. beglaz en
rolluiken. Platte daken in '90 ver-
nieuwd Bwjr. '70. Aanv. direkt.
Prijs: ’. 237.500,-k.k.

Jina|
G., Taxaties fmm>mmi'x'/iescentrum
>roucklaan 28

1.00-13.00 uur VW

15566 S

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiit

I 4 riante landhuizen
| te Eygelshoven.
§ Op unieke ligging. Folder op aanvraag.
| Prijzen v.a. ’ 275.000,- v.o.n.

_____É_fe_____________- "* ' M____tf^___l

= «"■*-■ ' i-P B I =_ I _
- \ E

E Heerlen-Welten =| De Kommert 75 |
E Patiobungalow, met losse garage, entree met toilet, Ii- E
= ving ca. 40 m2met open haard en schuifpuinaar patio. 5
E Hoger gelegen open keuken met installatie, bijkeuken |
= en drie slaapvertrekken. Badkamer met ligbad, dou- §
E che, dubbele v.w. en tweede toilet.
| Prijs ’ 235.000,- k.k.

jïï, - '-' r,. Hoensbroek
ri (gemeente Heerlen) E

E 11 Kl Stationsstraat 120 f
= ■ ' tI 11 ü ■ Halfvrijstaand woon- |

■l^^^^^^^*^ —-*■"* kamer. Vanuit de keu-
ken is een betegeld terras bereikbaar (69 m 2). Op de =

E verdieping bevindt zich een saunaruimte, wasruimte, |
E badkamer en drie slaapkamers. E
| | Prijs ’ 115.000,-k.k. ||

= , A\ ■ Hoensbroek
!&£"' J Iga I 'i I (gemeente Heerlen)

I % I Julianastraat 42JM Halfvrijstaand winkel/ §

övWÊËMj len diepe tuin. Winkel- E
t|{M SJn I ru'mte (40 m 2) met I■E,"»«9«_JB^^ aansluitend keuken, §

berging, doucheruimte en toilet. Boyenwoning met =
Ë woonkamer aan voorzijde en slaapkamer. Zolderruim- E
■jjj te met twee mansardekamers, en keuken.
E Prijs ’ 155.000,-k.k. |

_|' I 3

= F^HH Prov'siekelders, ruime =
= -f-Mfii _J 1 i .1 1 voorkamer met schuif- |
| - ■ön_____________j____i fjeur naar tussen. en e
= achterkamer. Dichte eenvoudigekeuken, met toegang == naar binnenplaats en ca. 20 m diepe tuin. Verdieping f= met L-vormige woonkamer, keuken en slaapkamer
I met veranda, toegang naar begaanbaar dak. Tweede I= verdieping met tweetal mansardekamers, bergzolder
E en ruimte met douchecabine. =
5 Prijs ’ 125.000,-k.k.

1 NsHÉi Exdel Parklaan 7
Bn Vrijstaande bungalow E_. y'wmmt 0(5 2000 m? 9rond- 'nd- I= E o.a. inpandige garage- i

= I met prov.kelder, L-vor- 1| mige living met tuin- =I I kontakt, dichte keuken, =
twee slaapkamers en

= aanbouw met separate woonunit.| Prijs ’ 325.000,- k.k. |

= Partij-Wittem

1 keuken met witte plavui- == zen vloer. Keuken met kunststof installatie en bergruimte |
e onder de trap. Tussenportaal met gastentoilet en trap naar =i de verdieping, alwaar drie slaapkamers en betegelde bad- |
| kamer met douche, vaste wastafel en tweede toilet. Berg- == zolder.
| Prijs ’ 179.500,- k.k.

öSJPIPwT \ ■ Halfvrijstaand woonhuis- =
Hb^S I tree aan de zijkant. HalWL !~—^ J MÉ? met toe9an9 naar sou"

= I doorzonwoonkamer met =
= keuken met installatie. Verdieping met drie slaapkamers |
| en nieuw betegelde badkamer met toilet, vaste wastafel == en douche. Zolder middels schuiftrap bereikbaar.
= Prijs ’ 229.000,-k.k. |

I AfiC Makelaardij |
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen 'Qfli =| tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans |n\/m |

""iiiiiiiiiiiiiiimilimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllillllliiiilllllliiiMiiiir":

|lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
| MOOI EN RUIM WONEN IN GULPEN j

--- Binnenkort wordt gestart met de bouw van deze =__
-ss unieke halfvrijstaande landhuizen volgens onder- sss
=-S staand model.

:r-_i De uitgebreide brochure met tekeningen zenden wij
i_^ uop verzoek toe. Koopsom ’ 229.800,- v.o.n.

|ÜÊ KERKRADE (Terwinselen)/ 190.000,- k.k.
Ss Zakenpand met boyenwoning bestaande uit: kelder; ss:

■ beg. grond ca. 100 m 2verkoop- c.g. kantoorruimte; SS
■ 1everd.: woonkamer, keuken, 1 slaapkamer, badka- ss: sss mer; 2e verd.: 1 slaapkamer + zolderruimte. Aan- ss

i sss vaarding in overleg.

■ Wf'«f -> mrm 11 _ hal, wonkamer 9.00- == M.fc-~-iÊ-wi3Ê |Ü' 4.40/3.70, keuken =i sss " Jr ' --"■"SI goed geoutilleerd == """"'" '" ' I"na 4.00x3.70, eet- c.g. =Ss studeerkamer, bijkeuken, tuin ca. 70 m diep op het sss
ss zuiden. 1e verd.: 4 slaapkamers + badkamer met ss

is= bad, douche, v.w. en apart toilet. 2e verd.: zolder- _=
i= ruimte te bereiken via vaste trap. Grond.opp. 1100 rsi;= m 2. Aanvaarding in overleg.

: = -ma SCHINVELD =i= _____a__d_k f 190-000,- k.k.
■== _t_______li^Ë » "^3l Vrijstaand woonhuis s

■op 1275 m 2 grond sss
RJfl I (mogelijk nog te ver- ss

H^jfl I groten). Ind: Sout: sss
WSSSmW>'t!^^m\ I kelder: beg.gr: hal, sss

"JMB I toilet, woonkamer, sss
sss keuken, bijkeuken en sss
sss hobbykamer. 1e verd: 3 slaapkamers + badkamer. 5S

\=s 2e verd: vliering. Aanvaarding direkt.

\= , , 1 VOERENDAALjk ’ 153.000,- k.k;sss ; Ëm^ Woonhuis met garage, sss
mmémimmf bouwjaar 1988, inhoud sss
iH 375 m 3. Ind: hal, toilet, sss

ss | woonkamer met half =s

'■— P-;' ""^^"' ■' ■■i^B open complete keuken =;= IH K32 m 2, terras + tuin en =ISS j E""! f garage. 1e verd: 3 slaap- Ei sss I I jm jl kamers + badkamer. 2e ;
■ss I I "!■-' i verd: vaste trap naar zol- =;= f ■B_HHl__i I der me> mogelijkheid =
i"^ I t-~" 's&£ I voor hamers. =:= BH_I 1 Aanvaarding direkt. =
iss '" Makelaar o.g. " Taxaties "■ =i= " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
;= " Woningen " Verzekeringen s=

11 makelaardij^ Ii|EQNEN9|
| mm~m Hoolstraat 42, VoerendaaliKd Mrwrmmm §
\= NVM Met een NVM-makelaar 5=; [makelaarJ koop jezonder zorgen. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

i/x PAUL I15/ SIMONS!
W-___r MAKELAARDIJ BV

ASSURANTIËN TAXATIES
HYPOTHEKEN FINANCIËN, I

I EURDFAWEGZUID 214 ÜBACH DVER WORMS I
I Übach over Worms:
I Perfekt onderhouden tussenwoning met uit- I
I geb. luxe keuken, L-vormige woonk., 3 I
I slaapk., badcel, kelder, zolder en berging. I
I Pand is achterom bereikbaar. Prijs: II ’130.000,- k.k.
I Heerlen:_____ Modern halfvrijst. I

’ I woonh. met garage I

’ I en leuke tuin in een I
/V K| jonge woonwijk. Ind. I

I ami,'* -H oa' ru'me woonk-. IjI - hÜ open keuk. met luxe I
vi|_S II badk. en ruime hob- I

! I byzolder (via vaste I
I ï&na, trap) met diverse I
I HHH mogelijkheden.| I Vr.pr. ’ 172.500,-k.k.

Schinveld-Bouwgrond:
I Prachtig bouwkavel te koop, gelegen aan de I
I rand van de bebouwing op een „groene" loka- 1
I tic. Circa 600 m 2met de frontbreedte van circa I;II 15 m. Prijs: ’ 65.000,- k.k.

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 u.

\ § 045-318182 I
Je huis in dekrant brengt mensen over devloer.

Kn de makelaar weel van wantenen kranten.

Picke€,V_n Huis Uit Aktief!
BRUNSSUM: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. SCHAESBERG: uitstekend orv IGelegen aan de rand van het centrum. Ind. souterrain: div. berg- ; « derhouden woonhuis met gas- !en hobbyruimte. Part en le, verd.: woonk^ met parketvloer, keu- rr ’ * en D

«,
ken, groot terras, 4 slpk., badkamer. Prijs ’ 199.500,- k.k. I hee| geïso|eerdi J-ed dubbe|e

EYGELSHOVEN: prachtig gelegen halfvrijstaande woningen I WÊÊ mWÈÉ be9|- lnd- oa
h...rui"e woonka' j

met gas-c.v., garage en extra bergruimte en mooie tuin (op 't I "T,er; keuken bijkeuken/berging, ,
zuiden gelegen). Uitstekend geïsoleerd; ankerloze woning- I % Slpï:J^n^l *" Ischeidende muur. Ind. o.a. L-vormige woonk. met keuken (tot. JJ 's ' 150-000,- k.k.
ca. 43 m 3). Bijkeuken berging; 3 slpk., badk. met o.a. ligbad
en douche; vaste trap naar de zolder. Grotehobbyruimte (mo- j *^j
gelijkheid 4e slpk). Koopprijs vanat ’ 244.000,- v.o.n. "Ir "4*

EYS: halfvrijstaand woonhuis -.

#■' ÉBjfc-- *«*
met 9as-c.v., garage en tuin. SCHAESBERG: ruim vrij-

È llflHÉ______.' ' Rljsti9 9elegen aan de buiten- *; ____i____L/P_^^M ÜÜ staand woonhuis met gas-/ _ I VM(IM ranü van de kern. Ged. dub. ImWme^SÊSSÊ cv " 9ara9e (2 auto's), tuin
jß^j B beg'-. ged. rolluiken. Goed on- iijl len groot terras (ged. over-<***mji derh. Ind. o.a. L-vormige f M \ JJ I dekt). Pand grenst aan bos-

/ | ."*. I woonkamer met parketvloer en Bi__J_____. I ie- Ged. kunststof kozijnen
Wam open haard, keuken met een Rr~~~"^SP*"(K" IF^ffßM en dubb. begl. Goed onderh.■ compl. keukeninst. met app., I jjj ■ Ind. o.a. 2 kelders, L-vormi-

| bijkeuken, 3 slpk, goed uitgev. ■■; WmÊ^<i%wÈl I9e garage, hobbyruimte,

m^^^^m woonkamer met parketvloer.
HEERLEN: woonhuis met gas-c.v., garage/berging en tuin. Ind. Bet keuken met inst en app. 1e verd.: 3 slpk., waarvan 1 met
o.a. provisiekelder, woonkamer en suite, serre en keuken. 1e vaste wastafel. Bet. badkamer met ligbad, douche, 2 vaste
verd.: 3 slpk., badkamer. 2everd.: 2 zolderkamers en zolderruim- wastafels en toilet. Koopprijs ’ 275.000,- k.k. J
te. Vraagprijs ’ 128.500,- k.k. **_
HEERLEN-NOORD: woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. Goed I TJsffKKIVEitK?V' ' ' 'Aitti|f-.'_K_iT-_j.-_j:_j_j__ 1onderhouden. Geheel geïsoleerd, ged. rolluiken, ged. dub. begl. "lsLjr%&^% ' " ■*iiÉ_l-ï«&__!«psÏjBis^'"*
Bouwjaar ca. 1981. Ind. o.a. woonkamer, keuken, 3 slpk., badk. Sr ?r&P&&&8R(&!B?&*T"
met 2e toilet. Zolder. Prijs ’ 119.000,-k.k. W yca»-, '^^P^GfSS^V*^HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Gemiddel- P / n§lßil"l"i"'SïSs_. «^ïsS^-*de huuropbrengst ca. ’ 11.520,-per jaar. Vraagprijs ’ 105.000,- £ / f^^ffiS^Jtn, fly4 ftjjffi'-'^fT

■|fl kend onderhouden. Geiso- PREMIE-A-SCHAESBERG: nog 1 kavel, goed gelegen (nabij
mmWÊBSm leerd. Ind. o.a. sout.: gara- Eikske), met gas-c.v., berging en tuin (garage mogelijk). Inde-

ge, hobby- en c.v -ruimte. Part.: royale hal, living (ca. 50 m 2), ling: entree, hal, woonkamer, keuken en berging. 1e verdie-
keuken met luxe keukeninst. met compl. app., bijkeuken. 1e ping: 3 slaapk. en een badkamer. 2e verdieping: ruime zolder
verd.: 4 royale slpk., badkamer met o.a. ligbad en douche. bereikbaar via vliezotrap. Muren, dak en beganegrondvloer
Prijs ’415.000,- k.k. zijn geïsoleerd Dubb. beglazing in woonk. en keuken. Door

l—-^—^— I de premie-A-regeling 1991 is de woning blijvend betaalbaar.
HULSBERG: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v., berging en PrijS Vifnnn0'" V°*n (eXC'* ren,everlies)- P'emie-A-subsidie
tuin. Rolluiken. Ind. o.a. provisiekelder, L-vormige woonkamer, | ma* ’4l .uu.,-. , |
werkkamer, keuken, bijkeuken, tuinkameren wasruimte. 1everd :
s3,ofering?/dkiiroo02ekTd-: zolderruim,e* Vraagpriis(incl* ged- WINKELS MET WOONRUIMTE
I HULSBERG: vrijstaande sem,bungalow met praktijkruimte, I KERKRADE-WEST - SPEKHOLZERHEIDE: centrum. Winkel met

olie-e.v., inpandige garage (2 auto's). Rondom tuin (1187 m') woonru.mte. gas-c.v en turn. Goed onderhouden. Geïsoleerd. Ind
Uitstekend onderhouden. Ind. o a souter.: provisie- was- en o.a. winkel ca. 40 m2.Kantoorruimte ca. 13 m 2, werkruimteca. 13
hobbyruimte. Parterre: royale hal L-vormiqe woonkeetkeu- m ' Wonln9: woonkamer, ruime eetkeukenkamer, wasruimte, twee
ken, slpk., badk. met o.a. ligbad en douche. 2 kantoorruimten sTkmh'l J"""* badkamer met °'a li9bad en douche' Prl|S
(gescheiden entree), ook als slpk. te gebruiken. 1e verd.: 2 _~c, ,„,cm_a^_iu __,__._ _ ~=gr. slpk., zolderruimte. Prijs f 420 000 - k k NIEUWENHAGEN: aan drukke doorgangsweg gelegen, gedeelte-

-1 I lijk gerenoveerd. Winkel-woonhuis met gas-c.v. en garage. Ind.
KERKRADE-SPEKHOLZERHEIDE- °a' w'n^ei (38 m 2), magazijn (20 m 2, kan bij winkel getrokken wor-

nm
, -_rfÉl woonhuis met gas-c.v., berging en den)' woonkamer (36 m2),woonkeuken, berging, badkamer, vier

*JL Ï>CT ! I ~jin- lnd- °a Provisiekelder, woonka- ruime s|Pks" zolder' Vraagprijs ’ 13900C\,_<"*_,.__ _____,„_..I mer, keuken, 3 slpk., badkamer. Zol- ,- wïnke^me" m° __"_irme «

~~ KLIMMEN: prachtig gelegen ■%**■ _a__w- mm■■■■■■■, vrijstaand landhuis met gas- Ril 11Af ■ iDDE lIUI i Wjh___________c^Sssj cv' 2 garages <inPand|9>- duuii i cnnciiicii
' zwembad en grote, goed aan-

_rÜ_l * 1 llßnl gelegde tuin (totaal 2091 m 2). SCHAESBERG - ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitstekend___________ wÊÊÊ. Ind oa- sout-: 2 garages, en rustl9 gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum. Bestemd voor
berg-, wijn- en provisieruimte vrijstaande woningen/bungalows. Variërend van ca. 587 m 2 tot..___. part_: rQya|e ha| L . vormjge 972 m 2 Prijzen vanaf ’ 102.725,-v.o.n.
woonk. met open haard (± 50 HEERLEN-ZUID: Heerlerbaan. Bouwterrein ca. 751 m 2.Vrijstaand

m 2), eetkeuken, bijkeuken, 2 kantoorruimten 1everd.: drie slpk., woonhuis met mogelijkheid voor kantoor-/praktijkruimte. Vraagprijs
badk., zolderruimte. Prijs op aanvraag. ’ 109.000,-k.k.. _______________________________^ KERKRADE - BOUWTERREIN: perceeloppervlakte 433 m 2. Prijs

J'S SCHAESBERG: ruim half- ’ 45.000,-k.k.
%» «öiaÉÉl vrijstaand woonhuis met«JH H^^L _ gas-c.v., ruime garage enHfjf |^_ grote ,ljin' Rus,l9 en bl'i" Taxaties,
HU-HUS I^i yend goed gelegen op makelaardij 0.g.,

| loopafstand van het NS- hypotheek-adviescentrale.■ station. Geheel geïsol. Ind. k

1 o.a. ruime living (ca. 35 m 2) Maandag tot en met vrijdag
tgmfMWmWÊ H met parketvloer en open van 8.30 tot 17.30 uur._______*T¥>*(llHl haard. Keuken (met app.), ook 's zaterdags

4 slpk., badkamer, vaste trap naar zolder. Hobbyruimte (slpk), geopend vanI zolderberging. Vraagprijs ’ 225.000,- k.k. | 9.00 tot 15.00 uur.

SCHAESBERG: vrijstaand En verder volgens afspraak.

Wm> ■"■■" 'A rage en 9oed aan9ele9de Heerlenseweg 22, I lVj I'Mk. tuin. Rustig en goed gele- 6371 HS, postbus 31193, I lil I|f^ gen. Bouwjaar 1989. Dege- 6370 AD Landgraaf. I NVM ■ Bk
i ringsniveau. Uitstekend _^# ■ a l---_-__l mW1WêßëL or|derhouden. Ind. o.a. 9|_Pl_T__^__^ I I _■"" -.-.

***** AW®ÊM>®mm&*S« woon-'eetkamer met parket- T~W\J\NCmZ ITl3k£ld3lt]l DV■mmr-*"***- -» v!oer luxe keukeninsl met ■ ■^"p"m-^ — ■-—-■»-»—■wwj _r^
app., bijkeuken, werkkamer (logeerkamer), doucheruimte met ■■■■■^■■^■■■ptfl
toilet. 1everd.: drie slaapk., badkamer meto.a. ligbad en dou- I I^l?tÏt7t7tJche. Prijs ’ 298.500,- k.k.

HUIZENKOPERS OPGELET !
HET HUIS VAN
UW DROMEN

VINDT U SNELLER
MET VAN DE PAS,

DE MAKELAAR
VAN DE KOPER I

Bel voor info:
045-741616

Za. van 10.00-13.00 uur.
é"M\ = VAN DE PAS MAKELAARDIJ mm
\^r^-T-=. HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG fc|l
"=~-~fr-T Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM

= Telefoon: 045-741616 -^

1 , '

*/

111 =1TE HUUR
Café-discotheek
"I jen Schmidt"
(met woning)
Or. Nolensstraat 4
te BOCHOLTZ

De Brand Bier- Bent u geïnteresseerd in de huur
brouwerij bv van djt bedn;f en beschikt u over de
Sïï vestigingsdiploma's
oudsher gereno- alsmede enig kapitaal, schrijf dan
meerd middelgroot naar:
bedrijf met een
uitstekende markt- Brand Bierbrouwerij b.v.
positie in haar ~ _
branche. _f _ * av- dhr. K. Franssen

__r Postbus 1_^"^ 6320AAWylre
A ra x
f 3^^ *-£? m, Nadere informaties op
Ë If H/1 Hil \ werkdagen (tussen 09.00

J Ö I E * ' —'J
jt\Kramer FU]fAm Makelaardij ag. ,■■■
__L^__J Verzekeringen

WIJNANDSRADE,
Brommelen
Geren, boerderij best. uit
boerenwoonhuis en be-
drijfsr. Woonh. is uitgevrd
in "splitlevel". Ind. 0.m.:
woonk., keuk., 3 slpks.,
badk. Bedrijfsr.: 3 kanto-
ren, schuren, werkplaats,
magazijn. Perc.opp. ±
2100 m 2. Ook geschikt
voor paardenliefhebber.
Vraagprijs

’ 395.000,-k.k.
ELSSTRAAT 1, 6191 JW BEEK

'S" 046-373636

WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

Fabriekssttaat 7, 5961 PK Horst,| K*""* ±y Postbus 6094, 5960 AB Hors
teletoon 04709-84222. |_ * W> Max 04709-84333

SPIRAL
i

Limburgs
-WaDGD^II-LAII-



Top-gitaristen
naar Heerlen

HEERLEN - De beroemde jazz-:
gitarist Joe Pass en de even be-
kende flamenco-gitarist Paco
Pena zullen gezamenlijk vier
concerten in ons land verzorgen.
Eén daarvan vindt op 8 februari
plaats in de stadsschouwburg
van Heerlen. Voorts treden Pass
en Pena op 7, 9 en 10 februari
achtereenvolgens op in Amers-
foort, Den Haag en Amsterdam.

DOOR JOS HAAGMANS Ivo Niche beschuldigd
van stelen idee voor

sollicitatieprogramma

’Ik daag ze uit, al die profeten van de commerciële stations’

Richard Schoonhoven
stopt met omroepwerk

HILVERSUM - Zijn gebaar en toon zijn té bescheiden.Hij wil zich er eigenlijk best wel op voor laten staan. Hij
strooit met uitspraken van zichzelf, met jaartal en al. „In
1982 zei ik al in het Capitool..." Hij was de man, die in 1962chef van KRO's Brandpunt werd en die niet minder dan'de televisiejournalistiek' in Nederland introduceerde. De
man ook die na een pijlsnelle carrière bij de katholiekeomroep in 1981 benoemd werd tot programmacommissa-
ris televisie bij de NOS en die twee jaar later daar doordezelfde KRO werd teruggehaald als media-directeur. Indie laatste functie is hij nu afgetreden. Tot 1 oktober blijft
hij bij 'zijn club.

AMSTERDAM - Ivo Niche Pro-
dukties heeft het idee voor het
TROS-programma 'Per wanneer
kunt u beginnen' gestolen. Dat is
gisteren in kort geding voor de
president van de rechtbank in
Amsterdam betoogd door S. Vis-
ser uit Utrecht. Hij eist een scha-
devergoeding en bij voortzetting
van het sollicitatieprogramma
een dwangsom van 250.000 gul-
den.

DOOR ROBERT GRIJSEN

Hij was in Limburg redacteur
Mijnstreek van de Volkskrant in
Maastricht voordat hij chefBrandpunt werd. Lücker, de
Voormalige hoofdredacteur vandie krant, vond de overstap maar:
niks. Hij betichtte hem ervan dathy 'uit het vak' stapte en naarhet variété' ging. „Hij vond het.
altijd moeilijkals mensen by zyn
krant vertrokken. Lücker waseen rasechte en intelligente jour-
nalist. Hij dacht dat televisie weleens een concurrent van kranten
kon worden."
Brandpunt was de eerste echte
Wekelijkse actualiteitenrubriek.Schoonhoven voerde een hele
generetie pioniers aan, onderwieAad van den Heuvel, Ed vanWesterloo en Frits van der Poel.Pas later, toen de formule suc-
cesvol bleek, sloeg Herman Wig-
bold bij de VARA terug met
Achter het Nieuws.

listen in te laten. Wij schoven dat
blokdenken terzijde, als stam-
mend uit een voorbije periode.
Toen wij in Brandpunt anderen
dan KVP-voormannen haalden
was dat een journalistieke om-
slag."
Over de 'objectiviteit' van tv-
journalistiek: „De camera is het
oog. Maar belangrijk is waar die
camera staat en waar die op ge-
richt is. Bij CNN vond ik ze tij-
dens de GoLfoorlog dus ver-
keerd staan. Bij CNN werd de
euforie van de soldaat, de natio-
nale Amerikaanse opluchting in
beeld gebracht dat men niets te
duchten had van de luchtmacht
van Irak. De CNN bedreef met al
die camera's mis-informatie,
schijn-objectiviteit. De wereld
werd gewoon misleid in die eer-
ste dagen. De essentie van jour-
nalistiek, dus ook van tv-journa-
listiek is de eerlijke afweging. De
vraag wat de essentie van het
nieuws is en de vraag wat men-
sen moeten weten. Mijn grootste
verwijt aan commerciële zenders
is dat ze net doen of het nieuws
ze interesseert. Ik geloof in de
fairness-doctrine: dat journalis-
ten eerlijk en integer handelen,
en dat ieder zijn eigen objectivi-
teit heeft."

„Ik durf te zeggen dat televisie
de ontzuiling mee in de handheeft gewerkt. Je zag dat protes-
tanten ook normale mensen wa-
ren. Dat socialisten ook konden
lachen en geen verderfelijke
creaturen waren. Dat ze geen
staart hadden, of bokkepoten en
duivelsoren. Nou lach je ermee.
Maar de televisie had toen nog te
maken met het mandement van
de bisschoppen, het verbod van
katholieken om zich met socia-

".Het nieuwe was dat wij bewe-
zen dat journalistiek, mits goed
vertaald naar het scherm, eenbreed publiek kon trekken. Dat
reportages emoties konden op-
Wekken. Dat je met het brengen
van nieuws het gesprek van de
dagkon zijn. Niet alleen met een
goochelnummer, maar ook meteen maatschappelijk-relevant.
onderwerp. Dat was belangrijk.
Dat je televisie niet alleen ge-
bruikte als een middel tot esca-
pisme."

Hij vindt dat het Nederlandse
bestel moet overleven, moet blij-
ven bestaan. „En ik blijf ook
denken dat het nog even te gaan
heeft. Het hoort bij Nederland
als het roodbonte vee. We heb-
ben fouten gemaakt, ja. Met zon
kleine omroeporganisaties als
wij hebben, hadden we veel eer-
der moeten streven naar samen-
werking. In 1984 zei ik al dat
schaalvergroting nodig is."
„Een tweede fout is dat we het
NOB nooit hadden moeten laten
verzelfstandigen. Wie dat ooit
had bedacht... De toekomst in
Europa is aan grote verticaal ge-

Hij leunt nu echt achterover ach-
ter zijn bureau. Zijn handen in
zyn broekzakken. „Programma's
worden weer belangrijker," zegt
hij bijna vergenoegd. „Program-
ma van het karakter, zoals ze bij
publieke omroep worden uitge-
zonden. Die interessant zijn voorgroepen mensen. Er zullen ookKRO-programma's bij zijn."

structureerd bedrijven, die allesin een hand hebben: de produk-üemiddelen, de produktie, deideeënmakers, de eigen merc-handising. Zoals CLT en de Itali-aanse mediagigant Berlusconi.In Nederland zouden we ook eenholdingkunnen hebben met eeninternationale uitstraling. Met de
ontwikkeling van breedbeeld enHDTV in het pakket, maar ook
met program-development en
met de mogelijkheid om pro-
grammaformules te kopen, dieomroepen weer kunnen bestel-len. Televisie is handel in rech-ten. Dat roep ik al jaren. Wehadden bijvoorbeeld iets met deBelgen kunnen opzetten. Dan
gaat het toch om 20 miljoen kij-
kers."

Wat feller: „Ik daag ze uit, al die
profeten die geroepen hebben
dat er met de 'grote liberalise-
ring', met de komst van commer-
ciële stations meer keus zou
komen. Het zijn valse profetieën.
Ze hebben niets nieuws in de
nieuwe veelheid gecreëerd. Het
zijn oude series en oude formu-
les die ze vertonen. Onlangs heb
ik ze uitgedaagd: zeg het dan.
Geef dan eens een voorbeeld van
het tegendeel... Al dat geld dat
binnen is gestroomd op al die
netten met al dietoegenomenre-
clames: het is nooit in die hoe-
veelheid geïnvesteerd in pro-
gramma's. De liberalisering zou
nodig zijn om eigen produkties
tegenover het Amerikaanse aan-
bod te ontwikkelen. Het resul-
taat is dat er steeds meer Ameri-
kaanse programma's nodig zijn
om te kunnen blijven uitzenden.
Dat is het failliet van het Europe-
se mediabeleid. Nogmaals. Ik
voorspel een toenemende inte-
resse voor kwalitatief betere pro-
gramma's. De eerste klap heeft
iedereen duizelig gemaakt. Maar
dat gaat over."

HILVERSUM - Kinderpro-
gramma's niet meer versnippe-,
ren over een week, maar samen-
brengen op een vaste dag. En
zeker niet de kijkertjes zoethou-
den met goedkope Japanse ani-
matiefilmpjes, maar kwaliteit
bieden; als het even kan drama
uit de eigen 'kinderkeuken' van
Burny Bos & Co. Deze doelstel-
lingen brengt de AVRO vanaf
vandaag in de praktijk. Elke za-
terdagochtend wordt vanaf 8.00
uur een jeugdblokvan anderhalf,
uur uitgezonden met, wat de kij-
kertjes betreft, een duidelijke
opbouw qua leeftijdsgroep' van
Studio Trappelzak tot Ko de
Boswachter.

" Een nieuw gezicht
sedert deze week bij
'Wedden Dat': Manue-
la Kemp. Zij begeleidt
voor JosBrink de bui-
tenweddenschappen.

Programma moet geloofwaardiger worden

’Wedden Dat’ wil af
van sjoemel-imago

DOOR THEO DERSJANT
" De serie 'Het Zakmes' met Adelheid. Roosen (foto) maakt
vanochtend deel uit van het nieuwe jeugdblok bij de
AVRO-televisie.

Wat betreft de nieuwe formule
heeft de AVRO goed gekeken
naar de VPRO, die op de zondag-
ochtend een succesvol jeugd-
blok heeft. Op vaste dagen en
vaste tijdstippen programmeren
biedt het voordeel dat de kinde-
ren en ook hun ouders weten
waar ze aan toe zijn. Een duide-
lijk lijn voor jeugdprogramma's,
dat is wat de AVRO nastreeft.
Zoiets kost extra aandacht en
geld, maar dat heeft de omroep
er graag voor over.

Visser bedacht al in 1988 onder
de titel Headhunter een mogelij-
ke opzet van een sollicitatiepro-
gramma. Vervolgens probeerde
hij bij diverse producenten het
programma-idee te slijten. Thans
overweegt de AVRO zijn voor-
stel voor het televiseizoen
1992-1993 in produktie te nemen.

’Gelijkenissen’
Tot zijn verbazing heeft de
TROS december vorig jaar vier
afleveringen van het sollicitatie-

programma 'Per wanneer kunt u
beginnen' van producent Ivo
Niche op het scherm gebracht.
Mogelijk volgen in het voorjaar
nog een aantal afleveringen. In.
de ogen van Visser vertoont het
TROS-programma grote gelijke-
nissen met zijn idee. Volgens
hem is zijn voorstel door een
medewerkster van John de Mol
Produkties doorgespeeld aan Ivo
Niche.

De advocaat van Ivo Niche sprak
alle beschuldigingen tegen. Vol-
gens mr R.S. le Poole zijn er wel
degelijk grote verschillen tussen.
het programma van de TROS en
het programma-voorstel van Vis-,
ser. Ook meent hij dat Visser 'wegens gebrek aan oorspronke-
lijkheid geen aanspraak kan
maken op auteursrechtelijke be-
scherming. Ten slotte verzuimde
de AVRO het programma tijdig'J
te laten registeren bij het claim-A
bureau van de omroepen. Uit-3
spraak 23 januari.

AVRO start jeugd-tv
op zaterdagochtend

Een nieuwe, 7-delige serie die
vandaag als onderdeel van het
blok van start gaat (8.50 uur) is
Het Zakmes, gebaseerd op het
boek van Sjoerd Kuyper en gere-
gisseerd door Ben Sombogaart
die eerder de gewaardeerde
reeks De kinderen van Water-
land maakte. In Het Zakmes
gaat het om de jongensMees en
Tim, die een hechte band heb-
ben totdat Tim verhuist naar het
'verre' Flevoland. Mees blijft
achter met een groot probleem:
hij heeft nog dat mooie zakmes
van zijn vriendje. Gedurende de
serie doet hij allerlei pogingen

Ook Sombogaart is vol lof over I
de jonge acteur: „Het was heer1 *
lijk om met hem te werken. Hn
snapt *wat het verschil tussen -spelen en spelen is, hij kan echt 1
in een rol stappen. Eerst dacht ik
dat hij niet zo geschikt zou zijn
omdat hij toch al negen jaar is,
maar het bleek dat hy zich heel
goed in een jochie van zes kon
verplaatsen. Jehoefde hem bijna
niets uit te leggen."

gaart de speurtocht van Mees en
de situatie bij hem thuis. Zijn
ouders zijn best leuk, daar gaat
het niet om; moeder (Adelheid
Roosen) is een beroemde opera-
zangeres en vader (Genio de
Groot) is een aardige huisman en
behandelt de fanmail van mams.
Het vervelende is echter dat de
kleine Mees zijn probleem niet
aan zijn ouders kan vertellen.
De rol van Mees wordt gespeeld

Genuanceerd en met veel gevoel
voor de belevingswereld van zes-
jarigen schetst regisseur Sombo-

door de negen-jarige Olivier Tut- 1
nier, een natuurtalentje en vol- 1
gens Adelheid Roosen 'de beste l-
tegenspeler die ik ooit heb ge- i
had.

om Tim op te sporen en het mes
terug te geven.

nica-programma's
halen het hele ker-
misbedrijf door het
slijk," zo meent BO-
VAK-voorzitter B.
Donks.

Kermisbazen boos
over tv-pornoshow

gramma's van Arjen
Ederveen en Tosca
Niterink, voorheen
beter bekend als de
populaire kinder-
heldjes Theo en
Thea.

'Petit Populair' is
een registratie van
een theaterprogram-
ma waarmee het duo
Niterink en Eder-
veen als 'The Golden
Showers' twee sei-
zoenen lang in Ne-
derlandse steden
optrad. De show was
bedoeld als parodie
op de sexindustrie.

Balletten en dure artiesten zijn
°ok niet meer te zien in de nieu-we reeks. „Ik zou ook niet weten
Waar we die moeten zetten," zegtVan denEnde. „Waar we vroeger
die muziek-onderbrekingen in-Planden zit nu de programma-
onderbrekende reclame."
»De kijker zal nu naar een sneller
Programma kijken. We hebben
<"-en weddenschap minder, endus ook een panellid minder. Ikbegrijp nooit waarom in Neder-land goede programmaformules

ln 1990 waren het nog de afleve-ringen die Van den Ende voor
zijn TVIO had geproduceerd. De
nieuwe shows wijken flink afvan de 'oude' programma's.
Toen duurde een aflevering
tweeëneenhalf uur, nu een uur
minder. Toen ging Brink zaal-
Weddenschappen aan waarover
al snel de verhalen de ronde de-
den dat er 'gesjoemeld'werd. Nu
gaat het om een prestatie die de
Presentator tijdens het program-
ma neerzet en waar dus niets aante rommelen valt. „Op die ma-
nier kun je de formule fris hou-
den," zegt Joop van den Ende,
Verwijzend naar de torenhoge
Wjkcyfers van Wedden Dat inDuitsland, Engeland en Italië.

Hilversum - 'Wedden Dat',
sedert deze week terug op tv,
moet de nieuwe kijkcijferkraker
van RTL 4worden. Begin 1990,
Was het programma de eerste
grote show bij RTL4. Bij het in
°pbouw zijnde station haalden
de acht afleveringen van toen,nog een gemiddelde kijkdicht-
heid van elf procent (anderhalf
miljoen kijkers). Nu verwachtBTL4 echter een veel hogere
Score. Temeer daar producentJoop van den Ende er alles aan
Probeert te doen om af te reke-nen met het imago van 'doorge-
stoken kaart' waarmee het pro-gramma sinds de komst bijBTL4 heeft moeten leven.

(BOVAK) wil Vero-
nica voor de rechter
slepen als deze om-
roep niet onmiddel-
lijk besluit tot het
schrappen van het
programma 'De Ne-
derlandse Kermis-,
pornoshow: Petit
Populair. Een jurist1'
onderzoekt momen-
teel hoe de kansen
van de bond liggen.

DEN HAAG - De
Nationale Bond van
Kermisbedrijfhou-
ders

De show, een komi-
sche parodie op de
sexindustrie, speelt
zich af op de kermis.
Volgens de kermis-
bazen denkt het pu-
bliek bij het zienvan
het programma dat
zich op Nederlandse
kennissen vaker zul-
ke 'onsmakelijke' ta-
ferelen afspelen.

Story verliest
hoger beroep

tegen Van 't Hek
AMSTERDAM - Het weekblad
Story is door het Amsterdamse
gerechtshof in het ongelijk ge-
steld in de zaak tegen de cabare-
tier Youp van 't Hek.
Het conflict tussen Story en Van{
't Hek vloeit voort uit een artikel <
in het weekblad waarmee de in-"Jdruk werd gewekt dat de cabare-1
tier een interview had toege-^
staan. Het artikel was echter een-*
compilatie van fragmenten us<
eerder in andere media geplaatè*'"'
te artikelen. Er werden bij hel
namaak-interview geen bronnen
vermeld.
Door de Haarlemse rechtbank
werd Story in maart 1991 veroor-'
deeld tot het plaatsen van een
rectificatie. Het weekblad ging.
in beroep, maar nu oordeelt ook
het hof dat Story ten opzichte
van Van 't Hek onrechtmatig
heeft gehandeld.
Story is nu veroordeeld tot beta-
ling van 3.900 gulden proceskos-
ten aan Van 't Hek. De cabaretier
had geen smartegeld geëist.

Veronica gaat," on-
danks de protesten,
echter gewoon door
met de programma-
reeks aldus een
woordvoerster van
de omroep. „Als con-
cessie zal de om-
roepster bij de ko-
mende afleveringen,
vooraf in duidelijke
bewoordingen uit-
leggen dat Petit Po-
pulair puur satire
is."

„Gewone mensen
hebben echt niet
door dat het pro-
gramma satirisch
bedoeld is. Die Vero-

De BOVAK, waar
ruim 900 van de
bijna 1200 kermisex-
ploitanten in Neder-
land zijn aangeslo-
ten, is woedend over
de vierdelige reeks
satirische pornopro-

Van de vorige reeks is ook ge-
leerd dat de samenwerking met

Brink zegt met het programma
door te gaan 'omdat ik Wedden
Dat bén. „Het zit aan mevast. Er
zijn slechtere dingen waar ik aan
vast heb gezeten.' Brink krijgt
overigens bij deze nieuwe afleve-
ringen weer een nieuwe co-pre-
sentatrice. Na Sandra Reemer en
Mariene de Wouters krijgt nu
Manuele Kemp een kans zich
naast Brink te bewijzen. Kemp
zal de buitenweddenschappen
begeleiden.

het Vlaamse VTM geen succes is
gebleken. Vlamingen vonden het
programma te Nederlands en
Nederlanders vonden het juist te
Vlaams. „Het was niet zon ge-
lukkig huwelijk," erkent Van
den Ende.

dat RTL4slechts een keer in de
maand een aflevering van Wed-
den Dat zou programmeren. Op
die manier zou in zijn ogen de
donderdagavond de showavond
bij RTL4kunnen worden, waar-
bij de sterren uit de Van den
Ende-stal beurtelings kunnen
worden ingezet. RTL4is er ech-
ter niet van overtuigd dat daar-
door meer kijkers op het station
zullen afstemmen. En eerst moe-
ten de investeringen worden te-rugverdiend en de aandeelhou-
ders tevreden zijn gesteld alvo-
rens er geëxperimenteerd kan'
worden, zo moetenze in Luxem-
burg denken.

er zo snel doorheen worden ge-jaagd. In Duitsland denken zeerover om er na negen jaar een
punt achter het programma ach-
ter te zetten. Terwijl hef pro-
gramma daar nog steeds het
hoogst scoort. Ik vind dat jeeen
gouden formule nooit mag losla-
ten. Wel moet je ervoor zorgen
dat je jeprodukt fris houdt. Van-
daar die veranderingen."
„Deze serie is ook Europeser. Zohebben we Italiaanse, Belgische,
Duitse en Engelse weddenschap-
pen in het programma. Ik geloof
voor honderd procent in Wedden
Dat. Ik denk dat er zelfs nog
ruimte is om er een aantal jaar
mee door te gaan."
Van den Ende had liever gezien
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" Richard
Schoonhoven:
„Ik voorspel
een toenemende
interesse voor
kwalitatief
betere
programma's."



Wonen op niveau,
op een schitterende ligging

bij het centrum
"15 harde argumenten spreken voor het Oranjeplein in Maastricht

_\ls uop niveau wilt blijven flS^f^^^^.vonen en comfort gewend bent, maar <^^§^^mk^^(^^b^.
;rt andere behuizing ambieert, of ais y^#^Éfcpß*pMP^"
;ewoon 'anders' wilt wonen, bij- «^^S^Stcbß^''oorbeeld met meer privacy en veilig- __-

d, dan bieden de appartementen _..^„e^^-a^^^-"*l^^' "^^^^lfc-, v| 'aan het groene Oranjeplein u schitte- £ iw-^'*rW""Tsr" * ï3^' ***>-ende mogelijkheden. Met steekhou- <. |7~* PH s llïiii „11 . ._-■ ""**'*_
4JÏ .-*-' ■' Ti " ~.^* \'■-iifcfc, '^ ■» tg*! '.^de argumenten: ":{__aa ,- l~~~~'~*f#:~

**_. I sri|' ' i . .——*

Het representatieve, selectieve fej^&jÉÉfe« 1 IM, lïS^Swoongebouw met 14kwahteitsappar- '*i^|M_S_P.'''-^K- ' *w ' i*t* '3S®f-~itementen zal straks sfeer, stijl en ni- -,??liït<#_' 'iÉfs^ ~---.^"^«m|.."a«-^ ■ _^tc^l^*«P

" veau hebben. S' >$$&Êm\'i""*' '"' ■***?****■

De zorg en aandacht voor detail __J|p *^k*>'tl resulteerde in onder meer de toepas- I " "l:~i-^é^n>"'~'^~ -~ ... :-r ~
iq van duurzame, hoogwaardige
nerialen, zoals zwevende vloeren 2 of 3 ruime slaapkamers; riante Met het openbaarvervoer in de directe

j (optimale geluidsisolatie), isolerend woonkamer; luxe keukenuitrusting en nabijheiden stedelijke
-7 'glas, veel elektriciteitsaansluitingen, wasruimte/berging; complete winkelvoorzieningen op lobpafstand.
1 tegelwerk van selecte kwaliteit. Het badkamer met ligbad, douche en 2 imwm ipi ii ¥.fV,V' jJHWBMB

komt de esthetiek van de bouw, de vaste wastafels; met lift berteikbare -_-_-_----------------------L---y------------l

tafvverking en het onderhoudten inpandige parkeergarage. Mede dankzij de hoge mate van
goejde. l_T?ï?l''!ï^^ wooncomfort en de adequate

PTITTII'WIT^TT'TTT'SHi ■■■■■■--i-d--^^ voorzieningen biedt het
-lLiki_l--_________________l Het Oranjeplein grenst direct aan appartementengebouw veiligheid en
Achter de fraaie architectuur is een het levendige centrum van Maastricht, privacy,

voortreffelijk wooncomfort En tóch snel bereikbaar door de
gerealiseerd met o.m. royale balkons; ligging bij internationaleautowegen. Koopsommen vanaf ’ 263.500,- v.o.n.

\4\é Marcel Muyres Bouw bv "^=l IIUI-Ü I -ZflO
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
6221 ED maastricht - wycker brugstraat 62 ■ tel 043- 218941

____PAUL^_.

I SITTARD■ Pieter Breughelstraat 32: ruime halfvrijstaande woningI met tuin en garage, L-vorm. woonkamer, keuken met
I eiken aanbouwk., kelder, 3 slaapks., vaste trap, zol-I der.I Prijs ’ 158.000,-k.k.

I BINGELRADE
r Geerstraat 2: monumentale Limburgse carréboerderij
I (beschermd monument), met rustieke binnenplaats.I Schuur, stallen en tuin (perceel 2400 m 2), schitterendI object voor de liefhebber.I Prijs ’ 430.000,- k.k.
I GREVENBICHT
I Steenweg 15: vrijstaande woning met 4 slaapkamersH op rustige ligging, met tuin en grote garage.I Prijs ’ 197.000,-k.k.
I GELEEN

I Venbeek 4: moderne patiobungalow met mooie tuin,I keurig onderhouden, 2 slaapkamers.■ Prijs ’ 139.000,-k.k.

I GELEEN
I Pasteurstraat 4: uitstekend gelegen ruime halfvrij-I staande woning met tuin en garage. Ind. o.a. ruime halI met plav.vloer, woonkamer totaal ca. 52 m 2, grote keu-■ ken, kelder, 4 slaapks., badk. met ligbad, c.v. -■ Prijs ’ 189.000,-k.k.

I I HOENSBROEK
r Akerstraat Nrd. 322: middenwoning (bwjr. '85) met tuinI en berging, woonk. met parket, 4 slaapks., badk. met'II ligbad.■ Prijs ’ 112.000,-k.k.

1 ■" MUNSTERGELEEN
■ Uitstekend gelegen representatief bedrijfsobject (mo-■ I menteel horecapand) bestaande uit diverse zalen (cv.■ geschikt als kantoorruimten) en mooie woning.M I Prijs ’ 400.000,- k.k.
I BRUNSSUM
I' Rumpenerstraat 17: ruim winkelpand in centrum, bo-■ venwoning, garages, voor- en achterinrit, tuin, winkel■ I ca. 130 m 2.I Vraagprijs ’ 365.000,-.

I I SUSTERENH Stationstraat 11: perfect onderhouden friturepand met■ ■-diverse ruimten, grote tuin en boyenwoning.■ Prijs / 250.000,- (mcl. inventaris).
I SITTARD WINKEL TE HUURI H. van Veldekestraat 44: goed gelegen winkelruimte

■ HH° ca- 100 2 met toilet en keuken, direkt te aanvaarden.I Huurprijs ’ 1100,-per maand.

■■ BEMIDDELING 0.G.-HYPOTHEKEN
RINGWEG 59. 6141 LM LIMBRICHT

■ ' ' ■
i
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Vrijstaande seniorenwoning met garage
met éénmalige bijdrage van ’ 5000,- (Premie C belasting vrij).

"' Perceelsgrootte ca 325 m 2.
Prijs ’ 182.200,- v.o.n. (excl. renteverlies)

I Indeling begane grond: woonkamer mcl keuken ca 35 m 2, slaap-
kamer ca 15 m 2, badkamer met verdiepte douchevloer, wastafel

.veede toilet, toilet en garage. Indeling verdieping: 2 slaapka-
t-mers ca. 12 resp. 8 m 2,bergruimte ca 8m2 en cv-ruimte. Wonin-

gen worden zodanig uitgevoerd tot deze invalide-vriendelijk zijn., Inlichtingen/verkoop:
van maandag l/m vrijdag
van 9.00-17 00 uur en
volgens afspraak.

*- 's Zaterdags volgens
" ' _E_M___n___^-_?___ ■ afspraak

i"i"^CM"^%--^W— Wim Edisonsl'Jat 9. 6372 AK
\ ~i_»f^_____i ~H Landgraaf 045-3162:

J-k BORN.KERKSTRAAT 23
/ \ 04498-55050

m dd > MAKi-ffltUl HENDRIK
ASSURANTIEADVISEURS-ONROEREND GOED
TE KOOP

Hoensbroek, Buttingstraat 16
Uitstekend onderhouden, gezellig, tussengelegen woon-
huis met tuin. Ind. 0.a.: ruime kelder, ruime hal, badkmr./
waskeuken. 1e verd.: dichte keuken m. compl. aanb.
keuk., woonkmr. m. parketvl. 2e verd.: 2 ruime slpkmrs.
3e verd.: hobby/slaapkmr.
Vraagprijs ’ 98.000,- k.k.
KOPEN IS VOORDELIGER DAN HUREN!!!

U HEEFT VERKOOPPLANNEN?
LEG ZE ONS EENS VOOR!

HEERLEN-CENTRUM

’ 195.000,-k.k.
Zeer mooi appartement met cv en garage. Woonkamer
(± 50 m 2), (open) keuken, slaapkamer(2de mogelijk),

luxe badkamer
ZUID-LIMBURG

vanaf ’ 250.000,- k.k.
Aanbiedingen, waarmee i.v.m. discretie op verzoek van
opdrachtgevers niet wordt geadverteerd. Geef ons uw

wensen te kennen; misschien kunnen wij u van dienst zijn.
MERKELBEEK

’ 285.000,-k.k.
Woonhuis met landelijke ligging en vrij uitzicht. Optimale

privacy. Royale indeling met o.a. 4 slaapkamers.
Tuin en garage.

Uitstekend onderhouden.
VOERENDAAL

’ 400.000,- k.k.
Modern, vrijstaand herenhuis met cv, garage en tuin
(505 m 2). Woonkamer (55 m 2), kelders, badkamer,

5 slaapkamers en zolder

VERKOOPPLANNEN?
Wij hebben serieuze gegadigden voor

BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZEN
in prijsklassen van ’ 250.000,-en (veel) hoger.
Maak eens een afspraak met ons kantoor om

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEND
én op uw gemak de verkoopmogelijkheden

te bespreken.

■. TROOST
M _ ONROEREND GOED

Wmm^MW HEERLEN. TEL. 045-717976

BUNGALOW
te Susteren

Notaris mr. L.J.E. Piek te Susteren, zal op
woensdag 22 januari as. om 14.00 uur
n.m. in de Harmoniezaal, Feurthstraat 56
te Susteren, in het openbaar ex artikel
1223 lid 2 (oud) BW, bij inzet en afslag in
één zitting verkopen:
de bungalow met garage, ondergrond en
tuin, gelegen Broekweg 12 te Susteren,
kad. bek. sectie B nr. 2910 gr. 3,15 are.
Betaling koopprijs: uiterlijk 5 maart 1992.
Aanvaarding: terstond en in eigen ge-
bruik, na betaling van koopprijs en kos-
ten, eventueel met behulp van de grosse
van akte van veiling.
Algemene voorwaarden: op deze veiling
zijn van toepassing de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1987, be-
houdens de in de veilingakte te vermel-
den uitzonderingen daarop.

Bezichtiging en andere inlichtingen:
respect, te regelen en te verkrijgen bij no-
tariskantoor mr. L.J.E. Piek, Raadhuis-
plein 2te Susteren, tel. 04499-1223. o*m

Sinds 1938

TE KOOP
BRUNSSUM
Bedrijfscomplex met direc-
tiewoning bestaande uit:
halfvrijstaand woonhuis
(540 m 3) met voor- en ach-
tertuin, halfvrijstaand kan-
toorpand (670 m 3) met
voortuin, overbouwde zij-
inrit en achterplaats, op
achterplaats gelegen be-
drijfsgebouwen waarvan
werkplaats (1000 m 3), ma-
gazijnruimte (525 m 3) en
open berging mcl. overdek-
te binnenplaats (1300 m 3).
Het geheel verkeert in een
goede tot zeer goede staat
van onderhoud en heeft
meerdere zakelijke moge-
lijkheden.
Het totale perceelsopp. be-
draagt 1330 m 2.
Vraagprijs gehele complex

’ 525.000,-' k.k.
Aankoop van gedeelten is
bespreekbaar.

PUTH-SCHINNEN
Binnenkort wordt gestart
met de bouw van een vrij-
staand landhuis met inpan-
dige garage, ruime woon-
kamer, keuken en bijkeu-
ken, vier slaapkamers,
badkamer met ligbad, rui-
me bergzolder. Luxe af-
werking. De koopprijs be-
draagt ’ 239.500,- v.o.n.

SIMPELVELD
Perceel industriehandels
terrein met mogelijkheid
tot bouwen van bijbeho-
rend woonhuis. Totaal cir-
ca 5000 m 2. Vraagprijs

’ 185.000,-k.k.

Meer als
50 jaar vertrouwd

met vastgoed ~-.
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HEERLEN. Molenberglaan H SITTARD. Leyenbroekerweg S||
IC hUUU Goed gel. halfvr herenhuis met c.v. en tuin (perc. - Op eerste stand gel. vrijst. landhuis metkelders, ga- I

?P,5": 59
n

m'■ lnd" souterrain; c.v.-kelder. provisie- rager carport, zwembad en royale tuin. Perc.opp.:kelder Beg. gr.: entree ruime hal, toilet, kantoor, 1000 m2. |nd.: roya|e |iving# study,|uxe keukerl/ bi j- |
AALBEEK, Nieuwenhuisstraat H woonkr., keuken, bijkeuken. 1e verd.: overloop, 4 keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: spoedig- I
Rustig gel. boerenwoonh. met cv., garage, appar- slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet. 2e verd.: pr jjs op aanvraag
tement, div. loodsen en paardestal. Perc. opp.: ca. va.?te trap naar slaapkr. en zolder. Aanv.: i.o.
4200 m2. lnd.: woonh.: royale hal, woonkr. met o.h. Prlis: f- 335.000,- k.k. VALKENBURG, Oud Valkenburgerweg H E
ca. 57 m2, keuken, bijkeuken. 1e verd.: 2 slaapkrs., HEERLEN -alkpnhiirnorwon h Riant 9el- villa met cv., garage en tuin. Percopp-'- I
badkr. met ligb., v.w. App: woonkr., keuken met £"L^ WOonh metTv en tuin (oerc onn ■ 506 ca- 4000 m- lnd-: souterrain-div. provisiekelders, I
app., hobbykr., badkr. met ligb., douche, dubb. v.w, re, k_m_rfk__k£rï SP waskelder, wijnkelder, cv.-ruimte. Beg. gr.: vestibu-bidet, bergruimte. 1everd.: overloop, 3 slaapkrs.. 2 " 'ïeverd 4 kamers to iet 2e verd Tam le' riante haltoilet. woonkr- met °h- Partij (70 m2|,

PrHs'-S arnantvr,a°aoOPP' "' "* berJruim^.'Het'gXel 'voor div.^óeïeindSn g* moderne keuken bijkeuken Ie verd, 4 slaapkrs,Prijs, op aanvraag. schikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. luxe badkr toi et 2e verd : 2 slaapkrs., zolder. ,
M Aanv.: i.o. Prijs: ’. 475.000,- k.k.

AMSTENRADE, Hoofdstraat S LANDGRAAF, Leenderkapelweg HGoed onderhouden, halfvrijst. woonh. met cv., kei- Aan de rand van Schaesberg in een bosrijke omg. l\T-.-...--,1-..r_---_,der, aanbw. en tuin. Perc.opp.: ± 445 m2. Het pand \s devrijst. bungalow met cv., inpandige garage en rNieUWDOUW
is voor diverse doeleinden geschikt, zoals praktijk, tuin (perc. opp.: ca. 2500 m2te koop. lnd.:sout:winkel, dubb. bewoning. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, keuken, eetkr. met tuincontact, hobbyruimte, cv.- NIEUWBOUWWONINGEN S ,
kantoorruimte, 5 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o. ruimte, waskelder, prov. ruimte, slaapkr., wijnkel- Premie A-, premie C-woningen te Geleen-Maas-Vraagprijs: / 205.000,- k.k. der, doucheruimte, toilet, garage (alle ruimtenv.v. trichterbaan.
dd, ■k.oo! i.« o!

plavuizenvloer). Beg. gr.: royale hal, toilet, woonkr. Landhuis te Puth-Schinnen.
bKUI\I__UM, Platanendreef H met 0.h., studeerkr., 4 slaapkrs, met v.w., badkr. Het Premie A- en VS-woningen te Stramproy.
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. geheel verkeert in goede staat van onderhoud en is Appartementen te Berg aan de Maas.
lnd.: hal, toilet, woonkr. met open keuken. 1e verd.: voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. Documentatie op aanvraag,
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. 2e Prijs: /. 560.000,-k.k.
verd.: vliezotrap naar zolder. Max. subsidie
f. 41.000-Aanv.: direct Prijs:/. 158.000,-k.k. LIMBRICHT, Prof. Mentenlaan S D , ,

Halfvrijst. woonh. met cv., aanbw., carpqrt en tuin. O0 11WKÜVCIS
EINIGHAUSEN, Brandstraat S Perc.opp.: ± 295 m2. Ind. 0.a.: hal, toilet, woonkr. ,
Vrijst. boerenwoning met kelder, opstallen, werk- met parketvloer, open haard en aparte TV-hoek, BOUWKAVELS S I
plaats c.g. opslagr. metzolder (ca. 620 m3), gr. oprit moderne keuken met app., bijkeuken, hobbyruim- Bouwkavels te koop te Amstenrade, Geleen, Spav-
en tuin met achterom. Percopp.: 880 m2. Bwjr.: te, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en toilet, vlie- beek en Stramproy.
1982. Ind. 0.a.: luxe woon-eetkeuken, woonkr. met ring. Aanv.: i.o. Vraagprijs: / 229.000,- k.k.
zithoek, 4 roy. slaapkrs., luxe badkr. Aanv.: i.o. Mll

_
u

___
EIJS-WITTEM H 'Vraagprijs: / 395.000,- k.k. NUTH Pastorijstraat i H Aan de Lodewijck XlVstraat zijn 3 bouwkavels te !In het centrum rustig gel. appartement metc.v. lnd.: koop perc opp vanaf 310 m 2GELEEN, Bachstraat S hal,toilet, woonkr. ca. 40 m2, met dakterras, moder- Prijs vanaf'/46500-vo n

Op goede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., ga- n.e„^e'jken met balkon- Verd' 2 slaapkrs., luxe
rage, aanbouw en tuin. Ind. 0.a.: roy. L-vorm. living 5 .kr" Het 9eheel verkeert in prima staat van on-
met open haard (± 40 m2), mod. keuken met app., uertioud en de afwerking is luxe. Aanv.: i.o. ...
bet. badkr. met ligb., bidet, v.w., 3 slaapkrs. Aanv.: Pn's' /" 160.000,-k.k. _561g1ê
i.o. Vraagprijs: / 159.000,-k.k. <m*i«-—.-. -. -Pr„!h,VELDD!; Poel HStraa,H D _._8 MOLENBEERSEL, ca. 12 km. v. Maaseik SHEERLEN. Caumermolenweg H P achtig aan de rand van de Brunssummerheide Schitterend landgoed met vijver, paardestallen,
Nabij het centrum in een bosrijke omg. riant gel. ge egen vrustaand landhuis met cv. en royale tuin. uitst ondern la »

dhuiSi gastenverblijf, 3 garages,
vrijst. woonh. met praktijkruimte, c.v. en tuin (perc. c

t-°?.p" * 2;s°° m,; lnd- oa' nante °P tu'n 9e" div. bergingen en vele extra's. Perc.opp.: 6,4 Ha.opp.: 1200 m2>. lnd.: sout.: div. ruimte met o.a. dou- "f,"Lllvm? (± 65 ''T, 2* "7" et °P6,n hfrd' Imodarn? Uniek voor liefhebbers van rust en natuur! Aanv.:cheruimte. Beg. gr.: entree-vestibule, toilet, keuken, kf ukan "eJW- bijkeuken 4 slaapkrs., 1 study, 1 j„ Ho gere prijsklasse
eetkr., t.v.-kr, woonkr. met 0.h., hobbykr. Ie verd.: kleedkr., hobbykr., 2 badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aan-
overloop, toilet, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. Alge- vraag. MORESNET Hmeen: het pand is voor div. doeleinden geschikt. In bungalowwijk prima gel. semi-bungalowmet in-Aanv.: i.o. Prijs n.o.t.k. SITTARD, Elsterweg S pandige garage, c.v. en tuin. (perc. opp.: 1483m2l-Zeer goed onderh. geïsol. vrijst. herenh. met cv., Ind. Souterrain: garage, cv.,-ruimte, bij-/waskeu-HEERLEN, Drieschstraat H garage, overdekt terras en tuin. Perc.opp.: 365 m2. ken, provisiekelder, 2 slaapkrs., douche, toilet. Beg-
Nabij centrum goed gel. appartement met liften ga- Ind. 0.a.: ruime living, keuken met app., bijkeuken, gr.:ruime hal, toilet, luxe keuken, woonkr. met o.h- Irage. lnd.: souterrain: berging, garage. App.: hal, kelderkast, 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. ca. 42 m2, balkon, badkr. met ligb., v.w., slaapkr- Itoilet, woonkr. met balkon, keuken, 2 slaapkrs. met Vraagprijs: / 249.000,- k.k. Aanv.: i.o. Prijs: /. 325.000,—k.k.
balkon, badkr. met o.a. ligb. Aanv.: i.o. ...... . , ....... . -. ..Koopprijs: /. 115.000, k.k. Wilt u uw pandverkopen, bel danMakelaarskantoorRuijters voor een vrijblijven-

deafspraak. Er is veel vraag naar panden in de prijsklasse tot / 250.000,-.

S - Inlichtingen kantoor Sittard >""«H - Inlichtingenkantoor Heerlen IF"^ 1 1
Hypotheken-Financieringen Pb.^ m*\ Wmu W*\
Taxaties-Verzekeringen f^^l I lv#lW I kl I\^
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerien
Werkdagen 9.00-1&00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 - 511611I Zaterdagen 10.00-14.00 uur 6411 AT heerien-van grunsvenplein 12-tel 045-713746v . V

ZAKELIjKVASTGOED
Üj| KANTOORRUIMTE Q^ BEDRIJFSRUIMTE | 1WINKELRUIMTE

M"
Heerlen, De Beitel Heerlen, Geleenstraat

Industrieterrein De Beitel 125 m: winkelruimte/mag. mei

Heerlen, In de Cramer Kerkrade, Einderstraat 13

-~~""-"■"■~~~--"~"~~^~ biedt belegger nog lerealiseren winkelruimte 145 m 1mei
Heerlen, Burg. de Hesséuéplein beèijhhaïmet kantoor aan berging en kantoor le huur

«■M Te koop karakteristiek Grootte' bouwaard en indeling Huurpri|s ’ 2.750,- p. mnd.
_40V kantoorpand. Totale opp. ca. "oarwens
_r " 200 m' Buitenkans!
f - iwm ii Landgraaf, HoofdstraatKooppn|S ' 235000'-kk' HHRiiN, deKoumen Winkelwoonhuis op goede

HEERLEN, Het Overloon °P industrieterrein 'DeKoumen" winkeUocalie, geschikt voor div.
Uitersl attractief kantoorpand te !"de"Hf#M ,ekoof x!ZÏ!%< * -huur. Netto opp. 270 mV Opp 900 m. Nokhoogte 9 mtr.. <°°PPril^ °P aanvraag.
liggjng nabij Autoweg en f Elektrische poorten,
Winkelcentrum 't toon kantoorruimten.

op aanïraag 585 °00'""kl UND°R*Af' HOOGSTR^T 147

Heerlen Noord Na')i' win'ie'cen,ru,ri Op de
Akerstraat Noord Kerkrade, Heerlenersteenweg KamP °P Perfecte '«"«"'e winkel m^
Zeer representatief kantoorpand Op "zichtMocatie. Perfecte ZtuTl^mlk «&
met een totaal vloeropp.vaV bednjfcruimfe (+1.600 m!] met Popprijs ’ 225.000.-k.k. -»
ruim 300 nv\ Perfecte indeling, kantoren. Bestemming: handel,

_
Parkeerfac nijverheid en ambachten. Zowel .
Koopsom ’ 340.000,-k.k. ><* kooPals ,e tour. f>s*m^m\
excl. BTW. W°Paanvraag. / T&Êm
Kerkrade, Einderstraat Kerkrade, Tunnelweg 112
In centrum (nabij markt] praktijk-/ Op industrieterrein Denlgenbach. j. J^ |111
kantoorpand te huur. Zeer Moderne oedruWia'l.ooo m' fÊk^M, UUk '*T?*.centraal gelegen met park. met magazijn 614 m', _tlf#3ff'
mog. op eigen terrein. Opp. werkplaats co. 170 nr, WrWm ■b.g. ca. 120m', 1e verd. ca. kantoorruimten 155m!, ■"'"^■■■»,,,.g;
95V, 2e verd. archiefruimte. showroom 80 m'en verhard ■ ' ■ —Huurprijs / 3.350,- p. mnd. buitenterrein
excl BTW. Koopprijs/1.100.000,-k.k.

excl. B.T.W.

VAN ALLf OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRIJGBAAR

EEN BEDRIJFSPAND VAN STRIENSTRA: DAT ZIT ZAKELIJK VAST GOED

■UA____i__i_____i__i_____[
i

De uitrolbare slaapkamer
Inova is mooi ën makkelijk
De exclusieve Sleep& Dream slaapkamer Inova is er nu
ook met een uniek uitrolbaar ledikant. Reuze handig bij
het opmaken van hetbed en stofzuigen van de slaap-
kamer! Aaneengeschoven ziet het eruit alseen gewone
2-persoons,zonder harde rand in het midden. Dit Inova
ledikant is er in 4 verschillende breedte- èn 4 lengte-
maten. Met volop keus uit bijpassende meubelen, zoals
nachtkastjes, commodes, r?n ra^jQr^r^/TV'
spiegel en toilettafel. C^M-JJ-^M-J-A^

Sleep& Dream vindt u-exclusief bij uwSlaapvoorlichter:

74 bed<Jen/pe<ioc_lzooh
> GÉERUfIGS bv

1 '<J i ROERMOND, Luifelstraat 42. Tel.: 04750-18624
HEERLEN, Gringelstraat 9, to. Nutsbedrijf Tel.: 045-722493

eigen ■ ■ ' ' " 'parkeeiQuieg-nheid donderdag koopavond

. , >

HEEFT U ER WEL EENS AAN
GEDACHT DAT IN DIE

VERAFGELEGEN VILLAS
HELE RIJKE MENSEN KUNNEN

WONEN...?

:abrieksstraat 7, 5961 PK Horst,, jQ Postbus 6094, 5960 AB Hor-t-
-telefoon 04709-84222, L '. V W J fax 04709-84333

SPIRAI.
J

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

Limburas
OTaDcraKi_.Aii-
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07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids.
12.00 RTL4classique.
12.45 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie.
13.10 Lost in the desert. Amerikaan-

se speelfilm uit 1970, geregisseerd
door Jamie Hayes.

14.30 Eurocops. Internationale poli-
tieserie.

15.25 Lenny. Amerikaanse comedy-
serie.

15.55 Mini Playback show.
17.00 Een eigen huis... een plek on-

der de zon.
17.30 Tineke.
18.00 Journaal.
18.15 Tineke. Vervolg.
19.30 Journaal.
19.45 Liefde op het eerste gezicht.
20.30 De zaterdagavondshow.
21.35 Hunter. Amerikaanse detective

serie.
22.30 Inside out. Playboy late night.
23.20 Journaal.
23.35 All the Marbles. Amerikaanse

speelfilm uit 1981, geregisseerd door
Robert Aldrich.

01.25 Deathtrap. Amerikaanse speel-
film uit 1982, geregisseerd door Sid-
ney Lumet.

04.05 Nachtprogramma.

09.45 Open university. 12.05 ld like to
teach the world tosing. 12.45 The
shooting, Amerikaanse speelfilm.
14.00 Heirs and graces, serie. 14.30
Network East. 15.00 Mahabharat, se-
rie. 15.40 Henry V, Engelse speelfilm.
17.55 Darts. 19.30 Crufts 92. 20.05
Nieuws en sport. 20.20 Tortelier mas-
terclass, serie. 21.05 Alban Berg.
22.05 Moving pictures, filmmagazine.
22.50 Jagged edge, Amerikaanse
speelfilm. 00.35-01.40 WC Darts.

10.30 Het slimme kanaal. 10.30 Vak-
Werk, wekelijks informatief program-
ma rond het thema arbeid.

11.30 De jaren van vreugde en ver-
driet. 1940-1960, serie.

12.00-12.40 Babel. Wekelijkse
nieuwsbrief voor gastarbeiders.

15.00 Maak kennis met John Doe.
Amerikaanse speelfilm uit 1941 van
Frank Capra.

17.05 Laura en Luis. Jeugdserie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl.ll.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma

voor leerlingen.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland.

19.20 Joker- en lotto-trekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 RIP. Vlaamse komische serie.
20.30 De redding van Jessica

McClure. Amerikaanse tv-film van
Mei Damski.

22.00 De Wet van Wijns. Humoristi-
sche sketches.

22.30 Sport op zaterdag.
23.00 Vandaag.
23.25 Colossus. Amerikaanse speel-

film uit 1970 van Joseph Sargent.
Met: Eric Braeden, Susan Clark, Gor-
don Pinsent e.a. Colossus is het
grootste computercomplex ooit door
een mens uitgedokterd en Charles
Forbin is het brein erachter.

01.05-01.10 Coda. Hij die geen liedje
zingen kan, van Emiel Hullebroeck
uitgevoerd door Mark Meersman, ba-
riton.

" Richard Dreyfuss en Emilio Estevez in 'Stakeout'
(Nederland 1 - 20.25 uur).

22.25 Karel. Talkshow met Karel van
de Graaf.

23.15 Kojak. The price of justice,
Amerikaanse televisiefilm van Alan
Metzger. Inspecteur Kojak gaat ver-
beten op jacht naar de moordenaar
van twee kleine jongetjes.Aanvanke-
lijk gaat de verdenking uit naar de
moeder, maar dan legt de vader een
bekentenis af.

00.46-00.51 "" Journaal.

18.58 Land in zicht. Toeristisch pro-
gramma.

19.28 Growing pains. Comedyserie.
Afl.: The love boat - part 1. Jason
vindt het maar niets dat zijn moeder
gaat hertrouwen. De bruiloft zal een
boord van een cruiseschip plaatsvin-
den, en het hele gezin Seaver is uit-
genodigd. _

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Stakeout. Amerikaanse speel-

film uit 1987 van John Badham. Met:
Richard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Madeleine Stowe e.a. Een moorde-
naar ontsnapt uit de gevangenis, en
de FBI denkt dat hij zijn vriendin
Maria McGuire zal gaan opzoeken.
Detectives Bill Reimers en Chris Lec-
ce krijgen de opdracht haar huis in de
gatente houden, maar al gauw staan
er voor Chris meer dingen op het
spel.

18.03 Boggle. Woordspel.
18.33 Sportpanorama. Sportmagazi-

ne.

16.20 Heb ik iets gemist? Hoogte-
punten van AVRO programma's van
de afgelopen week.

17.03 Disneyclub. Gevarieerd kinder-
magazine.

08.00-09.30 Studio Trappelzak. Ge-
varieerd kleutermagazine.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.35 Wijnwereld - Spaanse wijnen,
Cursus over Spaanse wijn. Vandaag:
La Mancha en Valdepenas. Presen-
tatie: Hubrecht Duijker, Robert Lee-
naers en Tineke de Groot.

16.00 "" Journaal.
16.10 Hollands decor. Een wandeling

of fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Leiden.
Herh.

00.43-00.48 "" Journaal

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Impact. De magneet, documen-
taire. Herh.

16.00 "" Journaal.
16.05 Museumschatten. Vandaag:

Gestoffeerde landschappen. Herh.
16.14 Teddy Ruxpin. Tekenfilmserie.
16.42 De kleine wijzer. Kennis-quiz.
17.07 Het meisje uit het jaar 3000.

Jeugdserie.
17.32 Man over de vloer. Engelse co-

medyserie.
18.00 "" Journaal.
18.19 Vroege vogels.
18.56 Lingo. Woordspel.
19.20 Jules umlimited. Serie.
19.51 Flying doctors. Australische

serie. Afl. 'Blind. Kate krijgt accuzuur
in haar ogen en Sally Connelly,
springt in bij de Flying Doctors.

20.39 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Champagne. Mien heeft zin
in nieuwe meubeltjes, en hoewel het
voor Koos niet zo nodig hoeft gaat hij
toch met Jopie even kijken.

21.06 Op leven en dood. Serie. Afl.:
Heb je dan tijgers in deKongo? Twee
schrijvers moeten een drama schrij-
ven over AIDS. Ze proberen zich in te
leven in het idee dat ze zelf het HlV-
virus zouden hebben. Is het alleen
maar een idee?

21.56 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.28 Twee voor twaalf. Quiz met
tweemaal twee spelers, een woord
en twaalf vragen, gepresenteerd door
Astrid Joosten.

23.10 Het Dame Edna spektakel.
Showprogramma met gasten.

23.50 AMen nation. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Ritueel. Na de moord op
een Binnaum, een geestelijk van de
Nieuwkomers, ontdekt Matthew dat
vrouwen van Nieuwkomers pas kin-
deren krijgen als hun lichaam daarop
door een Binnaum is voorbereid.
George gaat ervan uit dat iemand
bang was voor een geboortegolf van
Nieuwkomers.

00.37 Natuurmoment. Vandaag: Le-
pelaar in natuurmonument De Schor-
ren.

België/TV 2
Sportnet

20.00-21.00 Night of the Proms.
Concert met populaire klassieke mu-
ziek en popclassic vanuit het Sport-
paleis van Antwerpen. Werken van
R. Strauss, Beverly Craven en or-
kest, Gershwin, John Miles, Offen-
bach, Orff en Steve Harley met zijn
band. Deel 1.

10.00 Sindbad. 10.30 Cursus Ned.
11.00 Cursus Sp. 11.30 Si j'étais, be-
roepen. 11.35 Coup de film. Herh.
11.50 Video Clips, popmuziek. 12.00
Vidéothèque, mediamagazine. De au-
diovisuele deontologie met als gast
Dominique Wolton.. 13.00 Nieuws en
weerbericht. 13.10 Objectif Europe,
Europees nieuws en debat.. 13.45
Trois chambres a Manhattan, Fr. film
uit 1965 van Marcel Carne. Met Mauri-
ce Ronet, Genevieve Page e.a. Twee
Fransen, beiden gedesillusioneerd in
het privéleven, vestigen zich in Newe
Vork en troosten elkaar. 15.30 Ecran
témoin. Herh. 16.50 Grand écran.
Herh. 17.40 Nouba nouba, gevarieerd
kinderprogramma. 17.55 Felix. 18.25
Gourmandises, kokmagazine. 18.40
Télétourisme. 19.30 Nieuws en weer-
bericht. 20.05 Le jardin extraordinaire.
20.45 La fureur sauvage, Am. film uit
1979 van Richard Lang met Brian
Keith, Charlton Heston e.a. In de reser-
vaten van de Rocky Mountains jane Bill
en Henry op bevers. Maar wanneer de
Blackfeest en de Crows op oorlogspad
zijn moeten de pelsjagers echter partij
kiezen. 22.25 Contacts, verkeerstips.
22.30 Match 1, voetbal. Met onder
meer ruime samenvattingen van de ge-
speelde competitiewedstrijden.
23.30-23.55 Nieuws en weerbericht
met vooraf Lotto/jokertrekking.

07.00 Go. 08.00 Ski report. 09.00 NHL
IJshockey. 10.00 Pilote. 10.30 Basket
bal. 11.00 Volleybal. 12.00 World
sports special. 12.30 Basketbal. 14.00
Basketbal. 15.00 Paardesport 16.00
Am. football. 18.00 Powersports 19.00
Road to Albertville. 20.00 Boksen
21.30 IJsracen. 22.30 Golf. 01.00 Bow-
len. 01.30 Tennis. 03.00 IJshockey
05.00-07.00 Am. football.

België/Télé 21 Eurosport
Duitsland 1 Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

Super Channel

09.00 International motorsport. 10.00
Road to Albertville. 10.30 Saturday ali-
ve. 19.30 International motorsport
20.30 WK IJsracen. 21.30 Rallysport
22.00 Boksen. 23.00 Skiën om de We-
reldbeker. 00.30 Rallysport.

12.55Les chrétiens dans la vie sociale.
Christenen in het sociale leven. Herh.
13.30 La pensee et les hommes. Uit-
zending door derden. 14.00 Radjou,
magazine met o.a. Ricet Barrier. 15.00
Théatre Wallon: Tchantches, Guy Fon-
taine. 15.40 Pecheuses de corée, do-
cumentaire over de vrouwen van het
eiland Cheju. 16.05 Art 21: Christo a
Paris. Herh. 17.05 Porte ouverte,
kunstmagazine. Herh. 17.35 L'em-
preinte de Staline. Documentaire.
Herh. 18.30 Golfe, autopsie dun con-
flict. Conflicten en gruwelijkheden.
Herh. 19.30 Journal. 20.00 Rock in
Rio, concert met o.a. INXS, Billy Idol,
Guns & Roses en Santana (1). 20.55
Coup de film. 21.15 Nws. 21.50-23.20
B comme Belgique, Belg/Ned. film uit
1980. Melodrama van Hogu Claus met
Frank Aendebom, Kitty Courbois en
Herbert Flack.

06.30 USA market wrap. 06.40 Bus>
ness insiders. 07.05 Business view
07.30 The mix. 09.30 All mixed up!
14.00 Sport. 15.50 Supersports news
16.00 World sport special 16.30 Video
travel guides. 17.00 Youthquake glo-
bal. 17.30 Metal hammer hard rock
club. 18.30 Travel magazine. 19.00 Vi-
deofashion. 19.30 Eastern Europe re-
pons. 20.00 Claws, Amerikaanse
speelfilm. 22.00 BBC world news.
22.30 Film Europe. 23.00 Hang loose
23.30 Absolutely live. 00.30 Super-
sports news. 00.40 The mix all nighL

09.45 Seniorengymnastik. 10.00
Nieuws in het Engels. 10.15 Nieuws in
het Frans. 10.30 Cursus Frans. Les 1.
11.00 Curus Engels. Les 16. 11.30 Er-
wachsen werden ist kein Kinderspiel.
12.15 Unterwegs mit James Cook, do-
cumentaireserie. 13.00 Cursus ge-
schiedenis. Les 4. 13.30 Cursus wis-
kunde. Les 4. 14.00Rückblende. 14.15
West 3 aktuell. 15.00 Sport 3 extra.
17.00 Fontanen aus der Tiefe, docu-
mentaire. 17.45 Schneller, höher, wei-
ter, documentaire. 18.00 AktuelleMinu-
te. 18.01 Kulturweltspiegel. 18.30 (TT)
Die Sendung mit der Maus. 18.58 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Der Hund des Schafers,
documentaire. 20.30 Szene-Theater: 2
culturele portretten. 21.30 Mittelmeer
2000, serie. 22.00 Ich liebe die Erde,
documentaire. 22.45 Zukunftsgespra-
che. 23.45 Rocklife mit Huey Lewis
and the News, muziekspecial. 00.45
Laatste nieuws.

TV 5" Jean Servais en Lino
Ventura in 'Avec la peau
des autres'. (Duitsland 2 -00.30 uur).

Duitsland 3 SWF
SAT1 08.00 Awake on the wildside. 11.0C

The big picture. 11.30 US top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00Ray Co-
kes. 17.00 Yo! Raps. 18.00 Famous
last words. 18.30 The big picture
19.00 European top 20. 21.00 Satur
day night live. 22.00 Partyzone 01JJO
Kristiane Backer. 03.00 Night videos.

MTV Europe

CNN

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord, yo-
ga. 07.35 Cursus Frans. 07.55 Clin
d'oeil. 08.00 Canadees nieuws. 08.20
Affiches en Nieuwsflits. 08.30 Nord-
Sud. 09.00 Quebec mc. 09.30 Le club
de l'enjeu. 10.00 Le Zen, documentai-
re. 11.00 La passion selon Vincent,
filmportret. 12.00 Nieuwsflits. 12.05
Reflets - images dailleurs, magazine.
13.00 Nieuws. 13.15 Horizon 93. 13.45
Hotel. 14.00 Divan. 14.30 Empire Inc,
tv-film. 16.05 Nieuws. 16.15 Flash vari-
celle. 16.45 Génies en herbe. 17.10
Félix. 17.40 Clips Radio 21. 18.15 Cor-
respondances. 18.30 Nieuws. 18.50
Clin d'oeil. 19.00 Objectif Europe.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Thalas-
sa. 21.00 Nieuws en Europees weer-
bericht. 21.30 Empire mc, tv-fitm. 23.00
Nieuws. 23.20 Caractères. 00.20 Ram-
dam.

RAI UNO

09.00 heute.
09.03 Lander - Menschen - Aben-

teuer.
09.45 Dayan Qigong. Chinesische

Atemtechnik und Gymnastik.
10.00 heute.
10.03 Die Jahrtausendspiele.
10.45 Ski-Weltcup. Afdaling voor da-

mes vanuit Schruns, afdaling voor
heren vanuit Garmish-Partenkirchen.

13.05 Europamagazin.
13.30 Nachbarn.
14.15 Lemen los - Wir saufen ab. Ita-

liaanse speelfilm uit 1981 van Sergio
Corbucci.

15.40 Cartoons im Ersten. Teken-
films.

15.45 Erstens.
16.00 Disney Club. Kindermagazine.
17.50 Tagesschau.
17.55 Sportschau-Telegramm.
18.07 Sportschau.
19.00 Markt.
19.30 Verstehen Sic Spass?
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Der Ruf des Adlers. Ameri-

kaanse serie.
21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 "" Trekking van de lotto.
21.50 Tagesthemen.
22.10 (TT) Das Wort zum Sonntag.
22.15 "" Alle achtung.
23.30 "" Die Anwaltin. Amerikaanse

speelfilm uit 1988 van Michael Crich-
ton. Met Burt Reynolds e.a. De poli-
tieman Joe Paris wordt beschuldigd
van moord op een collega. De oner-
varen advocate Jenny Hudson neemt
zijn verdediging op zich en weet hem
op borgtocht vrij te krijgen. De bewij-
zen zijn echter overtuigend, en Paris
moet zelf op onderzoek uit om zijn
onschuld te bewijzen.

01.05 Tagesschau.
01.08 Die Tataren. Italiaanse speel-

film uit 1960 van Richard Thorpe.
Rusland ca.900. De Tartaren en de
Vikingen wonen vreedzaam naast el-
kaar, tot de Tartaren-leiderTogrul wil
dat de Vikingen 0.1.v. Oleg met hem
tegen de Slaven vechten. Als Oleg
weigert, is dat het begin en van een
verbitterde strijd op leven en dood.02.30 Tagesschau.

02.35-02.40 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken.

TVFILSM VIDEO

06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Lotto. 18.10 Pui'
sani piu' belli. 19.25 Parola e vita.
19.40Almanacco. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Sport. 20.40
Questa pazza, pazza neve. 22.45 Li-
nea notte. 23.00 Speciale. 00.00 Notte- che tempo fa. 00.30 Moses wine de-

07.30 Moneyline. 09.00 World b
ness this week. 11.10 Larry Kip.
12.40 International corresponden-
-14.10 The big story. 15.10 He
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Sci*t-
ce and technology week. 16.40 SB»
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz Mfis
week. 18.40 Evans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40 News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek
20.40 Style with Elsa Klensch. 2"!
Your money. 21.40 International c
respondents. 23.40 Newsmaker Satur-day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The
story. 03.10 Showbiz this week 0£
The Capital gang.

14.30 Schooltelevisie. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30 Alles
Alltag, proloog. 18.00 Miteinander, ker-
kelijk nieuws. 18.30 Glaskasten im
Südwest-Journal. 19.00 VIP-Tips.
19.30 Kunst des Heilens - Kunst des
Lebens, documentaire serie. 20.15
Wiedersehen mit Brideshead, 7-delige
Engelse serie naar de gelijknamige ro-man van Evelyn Waugh. Afl.7 (slot):
Der alte Lord. Met: Jeremy Irons, Dia-
na Quick, Phoebe Nicholls e.a. Lord
Marchmain keert terug met Cara als de
oorlog uitbreekt. 21.45 Nieuws. 21.50
Diese verdammten Deutschen: Gren-
zenlos, talkshow met Franca Magnani
en Gero von Boehm. 23.20 Der kleine
Gesellschaftsabend, praatshow met
Hanns Dieter Hüsch en zijn gasten Mi-
chael Quast, het Klarinetkwartet van
Saarbrücken en het duo Pannach &
Kunert. Live vanuit de Saarlandhalle in
Saarbrücken. 23.50 Ohne Filter extra:
The Allman Brothers Band. Deel 2.
Presentatie: Fritz Egner. 00.50 Laatste
nieuws. 00.52 Non-Stop-Femsehen,
programma-informatie.

08.00 Nachbarn in Europa. Magazi-
ne voor gastarbeiders.

09.00 heute.
09.03 Nachbarn. Herh.
10.00 heute.
10.03 Die Jahrtausendspiele.
10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 heute.
11.03 Grizzly Adams: Auf der
Flucht. Amerikaanse speelfilm uit
1982.

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht

voor slechthorenden.
13.30 Kiek mol wedder in. Muzikaal

programma.
14.15 FM. Gevarieerd magazine.
15.00 Der grosse Sprung. Serie.
15.25 Die Charlie Brown und Snoo-
py show. Tekenfilmserie.

15.45 Lucky Luke. Tekenfilmserie.
16.58 Programma-overzicht.
17.00.heute.
17.05 Landerspiegel.
17.45 ...bittet zu Tisch. Ontbijten en

dineren met zangeres Brigitte Fass-
baender.

17.55 Die fliegenden arzte. Serie.
18.25 Die fliegenden arzte. Serie.
19.00 heute.
19.20 Mit Herz und Schauze. Serie.
19.50 Mit Herz und Schauze. Serie.
20.15 "" Nimm DirZeit. Amusement-

sprogramma.
22.00 heute-journal.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
23.35 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Regie: Ulrich Stark met Wernre
Kreidl, Wilfried Klaus, Ingeborg Scho-
ner, Dieter Krebs e.a. CommissarisGöttmann arresteert 'Zorro'. De jon-
geman heeft uit liefde voor zijn zus
een drugsdealer aangevallen.

00.25 heute.
00.30-02.00 Die Haut des Anderen.

Frans/Italiaanse speelfilm uit 1966
van Jacques Deray. Met: Lino Ventu-
ra, Jean Bouise, Wolfgang Preiss
e.a. Geheim agent Andral, alias Vi-
viani, reist naar Wenen om een lek bij
de Franse geheime dienst op te spo-
ren. Margeri, een oude vriend van
hem, blijkt de voornaamste verdachte
te zijn.

Kids; Yogi Bar en Scooby Doo.
09.20 Klack. Kinderspelshow.
10.10 Torn & Jerry Kids. Tekenfilm.
10.35 Turbo Teen. Tekenfilm.
11.00 Marvel Universum. Met: Der

machtige Thor; Das Land der fantas-
tischen Draehen; Rude Dog und sei-
ne Bande en Spiderman und seine
aussergewöhnlichen Freunde.

12.35 Michel Valiant. Afl.l.
13.00 Teenage mutant hero turtles.
Tekenfilmserie.

13.30 Super Mario Brothers. Afl.:
Opera/Flatbush Koopa/Mario und Ju-
lia.

14.10 Daktari. Amerikaanse dierserie.
Afl. 4 : Der Wilderer.

15.05 Sheriff Lobo. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.Tod auf Bewah-
rung.

16.00 BJ und der Bar. Afl.: Die Fliege
auf dem Wildpferd.

17.00 Der Preiss ist heiss. Quiz.
17.45 Inside Bunte. Lifestylemagazi-

ne.
18.15 Wunderbare Jahre. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ein Jahrbuch für
die Ewigkeit.

18.45 RTL aktuell.
19.20 Houston knights. Afl.: Der

Dschungelkampfer. Herh.
20.15 Die Heimatmelodie. Groot

feest van de Duitse Volksmusik
22.00 Alles Nichts Oder?! Spelshow

met Helga von Sinnen en Hugo Egon
Balder met als speciale gast: Erika
Berger.

23.00 Liebesgrüsse aus der Leder-
hose (7): Kokosnüsse und Bananen,
Duitse erotische speelfilm uit 1989
van Günther Otto.

00.40 Die Schulmadchen von der
Klasse Sex Erotische film. Herh.

02.05 Mannermagazin M.
02.45 Liebesgrüsse aus der Leder-

hose (7). Erotische film. Herh.
04.20 Zorros grausamer Schwur.

Spaans-Italiaanse speelfilm uit 1964.
05.50 Tekenfilm.

Moses und der Kalkofen.
07.30 Piff und Herkules. Tekenfilm.
08.00 Konfetti. Met: Die Flintstone

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Tekenfilm.
06.40 Transformers. Tekenfilm.
07.00 Marenen aus aller Welt. Afl

06.00 Quarbeet. Kinderprogramma.
10.00 Cagney & Lacey. Amerikaanse
misdaadserie. Herh. 10.55 Abenteuer
Tiere. Natuurserie. Herh. 11.50 Glücks-
rad. 12.35 Wirtschaftsforum. 13.00
SAT 1 Bliek. 13.05 Auf und davon.
13.35 Raumschiff Enterprise. Ameri-
kaanse sf-serie. Herh. 14.30 Manner-
wirtschaft. Amerikaanse serie. Herh.
15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Fussball live
vanuit de Dortmunder Westfalenhalle.
16.45 Wunderbilder aus der Tierwelt.
17.15 klipp-klapp. Amateurvideo's.
17.45 Punk;, Punkt, Punkt. Woordspel.
18.15 Bingo. 18.45 Guten abend
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 ■ Der Hexer. Duit-
se misdaadfilm uit 1964. Herh. 21.55
SAT 1 Bliek. 22.00 Mann-O-Mann,
spelshow met Peer Augustinski. 23.05
Bettkanonen, Duitse erotische film uit
1973. Herh. 00.40 Von Haut zu Haut.
Duitse sexfilm uit 1969. Herh. 02.00
Bettkanonen. Herh. van 23.05 uur.
03.25 Programma-informatie/Video-
text.

moord. Slappe film met Theresa
Russell als Reynolds' advocate.

23.35 All that Marbles. Amerikaan-
se film uit 1981 van Robert Aldrich.
Aardig verhaal over twee vrouwelij-
ke worstelaars die, samen met hun
manager, in een oude auto van
toernooi naar toernooi reizen totdat
een verhaal in een toonaangevend
tijdschrift hun carrière in een
stroomversnelling brengt. Met Pe-
ter 'Columbo' Falk en Vicky Frede-
rick.

RTL4

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.)
12.05 TROS Aktua ( 12 30 Nws.
12 55 Mededelingen t.b.v. land en
tuinbouw) 14.05 TROS Aktua
sport (17.05 en 18 10 TROS Aktua.
17.30 Nws.) 19.04 Coulissen
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 002 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

12.35 persoverzicht) 1245 Ak-
tueel. 13 00 Hitparade. 16.00 Pro
en contra, leugdmagazine. 17.05
Forum - Cultureel magazine. 18.00
Uit de regio 18.10 BRF Aktuell
18.35Vrije Tribune 18.45 PhitosO-

phie und Ethik 19.00 Saterday
Night Rock Show. 21 05-21.07 Uit-
slagen Belgische lotto

Lang leve de opera! Attila, Verdi
Scala Koor en Ork. 0.1.v Riccardo
Muti met sol. 18.00 Nws 18.02
Avondstemming 20.00 Nws 20.02
KRO-klassiek, met Engelse instru-
mentale muz : 20.45 Komposities
van Harrison Birtwistle. Muz voor
slagwerk en blazers. 22.00 KRO-
Literair: Camera obscura. 23.00
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate

9.00 Postbus 94, verzoekplaten
9 30 Limburg sport. 9.50 Postbus
94 (vervolg) 1000 Het ei van St
Joost Regionaal magazine voor de
zaterdagochtend. 11.00 De Onder-
stroom, programma over kunst en
cultuur. 12 00 Het evenement,
klassieke muziek 13.00 Overname
programma's Radio 1. 17.00-1800
Limburg Aktueel (kort) en Vrij Spel,
popmuziek.

Omroep Limburg

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 20.03 The Bands.
21.00-7.00 Zie Radio 1

Radio 2

6.00 Guten Morgen Deutschland
8 00Radio-Shop Muziek en actua-
liteiten 12.00 Wunschhits zum
Nulltant Verzoekplaten. 15.00
Sport Shop Voetbal en andere
sportevenementen 18 00 Amen-
can Top 40. Aktueie hitparade uit
de USA 21.00 Je t'aime.
24 00-6 00 Kuschelrock. De mooi-
ste lovesongs

RTL Radio

" Theresa Russell en Burt Reynolds in 'Physical Evidence'.
(Duitsland 1 - 23.30 uur). -

RTL4
13.10 Lost in the desert. Zuidafri-
kaanse avonturenfilm uit 1970 van
Jamie Uys. Zieke jongen stort neer
boven de woestijn en moet vijandi-
ge negerstammen en agressieve
apen op afstand zien te houden.
Met Dirkie Uys en Jamie Uys.
Duitsland 1
14.15 Mi faccio la barca. Italiaansefilm uit 1980 van Sergio Corbucci.Gescheiden echtpaar onderneemtsamen met de kinderen een boot-
tochtje op zee. Het komt tot een
"verzoening. Met Laura Antonelli en.Johnny Dorelli.
BRT1
15.00 Meet John Doe. Amerikaan-se film uit 1941 van Frank Capra.
Cary Cooper bindt de strijd aan met
de corruptie in de liefdadigheidswe-
reld. Ook met Barbara Stanwyck.
BBC 2

Super Channel

15.40 Henry V. Engelse Shake-
speare-verfilming uit 1945 van Lau-
"*ence Olivier. Olivier speelt zelf dehoofdrol in film die wel een mees-terwerk genoemd wordt.

20.00 Claws. Amerikaanse thriller
uit 1977 van Richard Bansbach.

AKN: 7.04 Wakker. 8 04 Popsjop
10.04 Dolce vita. 12.04 Eeh...
13.04 Popparazzi 15.04Paperclip.
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.

Radio 3

600 Nieuws 6.05 Welkom week-
end (6.30, 7 00, 7.30 nieuws, 7 45
In 't spionnetje). 8.00 Nieuws 8 10
Ochtendkuren met Somers en Ver-
schuren. 10.00 Nieuws. 1003 De
zoete inval, radiokwis met Luc Ap-
permont 11.30 Vlaamse top tien
12.00 Radio twee top dertig (met
om 13.00 nieuws) 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws 17.10 Fris
van Lefever met retromuziek en
hits van vroeger (18.00 nieuws)
20.00 Hartelijk Wensen en verzoe-
ken van luisteraars (22.00 nieuwsen lotto). 23.30 Nachtradio (Nieuws
om 24.00 en 5.00 uur).

België/Radio 2

1.25 Deathtrap. Amerikaanse film
1982 van Sidney Lumet. Mislukte
schrijver kan briljant manuscript in
handen krijgen. Hij moet dan wel
de auteur van het stuk vermoorden.
Aardig. Met Mlchael Caine en
Christopher Reeve.

RTL4

1.08 I Tartari. Italiaanse film uit
1961 van Richard Thorpe. Oorlog
tussen Tartaren en Vikingen, alle
ingrediënten aanwezig. Met Victor
Mature en Orson Wells.

Duitsland 2
0.30 Avec le peau des autres.
Frans-Italiaanse spionagefilm uit
1966 van Jaques Deray. Frans ge-
heimagent moet 'lek' in inlichtin-
gendienst opsporen. Het heeft er
alle schijn van dat een oude vriend
van hem met de sovjets samen-
werkt. Met Lino Ventura en Jean
Servais. Spannend.
Duitsland 1

23.30 Physical Evidence. Ameri-
kaanse thriller uit 1989 van Michael
Crichton. Burt Reynolds als ex-
agent die verdacht wordt van

Duitsland 1

ject. Amerikaanse thriller uit 1970
van Joseph Sargent. Charles For-
bin heeft hypermodern computer-
complex in de Rocky Mountains
neergezet dat bedoeld is om een
nucleaire aanval van de sovjets af
te slaan. Computer slaat echter zelf
aan het denken. Met Eric Braeden
en Susan Clark.

Nederland 1

Ronduit slechte variatie op het
'Jaws'-thema, alleen dit keer geen
haai maar een happende beer in
de hoofdrol. Met Robert E. Pierson
en Jason Evers.

23.25 Colossus: The Forbin Pro-
BRT1

20.25 Stakeout. Amerikaanse film
uit 1987 van John Badham. Twee
rechercheurs moeten vriendin van
ontsnapte moordenaar in de gaten
houden. Een van hen wordt verliefd
op haar. Met Richard Dreyfuss en
Emilio Estevez.

6 30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws 9 02 NOS Sportief.
925 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 1205 Meer dan een
lied a11een....! 12.44 EO Metter-
daad hulpverlening 12.45 Vragen
naar de weg 1300 Nws 13.10
Kom er es uit. 13.30 Opo doro
14.00 NCRV-zaterdag sport 17.00
Licht en uitzicht INFORMATIE
VAN DE RIJKSOVERHEID: 17 46
Postbus 51, Nederlandse Antillen
en Aruba. 17 55 Mededelingen en
schippersberichten. 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 actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees 20.30
Laat ons de rustdag wijden. 21.14
EO Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector 21.35 Deze week
22.00-23.00 Zaterdagavonduur

Radio 5

700 Nws. 7.02 Wakker worden...
8.00 Nws 8.02 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00Kur-
hausconcert: Muziek voor piano
12.00 Muziek voor miljoenen.
13 00 Nws 13 02 Veronica klas-
siek: Gustav Mahler Jeugd Ork
met piano. 14 25 Veronica kamer-
muziek: Muz. voor sopraan en pia-
no. 14.54 Nieuwe platen 16 05

Radio 4

4.05 Radiowecker 6.00 Nieuws
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
Zum Tage 807 Welkom nieuw-
jaar 8.55 Overpeinzing 900
Nieuws 9.05 Der Musikpaviljon
(1000 Nieuws) 1200 Nieuws.
12 05 Pop Report met Gabi Lanfl.■14.00 Nieuws en economisch

praatje. 14 07 Orchester der We*
15.00 Café Cartton (16 00 nieuws).
17.00 Der Tag urn Fünf, aansl.

Fünf Uhr Tee (18.00 Nieuws)
19.00 Auf ein Wort. aansl Abend-
melodie (19.30 voor de kinderen)
20.00 Nieuws 2005 Konzert
2200 Nieuws 22.05 Musik zuretraümen 22 30-04.05 ARD-Nacht-
express

WDR 4

635 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platen (7.30 uit de regio: 745
agenda: 8.10 persoverzicht: over-
peinzing) 905 LP-Markt 10 00
Muziekprogramma. 12.00 Agenda
voor Brussel, aansl. Musik bei
Tisch (12 15 agenda Ostkanton:

België/BRF
(Nieuws om 6.30, 7.00, 8.00. 9 00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18 30 en 21 00 uur)

Zaterdag 11 januari 1992 "45
Limburgs dagblad televisie en radio zaterdag

Nederland 2Nederland 1 Nederland 3 RTL4 België/TV 1 tective. 02.15 II ragazzo e il poliziotto
03.40 Missione finale. 05.15 L'uomo
che paria ai cavalli. 05.45 Divertimenti.
06.00 Europa Europa.

BBC1

BBC 2

België/RTBF 1

08.25 Nieuws en weerbericht. 08.301
Crystal Tipps and Alistair. 08.35 Wiz
bang. 08.45 The Jetsons. 09.05 Eggs i
'n baker. 09.35 Thundercats. 10.00.
Going live! 13.12 Weerbericht. 13.15
Grandstand. 18.05 Nieuws en weerbe-'
richt. 18.15 Regionaal nieuws. 18.20
Tekenfilm. 18.35 (TT) One to win, sj
programma. 19.05 Noel's house party
19.55Big break. 20.25 The Paul Da
magie show. 21.10 (TT) Moon and sun,
serie. 22.05 That's life. 22.45 (TT)
Nieuws en sport. 23.05 Midnight caller,
Amerikaanse serie. 23.40 Marathon
man, Amerikaanse speelfilm. 01.45
Weerbericht.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 Rap. Poëzie van de straat, re-

portage over de Rap in de zwarte wij-ken van New Vork.
19.28 Een bericht van deWilde Gan-

zen.
19.30 Een uitkering is niet leuk.

Werken aan Werk over de gemeente.
20.00 "" Journaal.
20.24 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 Radikaal en rechtlijnig. Film-

portret van Arie Groenevelt en de ja-
ren 70.

21.45 't Is een vreemdeling zeker.
Afl.4: De Argentijn Leonor Caceres.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

15.10 Studio sport. Rechtstreeks ver-
slag van het NK marathonschaatsen
in Alkmaar.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

11.55 Studio sport. Rechtstreeks ver-
slag van de afdaling in Garmisch
Partenkirchen.

radio
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In het centrum van Heerlen

WINKELPAND
Aanvaarding direkt.
Eventueel met verdiepingen.
Huurprijs fl. 60.000,-

Voor nadere bijzonderheden en ol
Dezictitmgen gelieve ukontakt op te
nemen metons kantoor

llpw jw offermans
Ilvwli makelaardij 0.g. 1ü1 WA i ~j

NVM|^^_ << jtfermans makelaardij og Dvhn^^^rtfll Telefoon.o43-2175000f04405.3333
adres Vissersmaas te 621) EV Maaslncnt

■:ondentiea_es postbus 22 6336 ZG Hulsberg

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAALRENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaar gegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies,
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89. 6221 EH Maastricht o„i<

-

KANTOREN

I Vanaf 75 m 2tot 5000 m 2.Huurprijzen vanaf fl. 75,- per
m 2per jaartot fl. 150,-per m 2

Voor nadere bijzonderheden en of
bezichtigingen gelieve u kontakt op teI nemen met ons kantoor

ftf>^§ j.w. offermans
lvJPf makelaardij o.g. M

| |^B mw.?\ Ofermans makeiaar:i||h^^Hi| Telefoon: 043-217500of04405-3333
Kantooradres Vissersmaas Ie. 6211 EV MaastrichtI Korrespondentieadres postbus 22 6336 ZG Hulsberg

DE LIMBURGSE* 1
PERSONEELS pC\DS

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur diz;?

LINGUAPHONE I
Het Linguaphone Instituut is de gevestigde leider
'in taalonderwijs met het hoofdkantoor in London.
We worden wereldwijd vertegenwoordigd in meer
dan 100 landen. Vanuit onze vestiging in Geleen
bieden wij 39 verschillende talen aan, van
Afrikaans tot Zweeds.
Hier op de Heiweg ontwikkelt en voert een hecht

-.m van 12 personen onze marketing en ver-
sactiviteiten uit voor de Nederlandse markt.

Öm ons team te versterken zoeken wij met
onmiddellijke ingang:

TELEMARKETERS m/v
|Deze nieuwe team-leden zullen na een grondige
; inwerkperiode aan ons telefonisch verkoopteam
1toegevoegd worden.

Functie-eisen:

"* Goede beheersing van de Nederlandse
(ABN), Engelse en Duitse taal- * Goede contactuele en verbale eigen-
schappen

* Goede organisatorischeeigenschappen
* Goede typevaardigheid
* Doorzettingsvermogen

.' * Zelfstandig en in teamverband kunnen
werken

'. * Telefonische verkoop ervaring of
bereidheid om intern opgeleid te worden

* Alleen niet-rokers hoeven te reageren
>Deze uitermate verantwoordelijke posities bieden
■ alle mogelijkheden voor het ontplooien van eigen
creativiteit en initiatief. Het salaris en de secun-
daire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstem-
ming met de functie.

Sollicitatiebrief met c.v. onder vermelding van
vertrouwelijk te richten aan:

Linguaphone Instituut,
Heiweg 8, 6161 DA GELEEN

I MIXKERS KEUKENS
presenteert

JUBILEUM-AANBIEDING
25 jaar Mikkers Keukens een feit om even

bij stil te staan en om van te profiteren!

* iedere twee maanden een speciale jubileum-aanbieding *voor januari en februari is dit een

SOFTLINE KEUKEN
in 10verschillende fronten en kleuren

Afm.: 2.60x2.60 mtr.
Dubbel rvs spoelen keramische geïntegreerde geïntegreerde

kraan kookplaat afzuigkap koelkast

Sottltnefront keuken
met hoge wandkasten

★ JUBILEUM-AANBIEDING ★

’ 5.950,.
Alleen voor januari en februari bij:

MIXKERSKEUKENLAND 8.V., 't Inne lA, Budel, tel. 04958-91913
MIXKERS KEUKENDESIGN, Groteberg 72, Eindhoven, tel. 040-449567 »*

I TOPDESIGNKOLLEKTIES ltdi°" deSedf; Montis
D .Leolux - Cassina - Moroso - Behr -

INÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -
—^ Artifort - Gelderland - Cappelini -GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -

HccirMrcMTDi ika Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -
UtSIGNCtNTRUM DuHet . |nterstar , Li gne ROSet - JAB -

AAN DE Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -
van Besouw - Flos - Artemide -

WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -
Möller Design - Gallina - Banz Bord -HEERLEN! Danskina - Frighetto - Jori.

formaat. Design House neusjevan de zalm op
doorbreekt dezetraditie en brengt de kollekries topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... dat zult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauw!

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.
Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.

___ : '

Namens onze opdrachtgevers kunnen wij u diverse zakenpanden
en woningen te koop en te huur aanbieden (ook voor belegging)
Inl. tel.: 046-740555 - 740535 v.m.

Offermans F.8.8. B.V.
en OFAS & Co.
Geleen, Rijksweg Zuid 1708 «n

DUITSE ONDERNEMING
ZOEKT

mannelijke
buitendienstmedewerkers

met eigen auto en telefoon,
in de leeftijd van 22 tot 30 jaar.

De interne opleiding wordt
door onze firma verzorgd!

Telefonische informatie en afspraken
maandag v.a. 10.00 uur: 045 - 716364

I.V.F. MARKETING GMBH
Mönchengladbach - Alsdorf

Heerlen

MM
ïhg HOTEL

.vH4y4STRICHr
HOTEL MAASTRICHT een 5-sterrenhotel, be-
horende tot de Bilderberg Groep, met 112luxe ho-
telkamers en 23 zeer luxe appartementen, een ex-
clusief restaurant "Au bord de la Meuse", voor a
la carte lunches en diners, een petit-restaurant
"Porie Domino", een lounge/bar "Club d'Artagnan",
een japans restaurant, een uitgebreide banquelaf-
deling en congres-accommodatie tot 350 perso-
nen, zoekt op korte termi|n gegadigden voor de
functie van

SALES EXECUTIVE ,„w,

Hij/zij zal belast worden met de voorbereiding, re-
gistratie, interne uitvoering en coördinatie van on-
ze sales-afdeling Daarnaast zal hij/zij verantwoor-
delijk zijn voor de bewerking van bepaalde markt-
segmenten in binnen- en buitenland

Verder dient hij/zij te beschikken over goede con-
tactuele eigenschappen, bij voorkeur een horeca-
opleiding op MBO-niveau, ruime ervaring in soort-
gelijke functie, kennis in woord en geschriftvan de
Engelse. Franse en Duitse taal, leeftijd tussen 23
en 30 jaar, kennis van WP4.2.

Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid cv. en
pasfoto kunt u Öinnen'twee weken sturen aan:
Hotel Maastricht B.V.
t.a.v. Mw. M.J.A.J. van Roij
Ruiterij 1, 6221 EW Maastricht

Beter wonen begint met Stienstra I
Stienstra heeft een zeer uitgebreid 1
huizenaanbod in elke prijsklasse in f "" H ■heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- I KERKRADE di verwarmde gar ■
ding is slechts een beperkt aantal ge- *££ffiW-^_W-^"S£ Inoemd. Vind U het huis van UW keuze Badk met ligb. en douche vaste v

LANDGRAAF Hniet of zoekt vin een andere regio? I 1988 I übach o/Worms. Uitst. onder-
Vraag dan ons huizenmagazine aan of ______________fl_l \ houden woonhuis met tuin. Tuin-
maak uw wensen aan ons kenbaar. * 1 SkSfi-SicSnj!

JO$É WÊÊÊk ' m\ 'nstal'- 3 slaapk. Badk. met ligb.|fiß| ___— en 2e toilet. Vaste trap naar zol-BRI NSSUM H HEERLEN H I I^^Rt . PSTTT^. der.
Langeberg. Goed onderhouden Heerlerheide. Royaal halfvrijst. I ■ Prijs ’ 147.000,--k.k. 5943
halfvrijst. woonhuis met tuin. woonhuis met balkons. Gar. ËJ k — ,Geh. onderkelderd. L-vorm. Tuin. Z-vorm. woonk. Keuken. 4 *"jh__ ËK. LANDGRAAF H
woonk. ca. 35 nv. Grote eetk. 4 slaapk. Bet. badk. Hobbyk. Zol- I WWSÊ I Übach o/Worms. Luxe apparte-
slaapk. Douche. 5e slaapk. op derberging. Ged. roll. WÊé& I ment op le verd. metkelder. Luxe

BRUNSSUM H Winkelcentrum. Nieuw modern «B 1 1 Dakterras ca. 26 m 2. Div.
Kruisberg. Uitst. onderhouden appartement. Ontvangsthal met bergingen. Geh. met hardh. koz.
woonhuis met groot terras en lift. Entree. Royale woonk. met W2» I en F l"'- met dubb. begl.
tuin. Geh. onderkelderd. Gar. balkon ca. 38 nr mcl. luxe open HP"*^ H Prijs/ 89.000,-- k.k. 5930
Wask. en prov. kelder. Doorzon- keuken. 2 slaapk. Fraaie badk. 5880 H
woonk. Moderne open keuken met ligb. Prijs’ 279.000,- k.k. I SCHINVELD H
met app. Luxe badk. met ligb. en Prijs ’ 141.500.-v.o.n.

_________— —-^^^^^^^mmmm—^m^m^mm* In nieuwbouwwijk gel. vrijst.
2e toilet. 3 slaapk. Bergzolder. Prijs met afsluitbare parkeerpl. L-_-_-_^__^__i__^__fli mm^^^^^^^^ woonhuis met gar. Grote tuin ca.
Bwjr. 1967. ’ 159.000,-v.o.n. 6033 T^^^^^^^^^^^^ 20 m. diep. Doorzonwoonk. met

|**Sji HEERLEN ~~H KERKRADE H LANDGRAAF H ligb" eTdouche' Vaste trap naar
\ Schandelen. Nabij centrum gel. Chevremont. Luxueus woonhuis Nieuwenhagen. Uitst. gel. appar- grote zolder.

Uk;. «, appartement met parkeermoge- met gar. Tuin met niveauverschil. tement met berging. Living ca. 25 Prijs’ 178.855,--v.o.n. excl. ren-
lijkh. Berging, le verd.: Woonk. Praktijkruimte ca. 26m 2. Woonk. m 2.Dichte keuken met luxe in- teverlies 150

gMgMg met open keuken en royaal bal- met openhaard. Eetk. Dichte stall. 2 slaapk. Badk. met douche.kon. Grote slaapk. Badk. met keuken compl. met app. 3 slaapk. Balkon. Mogelijkh. voor over- SCHINVELD H
k* m kiJm douche. Wasruimte. Badk. met ligb. en draagbare rijkssubsidie. Goed Landelijk gel. vrijst. woonhuis.

Prijs/69.000,-k.k. 6015 douche. Opt. isol. Geh. met onderhouden. Grote gar. met werkpl. Kelder.
■P"tPIÉ:#«P hardh. koz. Prijs/128.800,-k.k. 5999 Royale woonk. met openhaard en

JJË*^"** HEERLEN H Prijs/ 389.000,- k.k. 5986 ] parketvl. Gesl. eetk. met aan-
lllip ** Heksenberg. Fraai woonhuis met rechtcomb. Bijkeuken en serre. 3

tuin. Berging. Kelder. Woonk. ca. hpfri TM H slaapk. Badk. met zitb. Grote
Prijs/229.000,- k.k. 5651 35 m 2met openhaard. Keuken. 3 SK« uis met tuin- B" Z°'der ""'r*f*^??***slaapk. Badk. met ligb. Zolder- ■ „, . .-„.i" o .t---.i, gingen. Goed onderhouden.
EIJGELSHOVEN H b"&nê- LANDGRAAF H Opp. ca. 2.000 m 2.Bwjr. 1939Go^^eS^.ussenw" P"^ H7.000,-k.k. 5964 "fg*"g3e s.aapk. Badk. -, Pr^s’ 280.000,-k.k. J

5825
ning met tuin. Carport. Living en HFFIt , FN 5 * woonhuis met turn. Inpand gar
keuken met eenvoudige install. "f?E^R,L5 N „, .. H Roya^ haj L*v!në

Aca-38 f"« SIMPELVELD H
tot ca 36 m' 3 slaapk Badk met Heerlerheide. Woonhuis met openhaardpartij. Aparte keuken Sweyer. Gesch. sout. woning met
ligb Ged roll en dubb beel tuin. Gar. Woonk. Keuken. Serre. %^. met luxe kunstst. install. mcl. tuin en terras ca. 15 m. diep,
Prijs f 149 000 -k k 6007 s,aaPk- Badk. met '*Bb. en 2e aPP' Bijkeuken. 4 ruime slaapk. achterom bereikb. Ruime gar. L-

toilet. Zolder. ""^H*.»" Badk- met ligb. en toilet. Div. vorm. woonk. Ged. open keuken
" Prijs/119.500,-k.k. 5674 mm zolder- en bergruimten. Goede met kunstst. install. 3 slaapk.

EIJGELSHOVEN H ''wtjlM /-'': isol. Hardh. koz. Moderne archi- Badk. met douche. Ruime zolder.
Vrijst. bungalow met inpand. gar. HEERLEN H tectuur. Bwjr. 1985. Uitst. onderhouden. Opp. 153
Royale entree. Woonk. ca. 60 m 2 Goed onderhouden sout. woning. B| ÉË Prijs/209.000,-k.k. 5229 m 2.Bwjr. 1984.
met openhaardpartij. Ged. dichte met tuin. Grote inpand. gar. met Prijs’ 158.000,- k.k. 5820
keuken met eiken install. Bijkeu- bergruimte ca. 35 nr. Ruime hal.
ken. Apart slaapgedeelte met 3 le verd.: Woonk. met open keu- SIMPELVELD H
slaapk. Badk. met ligb., douche, ken ca. 40 nv met plav. vl. 2e LANDGRAAF H Hulsveld. Goed onderhouden
2e toilet, bidet en dubb. v.w. Ex- verd.: 3 slaapk. Badk. met ligb.. ■'^''"'"""'"""'"ll"'"'"!^

Übach o/Worms. In landelijke halfvrijst. boerenwoonhuis met
clusieve mat. Uitst. ligging. douche en 2e toilet. Prijs ’ 125.000,-k.k. 6019 omgeving gel. landhuis Rondom voortuin en grote binnenpl.
Prijs/399.000-k.k. 6008 " Prijs’ 142.500-k.k. 5939 _ schitterende tuin. Gar. "Vide" Ruime hal. Woonk. met open-

LANDGRAAF H living ca. 36 m 2.Sep. keuken met haard ca. 40 m 2.Keuken mcl.
HFFRI FN H HhfcKLLN H Nieuwenhagen. Fraai gel. mo- luxe install. Bijkeuken. 4 slaapk. compl. eiken install. Eetk. 4
CpnmmT r.P7PIIi D 1 d,.-. ,? ,De £rL 0p u,tsl- lokalie Beslt- derne villa met Sar Llvinê ca- 51 Badk. met ligb. Grote zolder. slaapk. Badk. met ligb., douche
n,r,e"-, " . Bv, V' iF" landhuis met tuin en dubb. gar. m 2. Dichte keuken met alle app. 4 _~_„________. en 2e toilet. Grote zolder ca. 96E« „Tl fl"?'*'' Terras' Ru,me omvangsthal. L- slaapk. Badk. met ligb., douche mÊgÊÊÊ m 2, verdeeld in 2 ruimtes. Stal/Ontvangsthal. Lilt. Woonk. ca. vorm. woonk. ca. 42 m > met en toilet. Zolder. Opt. isol. Luxe .aJÜg berging. Gerenoveerd in 19639 nr. Gesl. keuken. Badk. met prachtig _ itzicht. Ges, keuken afwerklngsniveau. .'M Opp. ca. 327 m 2.Bwjr ca 1930
PriUrw nnrf Jêm& '"' «o_

,nd aPP' BadL 3 mime slaaPk- Prijs’ 409.000,- k.k. 6006 0Ko| Prijs’ 218.000,- k.k 5914Prijs/ 79.000,- k.k. 5898 Prijs/398.000- k.k. 5707 . K*S! —_— LANDGRAAF H I VOERENDAAL HHEERLEN H KERKRADE H Schaesberg. Uitst. onderhouden BHH^ Rustig gel. patiobungalow. Gar.
Weiten. Royale drive-in woning Spekholzerheide. Halfvrijst. woonhuis met tuin en gar. Living Berging. L-vorm. woonk. ca. 36
met tuin. Gar. Ruime hal. winkel-woonhuis met binnenpl. ca. 34 m 2.Keuken met eiken in- BL«-JRÉHi Hï m met °Per|baard. Gesl. keuken
Woonk. met open keuken tot. ca. Winkelruimte ca. 35 nr. Div. kan- stall. 3 slaapk. Badk. met douche. m^mmK^^ ||fc> mcl. alle app. 2 slaapk. Luxe
48 nr. 3 grote slaapk. Badk. met toorruimtes. L-vorm. woonk. Hobbyzolder ca. 36 m 2.Geh. met Ètf^^ badk. Dak in 1990 vernieuwd.
ligb. en 2e toilet. Ruime badk. met ligb. 4 slaapk. dubb. begl. '"« Uitst. onderhouden
Prijs/132.500,-k.k. 6011 Prijs/129.000,-k.k. 5648 Prijs’ 145.000,-k.k. 5998 Prijs/279.000,-k.k. 5683 Prijs/249.500,-k.k. 5995

—^^—^k-^» __^^ ■_«^«_m Voor inlichtingen W~ mm m m ""^ ""^ m m ""~ mmm m m"^_r^r| Iklf M Gaarne vrijblijvend informatie over woning\| rM\l Kil H: kantoor Heerlen, I „r.: I
mf I ILII>JI llfl Tel: 045-712255* Kruisstraat 56,

=_= = =_= 6411 BW Heerlen. I INaam I-= ___= I Straat: I
-_-_?-==-== MAKELAARDIJ BV Kantoor Maastricht, ■ Postcode/plaats: ,_________________________________

Tei: 043-252933* Wycker Brugstraat 50, ■ Telefoon: I
Maandag t/m vrijdag geopend van 9 00-21 00 uur 6221 ED Maastricht. I O Stuur mij gratis het nieuwe huizenmagazinenr. 195 2|
Zaterdag van 9 00-18 OO uur ■ , __ , . , , ïl
Aken Maandag t/m vnjdag van 9.00-13.00 en Kantoor Aken, I Jn.ongefrankeerde enveloppe zenden aan: *14 00-18 00 uur Zaterdag van 9 00-14 00 uur Tel: 0949-241-407540 Jesuitenstraße 2 I ftienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer s|

* ' * 5100 Aken. | 40' 6400 VB Heerlen. o



België/RTBF 1

08.25 Hallo Spencer, animatieserie.
Afl.: Kasl the mailman. (herh.). 08.55
Playdays: The playground stop.
(herh.). 09.05 Babar, tekenfilmserie.
Afl.: Cruel to be kind. 09.30 Telling ta-
les. Afl.: Kunz and the shepherd. 09.45
The legend of prince Valiant, serie. Afl.:
The awakening. 10.10 "" Blood and
honey, serie. Afl.: David gets to num-
ber one. 10.30 (TT) Defenders of the
earth, tekenfilmserie. Afl.: Diamonds
are Ming's best friend. (herh). 10.50
(TT) Blue Peter omnibus , kindermaga-
zine. 11.40 Strangers , serie. Afl.: Live
action. (herh.). 12.05 Boxpops, thema-
tisch muziekprogramma. 12.45 The
O-Zone, muziekprogramma. 13.00 The
courage of Lassie, Amerikaanse speel-
film uit 1946. Met: Elizabeth Taylor,
Frank Morgan, Torn Drake e.a. 14.30
There must be a pony, Amerikaanse!
speelfilm uit 1986. Met: Elizabeth Tay-
lor, Robert Wagner, William Windom
e.a. 16.00 Opera season . Vandaag:
Wozzeck. (Ook te beluisteren via Ra-
dio 3). 17.40 Great sporting moments.
18.00 Rugby special. 19.00 Ski sun-
day, skimagazine. 19.35 The money
programme. 20.15 Crufts 92: Suprème
champion, verslag. 21.15 (TT) Signs of
the times. Afl.: Red drives me nuts.
22.05 Trying times. Afl.: A family tree.
22.35 Did you sec...? 23.05-01.25 Iron-
weed, Amerikaanse speelfilm uit 1987.!
Met: Jack Nicholson, Meryl Streep,
Carroll Baker e.a.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.30 Rocky in de pijp. Filmportret
van de Marokkaans-Nederlandse
bokser Mohammed El Falah.

10.00 Jaouaz. Magazine in het Marok-
kaans/Arabisch.

10.30 Aktuël. Magazine voor Turken.
11.00 Studio Salaam. Islamitsch ma-

gazine.
11.30 Dokumintere oer Bouke v.d.

Sloot. Herhelling.
12.00-12.45 Het Capitool.
13.00 Schoolse zaken.
13.30-14.00 Integraal management.

Afl.6.
18.25 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 Gesprek met prinses Margriet

& Mr. Pieter van Vollenhoven.
Mö.v. hun 25-jarige huwelijksfeest.

21.15 Maria de Lourdes in Neder-
land. Registratie v.h. optreden van
deze Mexicaanse volkszangeres.
Herh.

22.00 "" Journaal.
22.05 Oog in oog. Serie tv-spelen van

Eric Oosthoek. Afl.9: Angel baby, ge-
speeld door Mary-Lou van Steenis..

22.35 Kosjmar. (Nachtmerrie),'2-deii-
ge documentaire over de ontredde-
ring in Rusland. Deel 1.

23.20-23.25 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

09.00 De grote dikke beer vertelt.
Tekenfilmserie. Afl.: De kikkerprins;
de kikker en het tijgereendje; de vlie-
gende kikker.

09.30 Purno de purno. Tekenfilmse-
rie. Afl.2: Oog in oog met de kiete-
laar.

09.45 Hoe zit dat en waarom. Kinder-
programma met filmpjes.

10.00 Mannetje en mannetje. Afl.:
Liedje, (herh.).

10.05 Pootjes. Serie over dieren.
Afl.l.

10.20 Smeerkees. Tekenfilmserie.
Afl.2: Smeerkees gaat naar school.

10.30 Zakken. Vuilvertelling. Afl.6: de
zakkenberg. Marcel laat vuil storten
om zijn vuilpaleis te bouwen. Dit leidt
echter tot een buurtopstand en zelfs
een grensconflict. Marcel komt danig
in het nauw.

11.00 Muziek op zondag: Heifetz,
portret van deze violist.

12.00 TROS Voetbal Plus. Sportpro-
gramma.

12.45-14.15 "" De VARA matinee.
Radio Filharmonisch Orkest en leden
Radio Symfonie Orkest 0.1.v. Valery
Gergiev spelen symfonie nr. 7 opus
60 -Leningjad-, Sjostakovitsj. (herh.).

18.00 Journaal.
18.05 Paul Haenen vijfover zes. Cul-

tureel-humoristisch programma.
18.35 Jongens van de Witt. Jonge-
renmagazine.

19.00 The wonder years. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: The accident.
Winnie zoekt na de breuk met Roger
weer contact met Kevin.

19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-
zine.

20.00 "" Journaal.
20.10 Lava. Serie met sketches. Afl.4.
20.42 Van Dis in de ijsbreker.

Adriaan van Dis ontvangt gasten.
21.32 Let the blood run free. Austra-

lische comedy-serie. Afl.2.
21.55 (TT) 4 Havo, een klas apart.

4-delige documentaireserie over een
vierde klas Havo in Hoorn. Afl.2: De
prestatie.

22.56 Song of the birds. Pablo Ca-
sals, portret van deze bekende cel-
list.

00.01-00.06 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.40 Wijnwereld - Spaanse wijnen.
8-delige serie over wijn. Afl.7. (herh:).

15.05 Waar blijf je anders. Discussie-
programma. Vandaag: Heeft geloven
toekomst?

15.35 (TT) Spoorloos. Programma
waarin mensen uit heden en verleden
elkaar ontmoeten. Presentatie: Han
van der Meer.16.00 "" Journaal.

16.07 Hersens op hol. Serie over het
menselijk vernuft. Afl.: Allemaal een
blauwe hoed.

17.00 KRESJ. Met: Kiekeboe, kleuter-
magazine. Vandaag: Spiegel.

17.10 Oren van je kop. Poppenserie.
Afl.2: Niets doen.

17.20 Zusters Kokkel. Jeugdserie.
Afl.2: De uitvinding van Napoleon.

17.40 De sprookjesstoel. Sprookjes
van de gebroeders Grimm. Afl.2: De
Bremer stadsmuzikanten.

17.55 (TT) Spoorloos. Vervolg.
18.00 Boggle. Woordspel.
18.25 CRASH. Met: Nummer 28, serie
over zeven jongeren voor het eerst
op kamers in de grote stad.

18.35 Dagboek van een gezond-
heidsfreak. Engelse jeugdserie.
Afl.2.

19.00 Perfect Strangers. Amerikaan-
se comedyserie. Afl.: Leugentje om
bestwil. Larry heeft kaartjes voor een
basketbalwedstrijd gekregen, maar
heeft diezelfde avond ook een af-
spraakje met Jennifer. Hoe komt hij
daar onder uit?

19.25 (TT) Waku waku. Quiz.
20.00 (""+TT) Journaal.20.12 (TT) Spoorloos. Vervolg.
«1.10 Brandpunt. Actualiteiten.
21.50 Inspecteur Dalgliesh. 6-delige

misdaadserie naar het boek van P.
D. James. Afl.2: Melodie des doods.
Er wordt weer een moord gepleegd in
Norfolk, waar Dalgleish op vakantie
is. Ook op de kerncentrale is alles
niet koek en ei, en Toby Gledhill be-
sluit zich aan te sluiten bij de actie-
voerders tegen kernenergie.

«2-40 Kruispunt. Magazine over kerk
en wereld.

23.20-23.25 "" Journaal.

12.00 Faire le point. 13.00 Nws. 13.20
Viva Maria, Franse speelfilm uit 1965.
Met: Brigitte Bardot e.a. 15.15 Ces
trams de nos amours, doe. 16.15 Gé-
nies en herbe. 16.55 Nouba nouba.
17.25 Jeu des dictionnaires. 18.00
Autovision. 18.30 Week-end sportif.
19.30 Journal. 20.05 Loterire. 21.15
Pas si betes. 21.25 L'affaire Howard
Beach (Making the case for murder),
Amerikaanse tv-film. 23.00-23.25 Nws.

België/Télé 21
14.00 Reflets. 15.00 BK cyclo-cross.
16.05 Rock in Rio (1). (herh.). 17.00
Radio 21. (herh). 17.40 Félix. (herh).
18.10 Une histoire du cinéma de Belgi-
que, doe. 19.30 Journal. 20.00 La nef
des fous (Ship of fools), Amerikaanse
speelfilm uit 1965. Met: Simone Signo-
ret e.a. 22.00 Nws. 22.25 Francois Mit-
terrand ou les fragments d'une histoire
de la gauche en France (1), doe.
23.15-00.10 Week-end sportif.

Sportnet
23.35-23.45 Coda. Plastische kun-

sten: Uit de Griekse cyclus
(1839-40), van Carl Rottman.

23.05 Ziggurat. Actuele kunstbe-
schouwing. Vandaag: An die Musik,
portret van Bernard Foccroul, de
nieuwe directeur van de Munt-
schouwburg.

09.00 Samson. Met de tekenfilms Bol-
ke de beer, Bouli, Ovide, en Babar.

10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. Praatcafé

met: De week in beeld; 11.15 Con-
frontatie; 12.00 Zeven op zeven.

12.45 Sportmiddag.
13.15 Onder het Chinees restaurant.

Italiaanse jeugdfilm. Met: Claudio Bo-
tosso, Nancy Brilli, Bernard Blier e.a.

15.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa-
milieprogramma.

17.30 De Edison tweeling. Ameri-
kaanse jeugdserie. Afl.: Inwijding.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.12.
18.05 Plons. Afl.: Plons en de dichter.
18.10 Merlina. Jeugdserie. Afl.: De

gouden plaat (1).
18.35 Meester, hij begint weer. Com-

pilatie van de beste verborgen came-
ra's uit Toets en Villa Tempo.

19.00 De Cosby show. Comedyserie.
Afl.: Een ouderwetse show.

19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Made in Vlaanderen: Alfa Pa-

pa Tango. Serie. Afl.7.
21.20 Tijd voor Koen. 1. Wolgalied,

Léhar. 2. Fragment uit Les quattro
stagioni, Vivaldi. 3. Heeft het roosje
milde geuren, P. Benoit. 4. Fragment
uit Don Giovanni, Mozart. 5. Frag-
ment uit Le nozze di Figaro, Mozart.

21.40 De Pré historie. Montagepro-
gramma. Vandaag: 1981.

22.10 I.Q. Quiz.
22.40 Vandaag/Sport.

" Herr Seele en Wendy van
Wanten in 'Lava.
(Nederland 2-20.10 uur)

01.40 Nachtprogramma.

23.35 Studio Rembrandt. De arties-
tensociëteit van Jeroen Pauw.

00.25 Dallas. Amerikaanse serie.
01.15 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.

22.30 Ursul de Geer. Talkshow met
Ursul de Geer als gastheer.

23.20 Nieuws.

21.40 De reis van je leven. Quizpro-
gramma waarin vier kandidaten vra-
gen moeten beantwoorden over een
bepaald land of een bepaalde streek.
De winnaar krijgt een reis aangebo-
dennaar het land dat in de uitzending
centraal staat.

19.55 Match: voetbal. Met de Spaan-
se, Engelse en Italiaanse competitie.

20.45 Freek de Jonge. Nieuwe 8-deli-
ge reeks programma's van de komiek
Freek de Jonge. Vandaag: de Ontla-
ding. Boeren, vissers en politie-agen-
ten lappen het gezag aan hun laars.
Je kan in Nederland de bodem verzu-
ren, de zee leegroven en je broek la-
ten zakken, zolang je de regering niet
in de buik treft. Voordat de grenzen in
Europa opengaan, heeft iedereen
een nieuw paspoort en hebben
draagmoeders en zaaddonors elkaar
gevonden in een belangenorganisa-
tie.

18.20 Bios. Film- en videoprogram-
ma. Presentatie: Mare Jacobs.

19.00 Jake & the Fatman. Ameri-
kaanse serie.

17.35 Full House. Amerikaanse serie
18.00 Nieuws.

17.00 Match. Sportprogramma.
17.15 Het Olympisch journaal. 6-de-

lige serie over de Olympische Winter-
spelen in Albertville.

15.50 Soundmixshow. Kandidaten
imiteren hun favoriete artiest of
groep. (herh.).

14.05 Columbo. Amerikaanse detecti-
veserie met Peter Falk in de hoofdrol.

15.20 Match extra.

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met de tekenfilms Spiderman en Co-
bi, Yogi Bear en de Familie Sanders.

12.00 Classique.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.

Duitsland 1 Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

07.00 NBA Basketbal. 07.30 Pilote.
09.00 IJsracen. 10.00 EK Basketbal.
11.00 Volleybal. 12.00 Matchroom pro
boksen. 14.00 Basketbal. 15.00 Paar-
desport. 16.00 World sports special.
16.30 Voetbal. 17.00 Voetbal. 19.00
Skiën. 19.30 Voetbal. 21.30 Olympi-
sche Spelen 1992. 22.00 Golf. 00.00
Voetbal. 01.00 IJsracen.13.40-16.00 Sport extra: Belgisch

kampioenschap veldrijden: 13.45
Amateurs; 15.00 Professionals.

Eurosport
09.00 Trans world sport. 10.00 Sunday
alive: Wereldbeker Skiën, Slalom da-
mes, Super G heren, skispringen; WK
cc skiën; Rally, (herh.).; WK IJsracen,
Voetbal. 19.00 Skiën. 20.30 Skisprin-
gen, (herh). 21.30 Rally Parijs - Kaap-
stad 22.00 Skiën. (herh). 23.30 Bok-
sen. 00.30-01.00 Rally. (herh.).

07.00 Nws. 07.20 Corps accord 07.35
Cursus Fr. 70.55 Clin d'oeil. 08.00 C.
Nws. 08.20 Nws. 08.30 Feu vert. 09.00
Envoyé spécial, (herh.). 10.10 Concert:
R. Strauss, Rimsky-Korsakov. 11.00
Grands solistes: Schubert, Rachmani-
nov. 12.00 Nws. 12.05 Performance.
12.30 Référence. 13.00 Nws. 13.10
L'école des fans. 14.00 Trente millions
d'amis. (herh.). 14.30 Le tueur du di-
manche, film. 16.05 Nws. 16.15 Cor-
respondances. (herh). 16.35 Envoyé
spécial. 18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil.
19.00 Nord-Sud 19.30 B Nws. 20.00
Sept sur sept. 21.00 Nws. 21.30 Eglan-
tine, film. 23.00 Nws. 23.20 Cinerama.
00.20-00.50 Courts métrages et viédo:
Zone surveillée, Olivier Langlois.

Super ChannelRAI UNO

" Giuseppe Sinopoli.
(Duitsland 2 - 22.30 uur).

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.05 Flash. 18.10 90 minuto. 18.40
Domenica in. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Sport. 20.40
Un cane sciolto. 22.20 La domenica
sportiva. 23.00 Flash. 23.05 La dome-
nica. 23.30 Zona cesarini. 00.30 Notte
- che tempo fa. 01.00 Predazzo. 01.40
Febbre di gioco. 03.15 Missione finale
04.50 L'uomo che paria al cavalli.
05.25 Divertimenti. 06.05 Davinia.

06.30 The mix. 10.00 All mixed up.
11.00 The hour of power. 12.00 The
mix. 12.30 Video travel guides. 13.00
Die Welt von Morgen. 13.30 All mixed
up! 14.50 Sports news. 15.00 lt is writ-
ten. 15.30 Tounstic magz. 16.00 World
sports special. 16.30 Hang loose.
17.00Youthquake. 17.30 The world to-
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30
Erf. 19.00 Videofashion. 19.30Thai pa-
norama. 20.00 Shell be sweet, film.
21.50 Sports news. 22.00 World news.
22.30 Absolutely live! 23.30 Film Euro-
pe. 00.00 All mixed up. 00.30 The mix
all night.SAT1 BBC1

CNN

TV
FILMS VIDEO

" Duilio del Prete, Cybill Shepherd en Barry Brown in 'Daisy Miller'. (Duitsland 2
23.30 uur).

Duitsland 3West
«u.OO Lola. Mexicaanse film uit1989 van Maria Navarro. Aardig
erhaal over de relatie tussen eenvrouw en haar dochter, die slechter

Wordt als de moeder scheidt. Met"-eticia Huijara en Alejandra Var-gas.

09.00 Cursus Engels. 09.30 Telekolleg
aktuell. 10.00 Cursus natuurkunde.
10.30 Cursus bedrijfseconomie. 11.00
Ihre Heimat - unsere Heimat. 12.00
Tele-Akademie. 12.45 Sehen statt Ho-
ren. 13.15 Europa-Magazin. 13.40
West 3 aktuell. 13.45 Sonntagsge-
sprach. 14.00 Kulturgeschichten, doe.
over koffie. 14.15 Humanökologie, be-
geleidingsprogr. bij de radiocursus.
15.00 Das Zauberschwert (The magie
sword), Amerikaanse speelfilm uit
1962. 16.15 Karl Kraus: lm Visier: Die
letzten Tage der Menschheit - neu ge-
sehen, portret. 17.15 Tremezza von
Bretano. portret van deze Keulse schil-
deres. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Die Kinder vom Mühlental, jeugdserie.
Afl.l. 18.30 Gott und die Welt. 18.58
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, met Sport im Westen. 20.00
Lola, Mexicaanse speelfilm uit 1989.
21.30 West 3 aktuell. 21.35 Schmidtei-
nadner, show. 22.35 Mary, show.
23.15 Geschichte: Kant, Königsberg,
Kaliningrad, doe. 00.00 Experimente:
The art of memory, Woody Wasulka.
00.26 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF MTV Europe
08.00 Awake on the wildside. 11.30
Euro top 20. 13.30 XPO. 14.00 The big
picture. 14.30 Ray Cokes. 19.00 US
Top 20 video countdown. 21.00 120
Minutes. 23.00 XPO. 23.30 Headban-
gërs ball. 01.30-07.00 Night videos.

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. 14.30 Inside business.
14.40 Evans and Novak. 15.40 Your
money. 16.10 On the menu. 16.40
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gui-
de. 18.00 World business this week
18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu-
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The
week in review. 21.00 World report.

09.40 The four great seasons, 4-delige
doe.serie. Vandaag: The great spring,
(herh.). 10.10 News. 10.15 Articles of
faith, religieus magazine. 10.30 This is
the day, religieus magazine. 11.00Sec
hear! 11.30 Cursus Duits, (herh.)
11.55 Fast feasts: Greek meese. 12.00
Into Print: Typomania. (herh). 12.30
Skillshop. 13.00 (TT) Play it safe. Van-
daag: Accidents just happen - don't
they? 13.30 Country file. 13.55 Agra-
risch weer. 14.00 News. Aansl.: Para-
dise. Afl.: Treasure. 14.50 Tekenfilm.
15.00 (TT) EastEnders. (herh). 16.00
Columbo: Now you sec him, misdaad-
film met Peter Falk. 17.25 (TT) Bite
back. 18.05 The clothes show. 18.30
(TT) Antiques roadshow. 19.15 (TT)
Play it safe. Vandaag: Accidents just
happen - don't they? 19.25 (TT) News.
19.40 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT)
'Allo, 'Allo, Engelse serie. 20.45 As
time goes by, comedyserie. 21.15 (TT)
Lovejoy, Engelse serie. 22.10 (TT) A
time to dance. 23.05 (TT) News. 23.20
Everyman, doe.serie. 00.00 The nobel
century, serie. Afl.: The explosion of
hope. 00.50 The sky at night, astrono-

06.00 Neon Rider. Herh.06.55 My little
Pony. 07.25 Grisu, der kleine Drache.
08.00 Police Academy. 08.25 Batman.
Herh. 09.00 Verliebt in eine Hexe.
Herh. 09.30 Zoro. 10.00 ■ Dick und
Doof. 10.30 Drops, quiz. 11.00 ■
Neues von Hexer, Wallace-Krimi uit
1965. Herh. 12.40 Kmo News. 12.55
So gesehen. 13.00 SAT 1 Bliek. 13.05
Vorsicht, Kamera! Herh. 13.35 Raum-
schiff Enterprise. Amerikaanse sf-serie.
Herh. 14.30 Mannerwirtschaft. 15.00
SAT 1 Bliek. 15.05Black, der schwarze
Blitz. 26-delige Canadese serie. 15.30
Dick und Doof - Lange Leitung. Ameri-
kaanse slapstick-comedy uit 1938.
16.35 SAT 1 Bliek. 16.40 Das Impe-
rium schlagt zurück. Amerikaanse sf-
film uit 1979. 18.45 SAT 1 Bliek. 18.50
Sportclub. 19.20 Glücksrad 20.05 Wet-
terNews. 20.15 Der Ruf des Herzens.
Australische tv-film uit 1986. Deel 2
(slot). Herh. 22.00 Talk im Turm, talk-
show. 23.20 SAT 1 Bliek. 23.30 Die
hemmungslosen Sechs. Serie met
sketches. 00.00 Dick und Doof - Lange
Leitung. Herh. van 15.30 uur. 01.00
Programma-overzicht en Videotekst.

des BRF 1705 Sporttreff. 18.40
Seniorentunk 1900 Wunschkon-
zert. 2105 Sportresultate vom
Wochenende.

Omroep Limburg
900 Postbus 94, verzoekplaten
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma 12 00 Hel Concert 1300
Overname Radio 1 14.00-1800
Omroep Limburg Sport

Radio 1
Elk heel uur nws 7 05 KRO's Ont-
bijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging 8.08 Groot nieuws
HV: 903 De verbeelding IKON:
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.03 Wegwe-
zen. 11.03 Ophef en vertier (12.30
Nws.) 13.08 Hier en nu 14.03
Langs de lijn, sport en muziek
(1730 Nws). 18.08 NOS Aktueel
19.02 Van 0 tot 80. 20.02 Jazz uit
het historisch archief: ca.20.30
NOS Jazzgeschiedenis 21.02 The
great American songbook 22.02
New age music magazine. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02-7 00
TROS Nachtwacht.

profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering
11 00 Aspekten van de kamermu-
ziek: II triangolo musicale. 12.00
De Nederlanden. 13 00 Nws 13 02
Diskotabel. 14 15 Concert op zon-
dagmiddag: Brabants Ork. met
sopraan (in de pauze: Praten over
muziek). 16.30 Vokalise. Muz voor
piano en zang. 18 00 Nws 18 02
Muziek uit duizenden 19 00 Conti-
nu klassiek 20.00 Nws 20.02
Specialiteiten a la carte 22 00 Ka-
merconcert. Muz voorviool en pia-
no. 23.00-24.00 Finale.

6.00 Sonntag Morgen. 9 00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten
12.00 Hits der Woche, Top 30
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport Ruckblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18 00 Classic-
Hits Die grossten Hits. die besten
Oldies 21.00 Je t'aime Das zartli-
che Magazin. 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt

RTL Radio

Elk heel uur nws. 8.02 Vroege vo-
gels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Fons Jansen (3). Herh 10.30
MuziekmozaTek 12 02 Nederlands
op AVRO 2. 13.02 AVRO Radio-
journaal. 1402 Café op twee
15.30 Mezzo 17 02 De taaimees-
ters 17 30 Tour de chant. 18.02
Album 20.02 3 x bellen 20.30The
great American songbook
21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 2

6 00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (630, 7.00, 7.30
nieuws) 8 00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen 8.12 Relax Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum Toeristisch
programma 10 00 Nieuws. 10.03
De pré-historie 11 00 Kop of Flet.
Personality-show van Michel Pol-
let. 13.00 Nieuws 13 10 Hittentit
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14 00 Fiestag 17.00 Nieuws
17.05 Afgefloten (17 45 Nationale
Voetbaluitslagen) 1800 Nieuws
18.10 Funiculi Fumcula 20.00 Vra-
gen staat vrij. verzoekplaten (22 00
Nieuws) 2330-600 Nachtradio
(24 00 en 5 30 Nieuws )

België/Radio 2

Radio 3
Elk heel uur nws AKN: 8.02 Pops-
jop 10 02 Dolce vita 12.02 Eeh...
13.02 Popparazzl. 15.02Paperclip
17.02 Basta 18 02 Het stenen tijd-

perk 19.02 Forza. 20.02 Leidseka-
de live. 22.02 Rock City.
23 02-24.00 Liefdeslijn.

RTL Plus
20.15 Bengelehen liebt kreuz und9uer. Duitse heimatfilm uit 1968van Marran Gosov. Man gaat ziche buiten aan liefdesavontuurtjes,e"s als familie een echtgenotevo°r hem heeft gevonden stopt hij

et. Met Harald Leipnitz en Sybille

Duitsland 2
23.30 Daisy Miller. Amerikaanse
film uit 1974 van Peter Bogdano-
vich. Amerikaanse reist rond de
eeuwwisseling door Europa en
gaat, tot groot verdriet van haar
reisgenoot, in Rome van het leven
genieten. Ma*tig verhaal met Cybill
Shepherd en Barry Brown.

BBC 2
23.05 ironweed. Amerikaanse film
uit 1987 van Hector Babenco. Jack
Nicholson en Maryl Streep als twee
alcoholisten die tijdens de depres-
sie van de jaren dertig proberen het
hoofd boven water te houden. Ni-
cholson werkt af en toe als dood-
graver. Goed acteerwerk, vrij lang-
dradig script.

Duitsland 1
20.15 Hoosiers. Amerikaanse film
uit 1986 van David Anspaugh. Ge-
ne Hackman als coach van een
basketbalteam van een middelbare
school ergens in Indiana. Dennis
Hopper ('Easy Rider', 'Apocalypse
Now') is geweldig als aan de drank
verslaafde supporter. Onderhou-
dend.

Radio 4
8.00 Nws 8.02 Liefde op 't eerste
gehoor. 900 Musica religiosa et

6.30-650 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden IKON: 1000
Het verhaal. 10.10 Kerkdienst
10.58 Wilde ganzen. 11.00 De an-
dere wereld van zondagmorgen op
vijf. 12.00 Nws. 12.05 Het zwarte
gat 14.00Radio Romantica 16 00
Club Veronica Trend 16.55 Mede-
delingen en schippersberichten
IKON: 1700 Kerkdienst. IKON:
1758 Wilde ganzen 1800 Nws
18.10 Liturgie & kerkmuziek. IOS:
1840 De onbekende islam 1900
Nieuws in het Turks 19 05 Nieuws
in het Marokkaans. Arabisch. 19.10
Nieuws in het Berbers. 19.15
Nieuws in het Chinees 19.20 Sua-
ra Maluku 1955 Tambu 2030
Zorg en Hoop 21 20-22 20 Mede-
landers Nederlanders.

Radio 5

635 Fróhlicher Auttakt 7.45 Ve-
ranstaltungskalender 8.05 Fróhli-
cher Auttakt. 8.30 Glaube undKirc-
he 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieder 11 05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü
14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Domino - die Spielshow

Beigië/BRF

4.05 Radiowecker 600 Nachreh-
ten. 605 Morgenmelodie 8.00
Nachrichten. 805 Volkstümliche
Matinee 10.00 Nachrichten. 10 05
Operette nach Wunsch 12 00
Nachrichten

(
12.05 Musik ist

Trumpf 13 00 Heimatmelodie Fol-
klore rund urn die Welt 14.00
Nachrichten. 14.05 Was dart es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf.
Chöre der Volker 18.00 Nachrich-
ten und Wener. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort.
Abendmelodie 20 00 Nachrichten
20.05 Ermnerung 22 00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen
22.30-4 05 ARD-Nachtexpress

WDR 4

"8-35 Disney Club. Gevarieerd kin-
derprogramma, (herh.).

""0.00 Kurz-Geschichte: Schone Ord-
nung - der rechte Winkel.

'°-15 (TT) Wir Deutschen. Documen-
taire serie. Afl.B: Dreissig Jahre Krieg
(1550-1700).

11-00 ARD-Sport extra: Skiën om de
Wereldbeker, Super G voor heren.12.00 "" Presseclub.

12.45 Tagesschau. Met Wochenspie-
gel.

13.10 Weekoverzicht eins plus,13.15 "" Musikstreifzüge: Ludwig
Van ... Computer Beethoven war an-
ders, interpretatie van Grote fuga
opus 134.13.45 Neues vom Süderhof. 6-delige
Serie. Afl.3: Das Pferderennen.

14.15 Maid Marian and her Merry
Men. Engelse jeugdserie. Afl.2: Ro-
bert, das unglaubliche Hühnchen.14.40 A-Z Lifeshow.15.00 Tagesschau.

ARD-Sport extra: Skiën om deWereldbeker, slalom dames; EK Ro-
delen, finale ploegen; ATP-Tennis-
'oernooi Sydney, samenvattingfinale;
Mohammed Ali 50 jaar, portret.17.00 ARD-Ratgeber: Essen undTrinken: Chineesroerbakken.17.30 "" Laudate.18.00 Tagesschau.

18.05 Wir über uns.
18.10 Sportschau.
18.40 (TT) Lindenstrasse. Duitse se-
rie. Af1.319: Der grosse Tag.

19.09 Die Goldenel.19.10 Weltspiegel. Reportages.]9.50 Sportschau-Telegramm.19.58 Programma-overzicht.
«0.00 (TT) Tagesschau.
«0.15 a# Freiwurf. (Best shot/Hoo-

siers), Amerikaanse speelfilm uit
1986.

22.04 Tagesthemen-Telegramm.
22.05 Titel, Thesen, Temperamente.
22.35 Tagesthemen.
22.50 Berliner Nachtschwarmer.
Amusementsprogramma.

23.35 Die besten Jahre. Serie. Afl.:
Die ungleichen Brüder.

99-25 Tagesschau.
Z.E.N. Shogun - Kunsts-

chatze aus Japan: Ansichten von

08.45 Programma-overzicht.
08.47 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.7: Kolo-
niale Endzeit in Asien. (herh.).

09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Menschen auf der Flucht: Pro-

testantse kerkdienst.
10.15 Matinee: Fernsehspielautoren:
Eva Maria Mieke: Marieneken, tv-
spel. Met: Hannelore Hoger, Nina
Hoger, Danila Schleicher, e.a. Deel 2
(slot), (herh.).

12.00 "" Das Sonntagskonzert: Vor-
hang auf, vooruitblik.

12.45 Heute.
12.47 Wir stellen uns. Hajo Friedrichs

in gesprek met Prof. Dieter Stolte.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals.
13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl.:

Das grosse Wiedersehen.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-

gelbuch. 27-delige natuurfilmserie.
Afl.: Wo Menschen Löwen bestehlen.

14.15 Karfunkel. Kinderserie. Afl.:
Der Baum der Wünsche.

14.45 Umwelt. Milieumagazine.
15.15 Trainer des Jahres. (Coach of

the year), Amerikaanse speelfilm uit
1980. Met: Robert Conrad, Ricky
Paul, Erin Gray e.a.

16.50 Aktion 240. Aansl.: Der grosse
Preis (VPS 17.04).

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage. Met o.a.

Handbal; IJshockey; Zaalvoetbal.
18.15 ML - Mona Lisa. Thema: Macht

Emanzipation krank?
18.57 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt.
19.30 20 Jahre Tele-Zoo. Hoogtepun-
ten uit voorgaande 100 uitzendingen.

20.15 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Die treibende Kraft.

21.45 Heute . Met Sport am Sonntag.
22.00 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Afl.B: Afrika
entlasst den weissen Mann.

22.30 "" Sinopolis. Portret van diri-
gent Giuseppe Sinopoli. M.m.v. Julia
Varady, Catharine Malfitano e.a.

23.30 Daisy Miller. Amerikaanse
speelfilm uit 1974. Met: Cybill She-
pherd, Barry Brown e.a.

01.00-01.05 Heute.

07.55 Denkanstösse. 08.00 Cursus
Russisch. 08.30 Cursus wiskunde.
09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursusin-
fo. 10.00 Cursus natuurkunde. Cursus
economie. 11.00 Musik urn elf. 12.00
Tele-Akademie. 12.45 Sehen statt ho-
ren. 13.15 Ihre Heimat - Unsere Hei-
mat. 14.15 Fernsehen - Wiedersehen:
Kulturklassiker: John Cranko en het
Ballet van Stuttgart. 15.00 Omnibus:
Das Jahr Null, doe. 17.00 Die schnelle
Welt von CNN. 17.45 Die 6 Siebeng-
'scheiten, quiz. 18.30 Südwest-Journal.
19.00 Die Schlagerparade der Volks-
musik. 19.45 Alles Alltag..., religieuze
serie. Afl.2. 20.15 Reisewege zur
Kunst: Rund urn den Spreewald. 21.00
Nieuws. 21.05 Legenden und Wahrheit
des Bernsteinzimmers, doe. 21.50 Flut-
licht. 22.45 Wortwechsel: über den
Umfang mit Gefühlen: Reinhard
Tausch. 23.30 Weisser Fleck. 00.15
Denkanstösse. 00.20 Nieuws. 00.22
Non-Stop-Fernsehen.

13.00 Mem Vater is ein Ausserirdi-
.scher. Afl.: Durchgedreht. (herh.).

13.30 Familie Munster. Serie. Afl.:
Merlins Glücksgroschen.

13.55 Ultraman - Mem geheimes ich.
Serie. Afl.: Eine Sekunde zu spat.

14.20 Adam 12, Einsatz in L.A. Poli-
tieserie. Afl.: Stromausfall.

14.45 Das Bibel Quiz. Bijbelquiz.
15.15 Emma-Königin der Südsee.

4-delige miniserie. Met: Barbara Car-
rera, Hal Holbrook e.a. Deel 2.

16.05 Die Lummel von der ersten
Bank (7): Betragen ungenügend.
Duitse komedie uit 1972. Met: Hansi
Kraus, Theo Lingen e.a. (herh.).

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Serie. Afl.:
Erwachsenwerden.

18.35 Moment mal, Musik.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reiskwis. Vandaag: Finland.

20.15 Bengelehen liebt kreuz und
quer. Duitse erotische film uit 1969.

21.45 Spiegel tv. Actualiteiten.
22.20 Prime time - Spatausgabe.
22.40 Schloss Pompon Rouge. Co-

medyserie. Afl.: Casanova.
23.10 Playboy late night show.
00.00 Kanal 4 extempore. Concert-

magazine "vanuit Keulen.
00.30 Twilight zone. Serie. Afl.: Un-

verhofftes Glück.
01.00 Australian open '92. Tennis-

kampioenschappen in Meibourne.

09.40 Das Spukschloss von Bas-
kermoore. Duitse komedie uit 1976.
Met: Hans-Joachim Kulenkampff,
Frithjof Vierock, Eddie Arent, e.a.

11.05 Kunst und Botschaft. Die
Hochzeit, van Mare Chagall.

11.10 Ehrenhauptling der Watubas.
Duitse komedie uit 1978. Met: Hans
Joachim Kulenkampf, Frithjof Vie-
rock, Brigitte Mira, e.a.

12.30 Major Dad. Serie. Afl.: Funkeln-
de Augen.

06.00 Turbo teen. Tekenfilm.
06.25 Die Flintstone Kids. Tekenfilm.
06.40 Torn & Jerry Kids. Tekenfilm.
07.00 Yogi Bar. Tekenfilm.
07.25 Scooby Doo. Tekenfilm.
08.00 Li-La-Launebar. Met David der

Kabauter, tekenfilm.
09.30 Tekenfilm.

13-00 Courage of Lassie. Ameri-
kaanse film uit 1946 van Fred Wil-
9°x- Lassie heeft in de oorlog ge-
werd te doden, Elisabeth Taylor
cc""t het hem na de oorlog weer af.

BBC 2

Duitsland 3West
'3-00 The Magie Sword. Ameri-kaanse kostuumfilm uit 1962 van
Be 1 1. Gordon. Met Basil Rathboneen Estelle Winwood.
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Vakantie & Reereatjbéé|
Advertentiecombinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen Voor informatie en reserveringen: RDP. postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295

TERSCHELLING app.boerderij „De Groede" bij natuur-
reserv. „De Boschplaat". Luxe app. geschikt tot 4 pers.
(ook verh. luxe 6-pers. bung.'s). Tel. (05620) 9099.

WA-61R

Vakantie op TEXEL? ' I <=_=w=__^ ~v~ IKom in met of jan» JJ mfUm. MmW
A ÊCX.CI\,op zomerprijzen. I

Aanzienlijke kortingen op 3-daags Fietsarrangement
onze zomerprijzen! Voor zor Drie dagen (2 nachten) ver-
geloos genieten in 4- en 5-

w(,_ d basjs logies/ontbijt.sterren bungalows en appar- en Kamer
tementen schr„ft of belt u

me| bubbelbad„ Kompleelnu naar , . ~, ,_
o. verzorgd, vanaff 153,50p.p.
o

?»<_ 2-,., <»« Hotel't Koogerend
°"5S öS3 H o>§B Infoenres tel 02220-13301—:r-. r* t/i CT f— 1—TT -> _TT_»¥a>'"~

OoQOo k,wQ°o s>ei —' ■—i r -K.-nnS«OnS«cUn e^_s=_=^^\_» -
"'S°° »S°° wsS- _S_%l_=/i4 fMi<^^
X 2

_ " i_ Q Q- — " 1- > —'£ "
TERSCHELLING/AMELAND. T.h. gr. luxe sta-caravans
2 en 3 slp.kmrs, w. water, kl.tv., radio, vrij voor 18-7 en
na 22-8. Tel. 05180-1581, b.g.g. 05620-2582.

WA-61R
TEXEL. Op park 6 pers. bungalow, subtrop.
zwemb. Nu met korting. Tevens 2-pers. bungalow,
02220-12810. WA-61R'
AMELAND/TERSCHELLING. T.h. stacaravans, 2
slp.kmrs., gaskachel, str. water en wc, voll. inger. Vrij
vóór 25-7 en na 8-8. Inl. (05180) 1206 (n.o. zond.).

WA-61R

ZWERFTOCHTEN door Friesland op luxe motorjacht
met schipper, alle comf., max. 4 pers. Inl. (05150)
17004. FR-61R

t vakantiecentrum 't Hout *f>f>f>f>
Temidden van de bossen van de Friesche Wouden
ligt VAKANTIECENTRUM 'T HOUT. Prachtig gele-
gen bij het dorp Bakkeveen. Wij bieden u mooie af-
gescheiden campingplaatsen en 4-6 pers. bunga-

lowvertiuur. Zeer veel activiteiten, o.a. groot verwarmd zwem-
bad en recreatieteam, dus zeer KINDVRIENDELIJK. Gratis
folder op 05169-1287. FR-61R

GEEN PRETPARK. Luxe 5* bung.'s met grote tuin aan
bos. Ideaal wandel-fietsgebied voor rustzoekers. Boek
nu voor 1992. Krokus-vak. ’468. Tel. 05280-65803.

DR-61R
Stacaravans/zomerhuisjes v.a. 375.- hoogseiz. Gezell.
camp., zwemb., 4 sterren ANWB. Info/folder De Zorg
Vliedt, Wateren, gem. Dieven, 05612-1368 b.g.g.
05212-7258. DR-61R

Bel: 05915 53002
voor gratis kl.folder. Ruime kampeerpl., riante verh-
.car.'s. NIEUW: verw. toiletgeb., verw. peuter/kleuterbad
en houten chalets, ANWB-class., 4 sterren/3 vlaggen.
Recreatiecentrum 'De Zandpol', z.o. Drenthe, vlakbij
Emmen. DR-61R
BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bung.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, (020) 6459541/
6413940. DR-61 R
HUNZEDAL BORGER:
OMDAT UW VAKANTIE EEN HOOGTEPUNT MOET
ZIJN!
Vijf sterren bungalows (4 en 6 pers.) en uniek gelegen
kampeerterrein in hart van Drentse Hondsrug, vlakbij
dorp Borger.
VOOR ALLE GASTEN GRATIS TOEGANKELIJK SUB-
TROPISCH ZWEMPARADIJS MET BUITENZWEM-
BASSIN.
Veel andere voorzieningen: o.a. sauna, zonnestudio,
uitstekend restaurant, recreatiezwemplas met strand,
tennis- en midgetgolfbanen. Ideale omgeving voor fiet-
sen en wandelen. Camping geopend vanaf 1 april.
Informatie en folder: 05998-34698 of Pb. 77, 9530 AB
Borger. DR-61R

Camping De Hondsrug iseen modern ingericht* ge-
zinscamping met o.a.

* Toeristische plaatsen met ei-
gen sanitaire unit

campingl * Arrangementen Pasen, hemel-
vaart en Pinksteren

w,A\mmmm^mJ " Buitenbad
J***^^^ * Verwarmd binnenbad

annerweg 3 - 9463 TA eext * Chalets en stacaravans te huur
tei. 05922-1292 * Gehele seizoen recreatiebege-

leiding.
NIEUWSGIERIG? Komt u gerust eens langs om te kijken, of
vraag onze kleurenfolder aan.

Hotel-Pension 'Villa Nova', gel. in bosrijke omg., prima
uitgangspunt voor wandelaars en fietsers. Goede keu-
ken, grote tuin, terras, ruime parkeergel.heid. Kamers
met en zonder douche/toilet, lift aanwezig. Voorzienvan
eet- en recreatiezaal. Voll. verzorgd vanaf ’ 47 p.p. p.d.
Vraag vrijblijvend inlichtingen. Fam. Krans, Dorpsstraat
38, 8437 PB Zorgvlied. Tel. (05212) 7212. DR-61 R

HOLTEN. T.h. in de bossen van 'mooi Holten' rustig en
vrij gelegen comf. bung's 4, 6pers. dichtbij zwemb., veel
fiets- en wandelmog.heden. Inl. tel.: 05483-63592.

OV-61R

GEZINSCAMPING
"^S&fcyi verw. zwem-kinderbad waterglij - ffcl*

—if/&X' tennisb. recr.-team. Folder aanvr ,
05729-1564. ' Öl3*

VAKANTIEPARK COLLENDOORN nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Gezellige vakantiehuisjes met gratis po-
nyrijden en rijles voor de kinderen, overdekt verwarmd
zwembad, gezellige familieavonden, mcl. entree PONY-
PARK SLAGHAREN met gratis gebruik van alle unieke
attrakties, nieuwe wildwaterbaan, westernshows etc, 3
dagen met 2 overnachtingenvoor slechts ’ 338 per va-
kantiehuisje. Ga langs uw postkantoor of postagent-
schap en haal gratis de nieuwe vakantiefolder, of bel
(05231)3000. QV-61R
Holten. Vak.oord 'De Lindenberg', FOLDER '92 LIGT
VOOR U KLAAR. Vraag gratis folder over de 33 vrij-
staande, in het bos gelegen, vak.bungalows met alle
comfort, zowel in als buiten de bung., zoals ktv, mcl. vi-deo, verw. zwembad, speeltuin, kantine, wasserette,
midgetgolf, sportveld, recr.team enz. Nog mogelijkh.
hoogseiz. (periode 17-7/14-8 vol). In voor- en naseizoen
50-PLUSSERS belangrijke korting. Postweg 1, 7451 TS
of bel (05483) 61364. OV-61 R
OMMEN. T.h. inger. stacar.'s op vak.centr. Bestmener-
berg in de bossen m. verw. zwemb. Recr.team aanwez.Inl. of folder 05274-1267. QV-61R

VVV Holten
HOLTEN MET DE HOLTERBERG. Holten! U vindt er
rust, ruimte en een gemoedelijke en gastvrije bevolking.
Holten! U vindt er diverse accommodatiemogelijkheden
in een prachtige bosrijke omgeving aan de voet van de

Holterberg. Meer informatie?

Bel 05483-61533/64843.
OV-61 R

BUNGALOWPARK HET WITTE HUIS A. D. BOSRAND
*** ANWB, voll. ingerichte bung's en caravans, 4-6-10
pers. v.a. f 375 all-in, 4 pers. in de bossen met verw.
zwemb., nabij Veluwemeer, honden toegest. Doornspijk
(nabij Nunspeet). Tel. (05258) 1471. GE-61R
WINTERSWIJK: t.h. vakantieverblijf in de natuur. Ideaal
voor kinderen. Tel. (05430) 62421. GE-61R

RECR.CENTR. „HET EIBERNEST' EIBERGEN (ACHTERHOEK)
Verh. van 2-11 pers. bung's/stacaravans en kampeerpl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7252 DB Eibergen. (05454)
71268/71269. GE-61R
HOENDERLOO (VELUWE). T.h. luxe stacaravans, ruim
en cpl. ingericht, d/wc/tv, direkt a/h staatswildreservaat,
v.a. ’ 305.- p.w. Info/folder: De Woeste Hoogte, 05768-
-1600. GE-61R
WINTERSWIJK. Luxe vrijst. recr.bung. in bos, speelt.,
recr.meer, 3 sl.k., cv, ktv, eigen inrit. Prijzen v.a. ’ 270
p.w. all-in. 074-664360. GE-61R

I nergens in Nederland zijn
u /\ I de duinenhogeren breder.

lcSooflLCW">E'"x'"' I 's het strand zo wit
beSS!2*"■■*" ■ onschoon.
eqmono aan zee ■"WtT—--TT^TPTT-TT^TVrnTTTfI

Amsterdam MUJi^A^amMmMdUiêiiMiÊÊUmJ^iUJMm

/ ut,.ch,® m\ nergens vinden duinen,
C$«.M ®-_^__i bossen, dijken en
"s>=- """"■ I polders elkaar L.V Vin"ST__ mM Inzon AV___l____É______. ___ I wijds panorama. Wm*JÊi

VW BERGEN «_SJ 02208 - 12124- 13100
WV BERGEN AAN ZEE 02208-12400-13173
VW SCHOORL 02209-1504
VW GROET - CAMPERDUIN 02209 - 1423
VW EGMOND AAN ZEE 02206-1362

"BUNG. SERVICE ST. MAARTENSZEE. T.h. bung's/
app. aan de Noordzeekust Noord-Holland (nabij subtro-
pisch zwemb.). Folder (02246) 1596 na 18.00 uur
(02230) 22662. NH-61R
ST. MAARTENSZEE PARK DUINLAND, bungalow, gra-
tis zwemparadijs/attractiepark, weekend/midweek v.a.
/ 320. Hoogseiz. v.a. / 1.095. Tel. (02246) 3109.

NH-61R

VAKANTIE IN SCHEVENINGEN. Dichtbij strand en
Kurhaus, ruime 2-pers. app. voorzien v. alle comf., 1
kind tot 12 jr. gratis, ’6OO.- p. wk., ’250.- p. wend,

’ 100.- p. dag. Tel. 070-3545529. ZH-61R

VAKANTIE WONING. SER-
VICE. Zeeland verhuurt
(365 dagen) hele luxe
bungalows met uitzicht op
zee. Zeer comfortabele
caravans. Bel voor de bro-
chure: 01107-4290.

ZE-61R

ROOMPOT RECREATIE.
Reserveer een winter- of
zomervakantie aan strand
en zee. Vraag de 36 pagi-
na's grote brochure aan
vol kampeer- en bunga-
lowvakanties. Gratis toe-
gang subtropisch zwem-
paradijs. 01107-4200.

ZE-61R

V.V.V. BROUWERSHAVEN
Voor nieuwe winterarrangementen.
Vraag folder! Tel. 01119 - 1940.

ZE-61R
NOORDZEE-PARK Ouddorp a/zee, t.h. 5 bung. op
400 m. v. zee. Info + folder, tel. (01878) 3099/3211.

ZE-61R
T.H. 6-PERS. STACARAVANSop camping bij bos, zee,
strand of zwemb. Vrij van 1-4 t/m 30-9. Pasen, Hemelv.,
Pinksterweek of weekend. Tel. 01180-27134. ZE-61R

BAARLE-NASSAU, VAKANTIEOORD DE STEPPE
4-6 of 12 pers. vakantiehuisjes in land. bosr. omgev.
Hoogseizoen ’ 485. p.w. Kamp. tegen aantrekkelijke ta-
rieven. Fam.park met voor elk wat wils! Tel.: (04249)
9246. NB-61R
RECREATIE-OORD DE PEEL: Hutten 5, 5763 PL Mil-
heeze. Ideale gez.camp., gelegen in uniek natuurge-
bied. Toer-, seiz.- en jaarpl. op weide of in bos. T.h.: vrij-
st. stenen bung.'s "" en "" 4/6 pers. Gratis zwem- en
kleuterbad, kant., winkel, wass., speelt., midgetgolf,
voet- en volleybalv., disco, 500 m. v. recr.plas. In hoogs,
recr.team aanw. Kom eens kijken of bel voor gr. ml.:
(04924) 1225. Zat. en zon. geopend. NB-61R

Zonder dat u meteen forse 5-DGS APRILREISbedragen voor een hotel, u^s apri, , 370 . p pbungalow of appartement 25 jaar busreizenmoet betalen, toch genie- Valkenburg Z L
ten van een vakantie in ,ne, ha|en en bren geneen andere omgeving? + VO|pension +Eenvoudig! Door vakan- bustoch,en + gezelligetiewoningruil kun je er avonden + ve,e extras.eens vaker tussenuit. Het B.dqs reizen f 530 . p pIWB regelt ALLES voor u. Bondshotel ANWB***
n.C,o l,fr,of _Del ~or Jnt0: P- HERMENS. BEL NU!!!IWB, Postbus 30 8160 Gratjs |entepakket.H-ocEpe* Tel* J857fty Tel. 04406-1302014235. VW-61R LI-61R

V^^i^rd^e Berckt |UjJ
recre-*"*^ Vakantiepark

De Berckt is een schitterend Wieier- en
gezinspark met veel mooie voorzieningen, skeelerbaan

" subtropisch zwembad " crazyriver met Qnn " .
glijbaan" particuliere bungalow- encaravan- JWW ""©«©'

verhuur " kampeerplaatsen " verwarmd buitenbad . .
" speeltuin " recreatieprogramma " restaurant " f/fr~M\ lL==J)
supermarkt " tennis " midgetgolf" manege " W_*jw/j-_-r\

Bel voor meer informatie: De Berckt nm bedt-tt| Baarlo (L) Tel. 04707 - 1547 ww^*l

Hotel Groot Weisden
gelegen in de prachtige natuur. Midwk. arr. ’ 127,50
(4 overn. voor de prijs van 3). Schitterend interieur,

mooie kmrs., vriendelijk personeel, een goede keuken.

Tel. 04458-1394
Ü-61R

Voor een ontspannen vakantie voor het hele gezinKOM
NAAR CAMPING DE LEISTERT' IN ROGGEL. Over-
dekt recreatiebad 29°Cen verw. buitenbaden, roeivijver,
grote speeltuin, kinderboerderij, sport- en tennishal,
jeugdsoos, uitgebr. ontsp.progr., vraag info 04749-3030.

, LI-61R
De fijnste kampeer/bungalowvakantie bij

Libéma vrijetijdsparken
Bel voor gratis brochure: (013) 360032, (04752) 1689.

LI-61R

***** Jf* ***********

4-6-pers. sta-caravans te huur
camping HIGH CHAPARELL Oirsbeek, 12 km van Val-
kenburg. VOORDEELvan 27 juni tot 11 juli 2weken v.a.

’ 550. Inl. 04492-2044. LI-61R

T.H. 6-PERS. STACARAVANS douche/wc, kl.-tv en
compl. inger. bung.tenten op 4-sterren camping i.d. Ar-
dennen. Inl. Elians (02510) 40818, b.g.g. 37602.

BL-61R
CARAVANS te huur. Prachtige natuur bij La Roche (Ar-
dennen) op kleine camping 100km van Maastricht. Ook
met eigen tent of caravan. Tel. 01172-1446. BL-61R
STA-CARAVANS te huur in de Ardennen, al v.a. ’ 190
p.w. all-in. Inl. (04459) 1598. BL-61 R

RENT A TENT. Voll. inger. /<____-^S!&_bung.tenten op campings "rTo%tirr^'-in Belg., Lux., Dld., Nrd.- 1' P-J»^Frankr. 05765-1071, _-f-=-"^g^«aaaffi.
Pbl9, 7470 AA Loenen. :^Zg^^

BL6IR -----^S^f.

Gids '92. SEJOUR EN FRANCE
Goede betaalb. vak.woningen. Veel keus.
Lid. SGR. Tel. (085) 257800. Gratis gids.

FA-61R
IRS: vakantiehuizen v. particulieren

in z.o. Frankrijk. Tel. Nedl. 040-570619
Tel. Frankr. 09-33.7539.1652, fax 75391049 Ned. spr.

FA6IR
LOT/DORDOGNE

Gezellige familiecamping 'Le Ch'Timi', ANWB**' met
zwembad, tennis, winkel, bar, snacks, 70 plaatsen en
10 caravans te huur. Inl. 05972-1696. FA-61R

RENT A TENT. Voll. inger. BASIC TRAVEL. Huizen,
bung.tenten op campings app., bung.'s in heel
in Belg., Lux., Dld., Nrd.- Frankrijk. Bel voor gids
Frankr. 05765-1071, 050-265100. FA-61R
Pbl9, 7470 AA Loenen.

FA6IR

JMuWmtjm Jfotf&os&'
Droomvakantie in 't berestadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel ia Bad Bentheim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar,
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend -en 6-daagse arrangementen.
Hotel Grossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 3246 (NL) of09-49 5922 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49

Campings, bungalows,
vakantiewoningen

en stacaravanparken.
EIFELLUX

073-419019/420644
DU-61R

RENT A TENT. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux., Dld., Nrd.-
Frankr. 05765-1071,
Pbl9, 7470 AA Loenen.

DU6IR
VOORDELIGE VAKANTIEWONINGEN
Een enorm aanbod van voordelige vakantiewoningen,
pensions en hotels in de bosrijke gebieden van Duits-
land voor liefhebbers van natuur, cultuur en sportieve
ontspanning. Vanaf ’ 230.- voor 2 persVweektot ’ 750.-
-voor 7 persVweek. Gratis (nieuwe) gids: ADE, afd. R.,
Postbus 400, 6710 BK Ede, tel. 08380-19563.

(f Bï\mily€lSam.ping*Glub
m\ Een droomvakantie voor het hele gezin! Ga mei onze luxe tou-

_
_ringcars (ol eigen aulo) naar ons mooie, gezellige vakantiepark *I a.d. Moezel bij Cochem (Dlsl.) Een schitterend inger. bunga- |
| lowtent met o.a. vloerbedekking, koelkast en elektrisch lichtstaal ■voor u klaar en de Ned. leiding zorgt ervoor dal uw vakantieonver- '■ gelelijk wordt. Ons rekr.progr. (zie folder) isuniek en de omgeving |
■ is een stukje paradijs op aarde. Veel zon! Natuurlijk hebben we ■■ een zwembad, lietsen en kano's. En dan onze prijzen! Ja, u leest '| het goed' Hoogseizoen: 2 weken inclusief busreis / 440,- pp., |_

kind I 370,-. En voor caravan/tentbezitters zijn er prachtige ■■ plaatsen m. elektr. en water Ook pensions/appari. Bel direkt I■ voor gratis folder (ook's avonds + weekend) tel. 02502-48567. ■Family Camping Club - Spieringweg 1047- Zwaanshoek mw
VAKANTIE-APPARTEMENTEN. Eifel, Moezel, Harz,
Beierse Woud. Vraag gids 1992, Postbus 156, 2980 AD
Ridderkerk of tel. 01804-24589. DU-61R

__iA--t»'" Gastvrij,_-____■_______. sfeervol en...HotelAm Berghang dichtbij!
De unieke schitterende liggingvan ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkant van de Bentheimer Bergen, de royale kamers en
suites met alle denkbare comfort, het binnenbad (29°C) en het

relaxcenter, de bar. lounge en restaurant (met meesterlijke kok!)
garanderen u een zorgeloos verblijf. Onze faam van gezellig
luxueus hotel maken wij ook graag voor u waar! Ons aanbod:
midweek-arr. (5 nachten) HP v.a. DM 298,- p.p.
of weekend-arr. (2 nachten) HP v.a. DM 165,-p.p.

Postbus 1412, D-4444 Bad Bentheim.
I Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

Vraag de gratis gids , --aan met hotels, vakantie- -~\* /Mt?&woningen en boerderijen in '""W!^ jfH^rCT
Hessen bij ADE, afd. H., NtV^ÉaMßrïv
XnSteJSks tel. 08360-19563

TE HUUR TIROL-HOPFGARDEN
6-pers. toercaravan ’ 350 p.w.

Tel. (05430) 14327
OS-61R

KARINTHIË a/d Wörthersee Klagenfurt, te HUUR 30
compl. inger. stacaravans van mei t/m sept. Op de cam-
ping, strandbad, ideaal voor kinderen, Ned. gastechtp.
aanw. Inl. CARAVAN INTERLAND, 02158-25533.

OS-61 R
SNEEUWZEKER!! T.h. compl inger. STACARAVANS
op comf. zomer-wintercamp., veel mogelijkh. voor skiën,
langlauf en wandelen v.a. ’2OO.- p. wk. Inl.: 05120-
-15242. OS-61 R
WINTER/ZOMERGIDS vak.woningen en hotels in Oos-
tenrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië. Ook nog krokus
vrij. I.T. Reizen, 010-4147692 (lid SGR). QS-61R
ZELL AM SEE zomer- en wintercaravans t.h. op camp.
Woferlgut Bruck, compl. inger. m. voortent. Ideaal vkind. CARAVAN INTERLAND, (02158).25533. OS-61 R

DE WINTERSPORT-SPECIALIST
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas v.a. ’ 499 inOostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag debrochure bijBizz
Travel: 050-144255 (lid SGR). WI-61R

10 dgn. zon in BENIDORM, mcl. Royal Class bus en
volp. B.v. Hotel Caballo de Oro, jan7feb./maart ’ 396.-;
april ’ 429.-; mei ’ 459.-; juni ’ 470.-; juli/aug. ’ 597.-/

’ 637.- (prijzen zijn vanaf). Vraag folder, ook voor hotels
Fiësta Park, President, Rosamar, app. Trebol. Solmar
Tours (040) 460560. SP-61R

SPANJE
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan ///MmW"W%M\^
COSTA BRAVA - Blanes Costa Brava va- /210"

Vakantiewoningen te huur Barcelona v.a. ’ 210.-
Auto" bus" trein" vliegtuig Salou va- / 225"

Codaß Reizen: " Costa Blanca v.a. ’ 250.-
-050-415210. Retourprijzen per pers.

SP-61R (bijna) dagelijks naar
Spanje, 29 bestemmingen.

Luxe bussen. Toilet -
~~_^ *nmw ,ip ~ video - airco - royal class

(020) 6241010
SP-61R

SPANJE vakanties per Royal Class bus. Vraag de nieu-
we FOLDER van Nederlands scherpst geprijsde specia-
list, met reizen van april tot oktober 1992. Vast gereser-
veerde plaatsen in de bus, dus nooit dringen. Verdeling
roken/niet roken. Zeer VOORDELIG doorrechtstreekse
verkoop. Lid Garantiefonds. Bel SOLMAR TOURS 040-
-460560. Ook voor Benidorm nog mogelijkheden in jan./
febr. en maart. SP-61R
GRATIS ZOMERGIDS. Buspendels 10-17 dgn., 2x p.w.
v.a. 28-2 (krokus) app. v.a. ’ 199.-, hotel v.a. ’ 289.-;
camp. v.a. ’319.-. Boosten Reizen, SGR, tel. 045--. 227777. SP-61R

PORTUGAL
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan //An*Wm'u****m*

ITALSOL-GARDAMEER: een fijne vakantie aan het
meer in onze app. of vak.huisjes. Eigen strand, zwem-
baden, meerdere sportmogelijkh. en recreatieprogram-
ma! Ned. beheer. Gratis brochure: ITALSOL Baken-
bergseweg 176, 6814 MR ARNHEM. Tel. 085-420774
(fax 085-513311). IT-61R

ITALÊE
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / /j^Q^"^*^"

Levico - Caldonazzo - Ledro
Gardameer - Kalterersee

200 vak.woningen en hotels v.a. ’ 20 p.p.p.n. Vakantie
VALSUGANA. Tel. (03463) 51161 GR. GIDS. IT-61R

GARDAMEER TIGNALE.
T.h. luxe appartementen
met zwemb, 600 m boven
het meer. Balkon op z.
met uitzicht over het
meer. In bosrijke omgev.
4/6 pers. Info: 078-
-412349

I rt'.

LTt_£^^pf-r-_s

jereinste rust en ruimte...
Denemarken:? %£&&+*

TROLL TRAVEL, de Deense vakantiewoningspecialist, biedl u een
ruime keuze uit meer dan 6000 woningen, verspreid over

/«.-i« Oenemarken. Er is keus genoeg, maar boek dan wél vroeg!

\/. Vraag de uitgebreide katalogus aan en reserveer bij /^T^\£?tfsf^ TROLL TRAVEL bv (lid ANVR-Reisorganisatoren (\_k/)
7 UjV en Stichting Garantiefonds Reisgelden). .«^yZ-.

_.«4kV 'G&JItL -__, Troelstr-plcin 8. -1532 JB ZWIJNORfcUI 1 ANW I* TJfcÉb&mSb Telefoon 078-l9l"'00 of 195955 Telefax 078*191*549 2_3£* |

/e reinste rust en ruimte...
D^B^4ARI<ENI -jig

--\ f] 1 Vraag tegen portokosten het
'VJisv' f""__J uitgebreid mtopakket aan bij:

/TZk Dansk Feriehus"t»W.x - Bookingburo Holland
Dp B '" Hoofdweg 99
D/n.k' K.,,,!,,,. Book.nKbu.o 9681 AC Midwolda; Telefoon 05975-1416*

Voor wie eens wat anders wil
TSJECHOSLOWAKIJE

gastvrij, grenzeloos mooi en... dichtbij!
Vraag onze gratis autoreizen magazine met 36 pag.

verbluffend voordeel in bungalows, hotels,
appartementen en op campings 05700-35188.

EURODYNAMIC (GARANTIEFONDS)
TS-61R

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

TS-61R

A__ai.r_fi
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan //AOT*m*m*SmmW

EEN VERBORGEN PARADIJS IN EUROPA
Onze nieuwe zomercatalogus is uit!

Balaton Travel, 073-416028.
HO-61R

Dé grootste spec. voor Hongarije POESTA REISWIN-
KEL, biedt hot., pens., appt., vak.huizen, camp. en rui-
ter-/menvak. op alle nivo'svoor de mdiv. reiziger. Unieke
rondreis langs pensions, 14 dg. a ’ 325 p.p. met eigen
ven/oer. Weekl. pendelbus ’ 225 retour. Gratis folder
055-412114. HO-61R

GRIEKENLAND
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / /AnÊ^m"^m^M*'

TURKÜÉ
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan / //Mm^*"^ .

Mooi Turkije
Hoogste kwaliteit/laagste
prijzen. Vraag de grote
Voordeelgids '92 met
meer dan 100 speciale
aanbiedingen. Ook gratis
weekvakantie, zomer en
winter. Vrijwel dagelijks
vluchten op de grootste
steden/badplaatsen, v.a.
’450
Super Reizen
040-436600 TU-61R

" "
!■■■Aktieve rondreizen SumW

Java, Bali, Lombok, 9»l
da eilanden, Sulawesi/;
34 dagen v.a. ’ 29951£vliegreis, vervoer, #
voudige hotels etc JJfvertrekdata. Folder? BJser (071) 126400. fl
SGR IN*1

TUMESÊÉ
plannen? t
Haal de specialevliegreizengidsvan ///Mkr^W%M

_______H____________TWrlH^HrHrT_j*HfT_______________l

m\^^^^^^\rm\ \jj^\mrv{\

MEER CONTACT MET LAND EN VOLK

DE INDONESIË-SPECIALIST BIJ UITST^
Onze nieuwe 100pagina's dikke reisbrochure is uit!! Wij t>ie°Jde mooiste reizen naar Sumatra, Java en Bali en naar buit*
gewesten als Kleine Sunda-Eilanden, Kalimantan, Sula*"*
Molukken, Irian-Jaya

«Groepsreizen: 12-20 personen
* Grootste aanbod verzorgd-individuele reizen,

op prive-basis
* Rent-a-Car met chauffeur op Java en Bali

Belt u één van onze gespecialiseerde reisburo's 070-3469"72]
040-460400, 020-6263635.
Ook te verkrijgen bij uw ANVR-reisburo.

Indonesië Tours '92/93 |
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten M

uitstek ligt voor u klaar! 112 pagina's kleurige interma1*
over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,

inclusief alle maaltijden, excursies en
Nederlandse reisleiding.

Tevens hebben wij in dit programma rondreizen
opgenomen naar India, Nepal, Thailand, Maleisië

en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIN
ledere zaterdag dia-presentatie in Heemstede.■ Ook komen wij in het land met onze diashow en wel fl '
Eindhoven 19-1 + 30-1 + 6-2; Maastricht 2-2; f I

Venlo 16-2; Heerien 18-2.

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of t>ij

De Boer & Wendel B.V.Jdé Indonesiëspecialisten
Raadhuisstraat 53 - 2101 HD Heemstede - ANVR/GAR.FONDS/lA 1'

023-339151

GOEDKOPE TICKETS AZIË O.A. THAILAND/FILIPIJN^Nieuwe reiskrant 1992 met 15 dg. Thailand ’ 1.529.-; IS*
Manila ’ 2.149.-; 15 dg. strand/duikvak. Filip. ’2.289
Ticket/Hotels. Grote keus rondreizen in Azië','—RAINÖ'JiTOURS. Tel. 085-454918/430992,— --^Jl
THAILAND: v.a. / 1339.-; 15 dgn. '"hotel / 1795.-JLanka: v.a. / 1425.-; 20 dgn. hotel L/O ’ 1895.-.
tour ’ 2495.-. Schakel Travel & Tours, tel. 085-649&*<. AZJ2

CYPRUS
plannen?
Haal de specialevliegreizengidsvan ///Mr jim"^^j.

Aktieve rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a. ’ 1.545,- 't
vliegreis, vervoer, hotels, etc. Div. vertrekdata v.a. 1"!
Folder? Djoser (071) 126400.Lid S.G.R. EG-»1

Voor de goedkoopste vliegtickets naar Amerika
Bel nu: EXOTIC TOP TRAVEL

Tel. (020) 6385746/6246340, lid S.G.R. ,

ACS
USA/CANADA 1992

Brochure boordevol campers, auto's, hotels, vliegrei* 1'
cruises, all-in- en combinatiereizen. Bel voor info:

Cadusa Reizen, Vinkeveen 02949-1635/3544vc-ey
Een stapje opzij van het gangbare

Culturele en avontuurlijke rondreizen in het Mid^
Oosten, het Verre Oosten en Oost-Europa. Ontmo-1'
mensen in Egypte, Syrië, Algerije, Jemen, Iran, Of1"

Rusland, China, Maleisië en Indonesië.

Delta Reizen, de specialist
050 - 146200

DBji
Naturistische

winter- en zomervakanties
Internatuur, (085) 617134

DBS
Hoe te handelen bij bezit, (ver)koop (VAKANTIE)I^
NING in het buitenland? Lees eerst onze boeken! G'(
folder 02290-46140. DB4..

AKTIEVE RONDREIZJKleine groep met rui"^
voor eigen initiatief■'lerland/Wales/Shetlan"

Schotse Hoogland-JNoorwegen/Thailan^
Indonesië/Egypte/
Brazilië/Alaska. j

TRAVELLERS LochJ
tot 20.00, 05730-566*1]

D6-61
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DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTICHtHBHB
" Wij zijn verplicht een deel van onze huidige collectie tegen STERK GEREDUCEERDE PRIJZEN op te ruimen.

Dit om plaats te creëren voor onze nieuwe collectie. Dit levert TIJDELIJK voor u financieel een groot
voordeel op. IJall____________________________________________________________________________ _____ ■__.

" Een bezoek aan onze MEUBELBOULEVARD met een totale oppervlakte van 10.000 m2 is voor u |^|É|^ U |^|H \\\^^~ '*ALTIJD de moeite waard, want u vindt er alle soorten meubelen, zowel KLASSIEK als MODERN, I \fJ I^Lfj t m _^._.*. \
in diverse PRIJZEN, STIJLEN, HOUTSOORTEN EN BEKENDE MERKEN, zoals AUPING, ARTIFORT, __Rr5^_^l "J"»*^^
ROLF BENZ, BENCH, CASTELIJN, HARVINK, HENNIE DE JONG, YOUNG INTERNATIONAL, [ I J ■^^^^^^^^m
METAFORM, PASTOE en LEOLUX. _PVvU_ ___________________

" 100 GRATIS PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een COFFEESHOP, KINDERCRÈCHE en LIFT aanwezig. \\m\ IWn __-_-------M^--[^^ff 7___. 11 ilJ 1i________p____F_MT'S7riiT9_i____^^
" 's Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur fl I^JM_V/u___________l^i_0VPVJW^S^^^V^^I Ii

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS fg||^|||H___-r
Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. f%wr% ■ _»"■ ■■_-£ (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. IvlAASTRICH I CABERGERWEG 10 TEL. 043-215585 #1^_■

ï^entiecombinatievan 41 Neoenandse Regionale DogDiooen .Voor informatie en reserveringen: RDP. postous 2. 1800 AA Alkmaar, tel.. 072-19631f1/206/292 fax 072-113295

SACHSEN Wintertijd - mooie tijd.
Komt u voor dewintersport naar ons naar Oberwiesenthal

Hotel „Am Fichtelberg"
* In het hart v. Duitsland hoogstgelegen stad * direkt a.d. hellingv.d.

Fichtelberg (1214 m NN) * dir. a.d. grens naar C.S.F.R.
Wij bieden * comf.-kmrs. en appart. m. do/wc * zwemhal * sauna m.

solarium * kegelbaan * goed verzorgd restaurant * parkeerplaatsen. Hotel
„Am Fichtelberg", Karlsbader Str. 40-42, 0-9312 Kurort Oberwiesenthal.

Tel. 0937/76598/530, fax 0937/76598/627, telex 774545. »

Met _^Hiïlri naar

ViUkilliiM INDONESIË
" 22-daagserondreis Sumatra - Java - Bali -—\ Lombok.

B^ Een fascinerende drie-weekse rondreis in

W Een boeiende kombinatie van cultuur en natuur

—^ en ook van het heden en de rijke historie van

" Een evenwichtig samengestelderondreis met
een zorgvuldige balans tussen aktieve en vrije
programmadelen.
Vertrekdata: 16,30april; 21 mei, 25 juni, 9', 16',
23* juni, 6*aug., 10, 24 sept., 19nov., 17* dcc. '92.
Prijs 4870,- p.p. volpension

Piet Kusters /£2__X
046-754466 I^KT J

M^' ’J -T tfJßeis/uÓn mM
Weert - Noordkade 49 - 04950-38333 Roermond - Stationsplein 1 - 04750-1 1711
Weert - Muntpassage 19- 04950-36660 Geleen - Groenstraat 4a - 046-754466
Venlo - Vleesstraat 84 - 077-543322 Stem - Haalbrugskensweg 28 - 046-337666
Hoensbroek - Kouvenderstr. 11 - 045-226655

v°or elk jaargetijde.

naar

IjUc-dbwnnl
J^eve vrijetijd, gezond

in de "Albther-J . goede lucht... v.h.w°fl. Zwarte Woud wer-
lnfCht u-
«'""naties: Kurverwaltung,
h'r9str. 32, D-7517 Wald-; jn""". tel. 09.49.7243/L^-550.

SKIËN IN OHLSTADT
Voor de poorten v. Garmisch-Partenkirchen, DM 59,50 pppd va. 7 dgn.
LO - HP DM 64,50 pp, do/wc, binnenbad, sauna. Alpenhotel Ohlstadt.
Tel.: 09.49 88417230. 01067

ONTDEKKEN - BELEVEN -
GENIETEN

ln hel kort gezegd: in Saaldorf a.d.
BleUochtaïspene kunt u hel hele

jaardoor vakantie houden.
Viikiinticccntrumen pension

„Obere Saaie"GmbH
D-6551 Saaldorf

Tel. Lobcnstcin U9.37.7945/2061
Fax 2062

Gezellige gastverblijven, café,
binnenbad, sauna, kegelbaan,

bungalows in Finlandstijl
m. Iven we.

Geschikt v. familiaire evenementen
encursussen

Dagelijks geopend- wij verheugen
ons op uw bezoek. D752

Ponyhof Finkenmuhle
Kinderparadijs, reuze-speelplaats,
tafeltennistafels, dam- en schaak-
spelen buiten, binnenbad, sauna,
fitness, sol., paarden, pony's,
manege. Comf.vak.woningen va.
64,- DM pd. Brochure Fam. Be-
gitt, D-8687 Weissenstatt. Tel.
09.49 9253/424.

Ideaal voor uw vakantieverblijf
Gasthof-pension Krone
D-6120 Michelstadt - Weitengesaß Fam
Lob Tel 09 49 6061/2289. staatl anerk
lurtkurort, rustige ligging, mod aanbouw
m binnenbad, sauna. sol., kmrs. deels m
do/wc. balkon, cv, ligwei. terras, barbecue-party's Brochure aanvr, ook voor conferen-
ties en dagtochten m huis-eigen bus

DETHLEFFS

design met
een bijzondere woonat-
mosleer voor mensen die
van een lichte en moder-
ne caravan houden.

Nu in onze showhal.

uUjerrvc-tvo i
rekreatie b.v.

Haefland 19
Brunssum
tel. 045-270388

Dethleffs
Kwaliteit vol doordachteideeën

" SO. 12.JANUAR #
u AACHEN KLINIKUM mPorkplatze RWTH
# n. Buslinien 5,33,45 #
-ft/AXÏb^n W«lo* milmochwl _"J-n^a-ay, |n(o: 024l/477_686"

BAYERN
Kleinood in Pfaffenwinkel

Winter- en zomervakantie, wandelen en
kuren in heerlijkste omgeving met veel
bezienswaardigheden.
Pension am Kapellenberg. D-8117
Bayersolen am Sec, Luflkur-Moorba-
deort (b. Oberammergau). Tel.:
09.49.8845/522.

Wilt u een vakantie vol ski-stress en
snobisme, ot zoekt u rust, ontspan-
ning en veel natuur, dan bent u bij ons
aan het juiste adres
Op een BERG-BOERDERIJ i.h.
TEGERNSEETAL met het DLG-keur-
merk en eigen zellverzorging, vak.
woningen, kmr. m. do/wc, tel., kleu-
ren-tv, sauna, solarium en nog meer.
Tel.: 09.49.8025/8295. dito

| Het Maastrichts expositie MECC Hote| service (MHS)
& Congres Centrum MECC Hotel Service (MHS) is intermediairtussen organisatoren
,u",«._*.»,_* «._, „■„ van MECC-evenementen en de bij het reserveringssysteem
(iwti,-/ oenoon lot __" aangesloten hotellerie van Maastricht en omgeving.

w MHS bemiddelt bij het vinden van passende hotelaccommodatiemodernst» voor congresgangers en -sprekers, standbouwers en -houders
»_ >.----»-ifi-~- _*. en andere betrokkenen en houdtzich onder andere bezig met
renroonsieiiings- en het definitiefreserveren en bevestigen van de hotelkamers
congresgebouwenvan in netkader van uitbreiding van ons team zijn wij op 2oek naar

661")Europa. Jaarlijks vinden
ermeerok 300 nationaie RESERVERINGSCOÖRDINATOR (M/V)
et»internationale 0e r©Serverlrtgsco_«linator heeft onder anderetot taak:
~--,.-_-.:„- -i__._ ♦ hel coördineren van hotelreserveringen tb.v congressen,congressen plaats. evenementenen beurzen en
«-_. -»

_ ♦ het onderhouden van decontacten met enerzijds deklant enOok steeds meer anderzijds de hotellerie.
toonaangevende wj j vrage-:

irh "inzictlt **" reserveringssystemen, bij voorkeur hotelreser-vaKoeurzen, veringssystemen;. . . kennis tekstverwerking WordPerlect;tentoonstellingen en
# goede talenkennis Engels, Ouits en Frans inwoord en geschrift;. . . Middelbare horecaschool/M.T.R.O. of hiermee vergelijkbareevenementen worden in opleiding; "

het MECC gehouden " minimaal'2 mervaring in soortgelijke functie.
Wij zoeken:
Een accurate, representatieve en klantgerichte medewerk(st)er
tot 30 jaar oud, woonachtig in Maastricht of omgeving.
Wij bieden:
Een boeiende baan in een enthousiast team in een groeiend
bedrijf.
Salaris afhankelijkvan opleidingen leeftijd.

Nadere informatiekunt ukrijgen bij mevrouw L. Bos,
tel. 043-838383.
Uw handgeschreven sollicitatiebrief en c.v. dient u vóór 20
januari a.s. testuren naar:
Maastrichts Expositie & Congres Centrum (MECC)
T.a.v.de heer E. Rosier, Hoofd afd. Congreszaken & Evenementen,
Postbus 1630,6201 BP Maastricht.

'ifmC^é^ l\/ln-rt+i»l-L»4. Maastrichts Expositie & Congres Centrum
# I IC^V. V aaSTrICnT Postbus 1630,6201 BP Maastricht" ,v Telefoon (043) 83 83 83

Telex 56682 mccc nl
Telefax (043) 83 8300t|

De Hermans groep exploiteert ca. 140 moderne supermarkten en slijterijen.
Assortiment, prijs en winkelsfeer zijn afgestemd op de wensen van de hedendaagse
consument. Tot de Hermans Groep behoren Jac. Hermans, Kom en Koop en Jac.
Hermans wijnpakhuizen. De Hermans Groep maakt deel uit van het Tengelmann-
concern: een van de grootste levensmiddelenbedrijven ter wereld.

o ■■^_
_^_^_ Voor onze nieuw te openen vestigingen Wijnpakhuis zoeken wij:

U BEHEERDERS M/V

8 In onze slijterij bent u verantwoordelijk voor een zelfstandige en
effectieve bedrijfsvoering.
Naast de presentatie van het assortiment behoren hier o.a. toe
kostenbewaking, service aan de consument en een actief
verkoopgedrag.
De artikelen worden zelfstandig besteld bij ons distributiecentrum.
Heeft u ervaring, minimaal een MAVO-opleiding en een
slijtersvakdiploma, dan bent uvan harte welkom.

AA Indien u interesse heeft in bovengenoemdevakature, schrijf dan een\Më sollicitatiebriefnaar:

m^§ Hermans Groep B.V.
t.a.w. afdeling personeelszaken-WPH

w\\ Postbus 585
\§ff 3740 AN Baarn

hhh Voor eventuele informatie: tel. 02154-83433.

■Ml "LOUIS MARIE JAMIN"
H9TSI STICHTING TOT HULP AAN LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN

Het aktiviteitencentrum De stichting is voornemens op korte termijn een
biedt dagaktiviteitenaan Stichting .Research en Development" te stichten. De
lichamelijk gehandicapte huidige direkteur van het Aktiviteitencentrum Kerkrade
volwassenen in hetkader za' a's secretaris/direkteur bij deze stichting
van 7iin rinpi«Miinrr gedetacheerd worden.van wiuutitouiiiuw Ten Dehoeve van het Aktiviteitencentrum Kerkradeintegratie en bevordering 20ek, het Bestuur derha|ve eenvan de socialeredzaamheid.
Aktiviteiten vinden plaats Coördinator interne zaken,
binnen vier afdelingen: t. w.
educatieve aktiviteiten ce' onc)er verantwoordelijkheid van de direkteur, de
kreatief. sport en spelen da9eli'kse leidin9 van het cen,rum op zich neemt'
A.D.L. (aktiviteiten dagelijks Het betreft hier een tijdelijke funktie voor de periode van
leven). drie jaar; na deze periode zal - afhankelijk van interne

en externe ontwikkelingen - de funktionaris benoemd
Het aktiviteitencentrum worden als hoofd van het Aktiviteitencentrum Kerkrade,
wordt gefinancierd in het of een staffunktie gaan vervullen in een (nog te stichten)
kader van deAlgemene Wet woonvorm voor meervoudig gehandicapten.
Bijzondere Ziektekosten Funktie-eisen
(A. W.8.Z.). " een afgeronde H.8.0.-opleiding (Pabo, HBO-J,
Voor medewerkteen HBO-IW, HBO-CW, Mikojel) en minimaal drie jaar

ld rt ervaring in de (lichamelijke) gehandicaptenzorg;
h w h * bretie sociale en maatschappelijke belangstelling;arbeidsvoorwaarden voor a goede contactuele eigenschappen, alsmede

Dagverblijven en Tehuizen uitstekende mondelinge en schriftelijke
voor Gehandicapten. uitdrukkingsvaardigheid;

" leeftijd niet jonger dan 30 jaar;

" een aanvullende management-opleiding en/of
aantoonbare leidinggevende kwaliteiten strekken tot
aanbeveling.

Een medische keuring en een psychologisch onderzoek behoren tot de sollicitatieprocedure.
Inschaling zal plaatsvinden in schaal 10, minimaal’ 3.475,- en maximaal ’ 4.455,-.
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan het bestuur van de Stichting L.M.J., t.a.v.
dhr. A.K. de Jong, direkteur Aktiviteitencentrum Kerkrade, Caspar Sprokelstraat 4, 6461 EA
Kerkrade. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde direkteur,
tel. 045-460888. d; 27

Kontakten/Kiubs ~ Emanuelle
" "*— -————; — v.a. 10 uur ook zat. en zond.-N. , .. Paren-en alleenstaanden- 045-721759 meisje gevr.
UinClGrGlla club "Te gekke nieuwe tijden, en ~

Oude Rijksweg Nrd. 56, Villa Übeila te 9ekke njeuwe meiden in
naast Tennishal. Nieuwe Woensdag en vrijdag voor Club Papillon

meistes aanwezig. paren en alleenstaanden. Kaal heidersteenweg 25,
NÏPIIW F<?rnrt niferag alleen parsn„ Kerkrade. Tel. 045-413618.INItJUW CbC/Ull Ontmoet mooie opwindende open va 2000-300 uurPriscilla en snel bij mensen in een gezellige en Dringend meisjes gevraagd

u thuis of in hotel ontsp. sfeer. Zaterd. 18 jan. |ntern '*m y *«n-n/ic AnooACï Live Music door "La Com- S--1
a U4D-4-.004"a parsa" Maaseikerweg 24, Sacha'S ESCOrt
k« ■ " _« ■ 300 m. v.a. A2richting .. ,^__MeiSje 18 jaar Susteren. Tel. 04499-4928. V.a. /100,-aH-in. ' ' . — Tel. 06-52980255.b.z.a. voor escort. .

045-427473 Escort Privé en escort
Video-sex-club 22 oi-e oo u*"^? Tel* 045-720916' °°k zon-

Frimousses, ook met lieve ~ 2°° 6°° U 045462257 en feestdagen
meisjes. Open dag v. 11.00 , .. Met een PICCOLO in het
-02.00uZond. 14.00-02.00u \/n O D Limburgs Dagblad raakt u

Kl. Gracht 10, Maastricht. L- y KJi ICI O uw oude sPuHetjes 't snelstJ kwijt. Piccolo's doen vaakWat VERKOPEN? Adver- meisjes!!! 11-18 u. wonderen Probeer maar'teer via: 045-719966. 046-749662. Meisje gevr. Tel. 045-719966.

H-ppT) I r__^ c=T} Regionaal Expertise Bureau B.V.
U\Sl____7 L!__3 te STEIN

is een bureau, dat expertise-, taxatie- en inspectiewerkzaamheden verricht.

Wij zoeken op korte termijn:

i. e» SECRETARESSE
voor de afdeling Bouwkunde

Functie-eisen:
- directie-secretaresse opleiding (Bell-College of Schoevers);- goede kennis van Nederlands, Engels, Frans en Duits in woord en

geschrift;
- representatief;- verantwoordelijkheidsgevoel;- kennis van WordPerfect 5.1;- collegiaal en service gericht;- assurantiekennis en/of affiniteit met bouwkunde is een pré;- leeftijd maximaal 23 jaar.

_ eenALGEMEEN SCHADEREGELAAR
welke na een interne opleiding van circa 2 maanden zelfstandig
schadegevallen gaat behandelen bij gelaedeerden.

Functie-eisen:- minimaal HAVO/MTS of gelijkwaardige opleiding;- zelfstandig kunnen werken en in teamverband;- goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;- goede contactuele eigenschappen;- in bezit van rijbewijs B/E;- assurantiekennisis een pré;- leeftijd maximaal 30 jaar.

Salaris en verdere arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen.
Een psychologisch onderzoekkan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Schriftelijke sollicitatiesmet curriculum vitae en recente pasfoto, gaarne
binnen 14 dagen gericht aan:
Regionaal Expertise Bureau 8.V., t.a.v. de directie, Postbus 137, 6170 AC
Stem.

Voor eventuele inlichtingenkunt u zich wenden tot dhr. J. Nelissen of mej.
C. Maessen van ons bureau.

BÊ^ meervoudig gehandicapten'

informatie Projekt "meervoudig gehandicapten"

"ljSb^dTCntrUm AKTIVITEITENCENTRUM LANDGRAAF
dagakliviteiten arm roept belangstellenden op te solliciterennaar de
meervoudiggehandicapten funktie van:
'".^e" j'00,rd'rdü

t

t, . A. MEDEWERKERVOOR DE AFDELINGtijdelijke huisvest/mi m de . „
gemeente Landgraaf. AKTIVITEITEN DAGELIJKS LEVEN (m/v)

Inhoud van de funktie:De doelstelling van hel . het bege|eiden van aktiviteiten in de afdeling,centrum is het aanbieden waarbij gedacht wordt aan aktiviteiten alsvaneen optimaal werk- en kookcursussen, verzorgende aktiviteiten,leefklimaat voor een groep voedingsleer;
meervoudig het jncjjv idueel begeleiden van deelnemers bij hungehandicapten. Aan het persoonlijke verzorging;centrum is - het verrichten en organiseren van bezigheden op"
wetenschappelijk huishoudelijkvlak ten behoeve van het centrum.onderzoek verbonden.

Vereist*

_
Het aktiviteitencentrum _ „__ a f nde M.8.0.-opleiding op verzorgend !wordt gefinancierd m het gebied-kader van de Algemene _ kennjs 'op verzorgend en huishoudelijk gebied;

'

Z,e[^os"en?A WBZ) " gOCdC contactuele
z.k Ulkosten (/\w.8.z..). -open staan voor teamwerk.

Voor medewerk(st)ers B MEDEWERKER VOOR DE AFDELING SPORT-

frbeTdsvoorwaarden voor EN SPELAKTIVITEITEN (m/v)
Dagverblijven en Tehuizen Inhoud van de funktie:
voorGehandicapten. . he, begeleiden van sport- en spelaktiviteiten (o.a.

balspelen, zwemmen, tafeltennis, rolstoelspelen,
gezelschapsspelenetc.);- het begeleiden van individuele bewegings- en
conditie-oefeningen.

Vereist:
- een afgeronde M.8.0.-opleiding met kennis van èn

affiniteit voor sport- en spelaktiviteiten;- goede contactuele eigenschappen;- open staan voor teamwerk.

Een medische keuring en een psychologisch onderzoek behoren tot de sollicitatie-
procedure. Het salaris bedraagt minimaal’ 2304,-en maximaal ’ 3217,-.

Schriftelijke sollicitatiesbinnen 14 dagen richten aan dhr. A.K. de Jong, directeur
Aktiviteitencentrum Landgraaf, Salesianenstraat 54, 6374 TZ Landgraaf. Nadere
informatie kan telefonisch worden ingewonnen bij dhr. J. Penders, hoofd,
tel. 045-327476. d.to



Vaak verkopen wij huizen die de krant net
niet halen. Zoekt u een huis, laat u

vrijblijvend inschrijven.
Zie ook onze etalages St.-Franciscusweg 16

en Oliemolenstraat 3

SWEYKHUIZEN
£ Kerkstraat 7. Ruim m.o.m. woonhuis, pracht tuin. Vr.pr.
S ’ 204.000,- k.k.

EYS
"5 Mr. dr. Froweinweg 30. Mooi gel. semi-bungalow, 3 rui-
i me slpk., grote woon/eetk., dubb. garage, grondopp.wJ 2245 m 2 Vr.pr. / 309.000,-k.k.

I BRUNSSUM
Haselaar 6. Uitstekend gesit. vrijst. landh., 4 slpk., luxe
badk., woonk. 60 m°, opp. 379 m 2, bwj. '89. Pr. in overleg.
Event. inruil van patiobung. mogelijk.

VIJLEN
Weideklokje 21. Vrijst. woonh. opp. 280 m 2, gr. woonk.,
Vi-open aanb.keuk., 3 slpk., badk. ligb., vaste trap naar

i zolder, bj. 1989, garage. Vr.pr. ’ 249.000,- k.k.
2 Martinusstr. 2. Ruim vrijst. wh. opp. 350 m 2, 4 slpk., bwj.

1958, garage. Vr.pr. ’ 245.000,- k.k.

WAHLWILLER
ï Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./bij-
j%,-keuk., opp. 535 m 2.Vr.pr. ’ 219.000,- k.k.

HEERLEN
Ambachtstraat 4. Uitstekend gel. herenhuis met 4/5
slpk., grote woonk. m. parket. Vr.pr. ’ 183.000,- k.k.
Zandweg 7. Op goede stand gel. halfvrijst. herenhuis, gr.'. woonk., eiken parket, 5 ruime slpk., recente aanbouwkeu-; ken m. apparatuur en badk. Prijs n.o.t.k.
Gerard v. Brunningstr. 5. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. He-

" renhuis, 4 slpk., woonk. 68 m 2. Moet u van binnen zien.

' Vr.pr. ’ 269.000,-k.k.
Fossielenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st. woon-, huis met carport, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,-k.k.
Llrp 16. Rustig gel. royaal vrijst. landhuis. Opp. 550 m 2,4
slpk., inpand. garage. Vr.pr. ’ 335.000,-k.k.

HOENSBROEK
Van Hövel tot Westererf Hof 26. Uitst. gel. vrijst. land-
huis. Inl. op aanvr.
Kouvenderstraat 184. Beleggingspand, 3 appartemen-
ten, huuropbr. 24.000,-. Vr.pr. 129.000,-.

NUTH
Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 2grond.
5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. Vr.pr.; /239.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
Teheuxstr. IA. Nieuwbouw semi-bungalow, 3 slpk. Opl.
mei/juni. De bouw is halverwege. Vr.pr. ’ 238.000,-v.o.n.

MAASTRICHT
Hondiusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstekend tussengel.
ruim woonhuis, perfecte staat van onderhoud, met studio,

i vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr. ’ 209.000,-.

" KERKRADE
Akerstraat 44. Ruim winkel/woonhuis. Vr.pr. ’ 129.000,--■ "Ie.k.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2 luxe kantoorruimtes met
600/1800 m 2bedrijfsloods.
Heerlen-Cntr. a. ruime kantooretage.

TE KOOP GEVRAAGD
Woonhuis, vrijstaand halfvrijstaand, 10/15 km Duitse
grens.

Wy hebben zeer veel potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan vele Duitse gezin-
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij-
vend! Wij doen meer dan alleen uw huis verkopen.
Vraag om inlichtingen. om?

-

v él^*^ te koop
STEIN, Schinekstraat 9

_________ 1 ___ §

Vrijst. bungalow met nieuwe c.v., gr garage, kelder en rondom
siertuinen. Oppervl. 815 m 2. lnd.: r. hal, woonkamer ±57 m 2
met open haard en tegelvloer, leefkeuken met nieuwe keukenin-
st. met alle app., 3 slpk., nieuwe badk. m. ligbad etc.

Vraagprijs ’ 289.000,- k.k.
GELEEN, Marisstraat 59
Winkel/woonhuis met ca. 200 m 2bedrijfsruimte, lnd.: gr. L-vor-
mige woonkamer met leistenenvloer, r. keuken, 4 slaapk., badk.,
dakterras.

Vraagprijs ’ 285.000,- k.k.
SCHINNEN. * ■■'" tr - J"f

wm # l_t»"_.<MMmm.Ml mZJÊ >.-

Aan rand van natuurgebied gel. riant vrijst. landhuis omgeven
door ca. 2300 m 2parktuin. Bjw. '77. lnd.: souterrain m. o.a. dub.garage, royale hal met vide, woonk. ± 52 m 2, open haard en
tegelvloer, kantoor c.g. speelk ± 25 m 2, 5 slaapk., badk. m. lig-bad, douche, 2e toiletetc, afgewerkte zolderkamer. Deg. isola-
"e Vraagprijs ’ 575.000,- k.k.

GELEEN, Gansbeek 86
Rustig gel. bungalow met zonnige tuin. lnd.: hal, ruime woonka-
mer met open keuken ± 45 m 2 met tegelvloer en aanbouwkeu-
ken, 2 slpk., badkamer met ligbad. Trap n. verdieping. Moet
beslist van binnen gezien worden.

Vraagprijs ’ 145.000,-k.k.

SPAUBEEK, Soppestraat 2

________M___i I P H_tf_S Stï^ y^-\wj.

Vrijst. bungalow met zeer gr. garage, kelder en rondom siertui-
nen. Oppervl. 750 m 2. lnd.: royale hal, L-vorm. woonkamer met
open haard en schuifpui, gr. leefkeuken, bijkeuken, 3 r. slpk., 2
badk. Ged. isolatie en rolluiken. Aanv ca. aug. 92.

Vraagprijs ’ 369.000,- k.k.

TE HUUR
OUD-GELEEN, Marcellienstraat 1
Representatieve kantoorruimte te huur in winkelkern en in
nabijheid van NS-station. Begane grond ca. 85 m 2vloerop-
pervl. Verd.: ca. 100 m 2,verdeeld in 5 ruimten. Aanvaarding
direct.

Huurprijs in overleg.

\\if^ MARINUS KRIJNTJES" W\m L beëdigd makelaar & taxateur o.g.
Kummenaedestraal 72 - 6165 BK Geleen. Tel. 046-751544

I

Nog enkele bouwkavels te koop
in Heerlen-Zuid
Beslis snel en bepaal zelf de grootte van '
uw bouwgrond!
Zoals verwacht gaat het zeer goed met de verkoop van bouwplan Vrusschemig
in Heerlen-Zuid. Van de 76 bouwkavels zijn er nog maar enkele te koop.
Een snelle beslissing is dus absoluut gewenst. Zeker als u graag zelf de grootte
van uw bouwgrond bepaalt. Er zijn nog bouwkavels vanaf 746 m 2
Prijzen vanaf f 108.000,- V.O.N.

i f ~^ I

S^^.i'^^^'vh^^^^k-

| L '_*g& fi^' ■*■* *(’ Set een overzicht van hetbouwplan Vrusschemig m Heerlen-Zuid. Alleen de omcircelde bouwkavelszijn nog tekoop «
Waarom bouwen en wonen in Vrusschemig? plaatsen in Heerlen-Zuid waar gebouwdkan

worden.
Uw toekomstige huis ligt in de buurt van één
van de mooiste en vriendelijkstewijken van Voor meer informatie over het bouwplan of het

! 'Heerlen-Zuid. In de directe omgevingbevinden maken van een afspraak kunt u contact
zich diversemiddelbareen lagere scholen, een opnemen met dhr. W. Jongenvan V.O.C,
peuter-speelzaal, winkelcentra, hetDe Wever- onder telefoonnummer 045 - 740900. Bij geen
ziekenhuis, een uitgebreid pakket aan sport- gehoor kunt u bellen metGrouwels Daelmans
faciliteiten en recreatieve mogelijkheden. Het in Maastricht, telefoonnummer 043 - 254565
plan Vrusschemig is nog één van deweinige (vragen naar dhr. Roger Grouwels).

——J-A-^A gO? v.o.e.
grOUWelS-daelmanS Vastgoed OntwikkelingsCentrum B.V.

fet Bat 18 Welterkerkstraat 2
" -211 EZ MAASTRICHT 6419 CR Heerlen

Telefoon : 043 - 25 45 65 Telefoon : 045 - 740900
elefax : 043 -2526 99 Telefax : 045-713899

. "'" Ii *"■

Illlliii ABG Vaslgoed heeft nog enige HÉÊ .^^^
fijne huurwoningenvoor u! >y 1 ■ p'^pPe*8*

Het gaat hier om zeerroyale huur- _
huizen. Op de begane grond is een ?*L 4-_f\m-* 1-rc\. W% PIAmooie hal, 'n fijne werkkamer met I I *-■ I 14 VI IW I MmM

uitzicht op uw eigen behoor- JÊÊÊmmmmW^ "CA-i. %/V/J-L J-L__Lm.-M.J_L*^ ■lijke tuin en een grote berging.

I r-ra^hr I voor mensen, die in
r^— WERKKAMER | j X

ti-4 !-■ Heerien een ruime
;'/"■■ BERGING '/ ■j tj

| 1 huurwoning zoeken!
Een flinke keuken en een prachtige

m OVERLOO?|)\ , r 1 1 WÊÊÊ *"~. E_=3 "> gezinswoningen | "
*£" ikb woonkamer 2 voldoen helemaal__ == | aan de hoge, heden- \
-* ~- daagse wooneisen. ffffll _^~ 4"T~ Kn wat de zaak nog ÉÉM 11 _f __-_a^^^ÉßÊ
—"^ j *— aantrekkelijker __ P'MèéMÉ^ JÈÈleverdieping nviik'i- ÉHÉuwl „"" <__H <~»"^!m________l
■"——-——-——————J de huurprijzen jam** tfo \mr'

maand (excl. servicekosten). "%M Il
Waar vind je tegenwoordig al deze lEb >rf*^ *

ruimte nog? In de Heerlense wijk Kfl
Vrieheide-de Stack is 't nu best *K_J__

" ■HPW'!^Bft>^___
fijn wonen! Een vriendelijke en En bovendien kunt u dan de

* PP*^ __^illlï'
mooie wijk met erg veel groen- modelwoning even bekijken, ijjjj ï .......^:^^-a|^

voorzieningen. Vlak bij de centra zodat u precies kunt zien hoe u \J| ,
van Heerlen en Brunssum. «_________««_______ pr

Op loopafstand van het
____

g.. $**N| "-^^^^^-^schitterende natuurgebied - tj lil' |~T B^Ü^^^Wi^^^^^'Brunssummerheide'. Met A' p
uitstekende busverbindingen, n slaapkamer ~Jh slaapkamer g

winkelcentrum en basisscholen " £= 2 __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ —_
éÊÊP* "Nta^ direkt in de buurt. _== I |§ |~

✓*\l=-f^ 1 ■ Graag ontvangik vrijblijvend informatie ■
D
D /*■ overloop "^slaapkamer J S I over dezewoningen in Vrieheide.

Centrale ligging, kortom: een E K*pU- [
-/ j*? | Naam: I

ideale woonplek! Deze 1 j. nTIJ—I 1— _ .
schitterende huurhuizen zijn _4^—i—32o— | Adres: |

nagenoeg direkt beschikbaar. | 2e verdieping | Postcode:
| Plaats:

Bel ons daarom even voor een straks komt te wonen! Bel ons . Telefoon: 3 -afspraak, of vul de bon in. even en kom ns kijken! Wij | Stuur deze bon naar ABC vastgoed,
Wij geven u dan alle weten zeker, dat u het hier naar ■ Akerstraat 23, 64hgw Heerlen. ■

informatie, die u wenst. uw zin zult nebben! L. ____ ____ ____ ___■ ____ ____ ____ -J

Ms-TiM^SSIoSS^ Êl BC Vastgoedbeheer
of vul de bon in. M m. ■ CD

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.
I *

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

" „

Heerlen-Zuid Corisberg:
ruim en "groen" wonen dichtbij de stad.
Het uitbreidingsplan Corisberg I - ■■

, , ■_—■■. ~%i_2«;^_____________i)-______i

kent een gevarieerde woningbouw,
waarvan reeds een gedeelte voor

recreatiegebied Strijthagen. jÊËËm
mmm mmmt%

Indeling; g^i"fci-"wflfflE:*^ jf?■mMM

Aparte keuken met aansluitend eet- en * WÈb* '*W H
zithoek, diezeer riant te noemen 'zijn. ||pElt-»'*'' ?§i^i§i> wmÊmlË'êaÈVerder kennen deze herenhuizen het %^ÊLMmmmam\
gemak van een bijkeuken/bergmg. I "' "" " ■■""■■■""■■
Inpandige garage. De le verdieping Technfeche details:telt 3 slaapkamers resp. groot ca. 19 - spouw-, dak- en vloerisolatie
m"\ 9,5 m2en 7,5 nf, alsmede een bad- " hardhouten kozijnen
kamer met ligbad en 2e toilet. Vaste , - dubbelebeglazing in vrijwel degehele woning
trap naar royale zolder ca. 46 nf " woningscheidende muur in spouw waardoorevt.contactgeluid tot een minimum wordt beperkt
{mogelijkh. voor 4ekamer).
Achtertuin gelegen op hetzuiden. Prus’ "23 1.999,-v.o.n. 10091044

~^^Vk JiapaMßAS_"** II_HM% Jl :..:.::>:^ £&ffl3s3 sksbkss SaHHH ___■ MHH _Uf mmm TiMfWff &H_B —_HK ■___ ■_■_ _HMI HB

I mPI 11-MIjI lm Gaarne vrijblijvend volledige informatie over deherenhuizen in Heerlen-Zuid nr. 10091044 "
I Naam: .1

.^mp *»**»***»■ i Adres. *J
1 Postcode: **■Kruisstraats6,64ll BW Heerlen 1 Dl . -|

tel. 045-712266' Plaats: .«
Maandag t/mvrijdag geopendvan 9.00 uur fat il Telefoon: 2|
21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 18.00uur. ' 1 in gesloten enveloppe zonder postzegel zenden aan Stienstra Makelaardij BV,
,-,. . ~ '. __ ~ m Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen *Ook kantoren m Maastricht en Aken

JmSM fIMMR MMMX MMMN MMMM MMM MMM MMM MMM MMX MHHM MMM MMM ____l ___M
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Gemeentepolitie "aaffb' Maastricht

Maastricht behoort met w:^rpp,w^ circa 117000 inwoners tot

de grotere steden in Nederland. Het is de oudste stad van het
land, maar ook een vitale stad met ambities. Maastricht ligt in het centrum van een

internationale omgeving en richt zich sterk op de ontwikkeling van het nieuwe Europa.
Maastricht stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het voorzieningen-niveau op ruimtelijk,
maatschappelijk, economisch en cultureel vlak. Diezelfde kwaliteit wordt gevraagd van

de ambtenaren van de stad. Dus ook van de nieuwe

Arrestantenbewaker/
Receptionist m

Uw plaats in de organisatie. De ge- Uw kennis en kwaliteiten. U bent in
meentepolitie bestaat uit zes executieve af- het bezit van een MAVO-diploma op
delingen waarvan de chefs, samen met de D-niveau. U beschikt over ruim voldoen-
korpsleiding, het managementteam vormen, de kennis van en uitdrukkingsvaardigheid
Daarnaast is een aantal ondersteunende in de Franse taal. Uiteraard heeft u een
functies ondergebracht in enkele dienstver- onbesproken gedrag,
lenende afdelingen. Daartoe behoort ook
de afdeling Executieve Ondersteuning, Ons aanbod. Het salaris is, afhankelijk van
waarvan de receptie/bewaking een onder- ervaring, maximaal f 3.092,- per maand
deel is. (schaal 5), exclusief de toeslag voor onre-

gelmatige dienst.
Uw taken en verantwoordelijkheden.

U draagt zorg voor de bewaking en ver- Inlichtingen. Inlichtingen over de functie
zorging van de arrestanten. kunt u tijdens kantooruren telefonisch
Eveneens verricht u receptiewerkzaamhe- inwinnen bij de heer W. Dohmen, per-
den, soneelsadviseur, telefoon 043-293388.

Hebt u belangstelling? Richt uw sollici- gemeentelijk apparaat een goede afspiege-
tatie dan binnen 14 dagen aan de Hoofd- ling moet zijn van onze samenleving,
commissaris van de Gemeentepolitie, Post- Daarom hanteren wij een voorkeursbeleid
bus 3, 6200 AA Maastricht voor vrouwen, mensen uit etnische min-
Een psychologisch onderzoek kan en een derheden en gehandicapten. Bij gebleken
medisch onderzoek zal deel uitmaken van geschiktheid genieten zij dan ook onze
de selectieprocedure. voorkeur.

Mogelijkheden voor kinderopvang zijn aan-
Onze voorkeuren. Wij vinden dat het wezig.

StabilOil/f.
STABIL OIL COMPANY BV is een vooraanstaand producentvan
smeermiddelen, vetten en auto-onderhoudsprodukten
Ons bedrijf is een van detoonaangevende in deze branche en de omzet in
binnen- en buitenland groeit sterk. Onze organisatie wordt hierop regelmatig
aangepast en daarom zoeken wij nu ter uitbreiding van ons verkoopteam in
Duitsland een

JUNIOR VERTEGENWOORDIGER M/V
Wij vragen:
■ een goede commerciële instelling- affiniteit met deoliebranche- iemand met pioniersgeest
■ leeftijd tot ca. 25 jaar- woonachtig in het grensgebied met Duitsland

Wij bieden:
* een goed salaris- een representatieve auto
* bij gebleken geschiktheid goedetoekomstperspectieven

Wij behandelen alle sollicitatiesuiteraard strikt vertrouwelijk.
Wie echt zin heeft in een leuke baan in de smeeroliebranche stuurt binnen
"sen week een handgeschreven sollicitatieonder bijvoegingvan eenrecente
Pasfoto naar: de directievan Stabil Oil Company b.v., postbus 180,6190 ADBeek (L.)

DE KONING 11111ELEKTROTECHNIEK fij
Industriële handelsonderneming lliililiillllllililll

DeKoning Elektrotechniek is éénvan de drieElektro Technische
Groothandels van deGERIVER-groep metvestigingen door geheel
Nederland.
Gezamenlijk richten zij zich op de complete levering van
elektrotechnische materialen binnen de industriële markt.

Vanwege voortgaande groei is ter versterking van haarverkoopteam
voor het rayon Limburg een vacature ontstaan voor een:

TECHNISCH
BUITENDIENSTMEDEWERKER m

Opleidingsniveau voor deze vakature: M.T.S.-E
Van uwordt verwacht:

■ het onderhouden en uitbreiden van onze klantenkring, metals
"gereedschap" een breed pakket artikelen van schakelmateriaal tot
programmeerbare besturingen;

■ goedecontactuele eigenschappen en dat hij/zij in hecht
teamverbandkan werken;

■ onze gedachte gaatuit naar een enthousiast persoontussen 25 en
30 jaar,met ambitie, die invulling denkt tekunnen geven aan deze
funktie.

Wij stellen daartegenover een prettige werkkring meteen salaris
afhankelijk van opleiding en ervaring.

Schriftelijke sollicitatiesmet opgavevan personalia, opleiding en ervaring te
"chten aan:

Schiefelbusch Elektro Groothandel
t-a.v. dhr.A.J.M. Verschuur
Postbus 3238 - 4800 DE Breda D395

WONINGVERENIGING

SITTARD
De Woningvereniging .SITTARD" is werkzaam op het terrein van de
volkshuisvesting. Zij beheert o.m. een bestand van ruim 6100 verhuureenheden.
De Woningvereniging „SITTARD" is een efficiënt functionerende organisatie,
waarbinnen een klantgerichte opstelling voorop staat.

De afdeling bewonerszaken vervult binnen de organisatie een kernfunctie, waarbij
met name de contacten tussen de vereniging en de (adspirant-)huurders centraal
staan. '
Binnen deze afdeling bestaat momenteel de vacature van:

ASSISTENT
WONINGINSPECTEUR *

Taken:- inspecteren van woningen bij verhuizing;- beoordelen van de technische staat en het bepalen van
onderhoudswerkzaamheden;- het mede plannen en coördineren van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;- adviseren bij en beoordelenvan wijzigingen aan woningen;

- onderhouden van contacten met bewoners, aannemers en nutsbedrijven.

Funktie-eisen:- kennis op niveau van MTS/BNA;- kennis en ervaring op het gebied van bouwkundig onderhoud;- uitstekende sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen;- leeftijd vanaf ca. 25 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de ca.o. voor personeel in dienst van
woningcorporaties.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het hoofd van de afdeling bewonerszaken,
mevrouw H.M.G. deKoste-v. Kaam (046-510460).

Schriftelijke sollicitaties metvolledige gegevens dienen binnen 10 dagen na
verschijnen van dit blad te worden gericht aan: Woningvereniging .SITTARD",
t.a.v. de heer B.G.J.E. van Raaij, postbus 13, 6130 AA Sittard.

Uw gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Een psychologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. dsu

M Eka Nobel bv
m\J Nobel Industries

frodV
cccr* \

ssgssw-- \

flrl as richten aan- \

T êGS-L lï~É!__l '*fFw"

~~K-__i________-_-_^HHI^HBHH^BBi^HHi
LIMBURG GAAT HET OOK BELEVEN. Woensdag 25 maan a_. Office Centre munt uit door een uniek en veelzijdig assortiment,
opent Office Centre zijn vierde filiaal in twee jaar. Zesduizend van ordner tot burostoel, tegen de scherpste prijzen in de
kantoorartikelen op 2500 m2op voorraad volgens debeproefde branche. Office Centre verkoopt uitsluitendaan bedrijven en
succesformulevan Duiven(bij Arnhem),Amsterdam en Breda. organisaties, diezijn ingeschrevenbij deKamer van Koophandel.
Office Centre is speciaal opgericht voor de professionele Dat betekentklanten dievan wantenweten en professionele ser-
afnemer. Vandaar ook een perfekt op die behoefte afgestemd vice vanzelfsprekendvinden. Office Centre is een dochterbedrijf
pakket computers: IBM, Tulip, Tandon en Laser. Vandaar ook de van een van de grootste multinationalsvan ons land.
drukkerij faciliteiten en het dealerschapvanPTT Telecom.

WIJ ZOEKEN Schriftelijke sollicitaties (graag met pasfoto) kunt u
Voor de periode 11-2 t/m 19-3 1992 richten aan:OFFICE CENTRE, Postbus 4237,
ENTHOUSIASTE MENSEN. In bezit van een auto die 1009 AE Amsterdam, t.a.v. dhr. J.H.M.Verheul
gedurende deze zes weken, 3 dagen in de week
(dinsdag, woensdag en donderdag) ons bedrijf Sollicitatiegesprekken vinden plaatsin Nuth.
promoten. Reageren voor 15 januari. oym

STOMERIJ "DE LUXE"
Susteren v/h Limbricht :** \

De volgens klager-ondernemer ten onrechte UITHUISZETTING C.Q. : v'

BEDRIJFSSLUITING te Limbricht is in handen gesteld van de Minister van Justitie, die
voor 1 februari 1992 IN NAAM DER KONINGIN gerechtelijk een uitspraak dient te doen
betreffende: !
- het alsnog behandelen van de beroepschriften Raad van State- het eventueleKroonbesluit !
- of een onafhankelijk onderzoek te gelasten volgens het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, die ernstig "
in het geding zijn, waardoor de Wetgeving opzettelijk is ondermijnd. !

Stomerij "De Luxe"
vraagt met spoed:

part-time winkelmeisje/medewerkster
Vereist:
middelbare opleiding, leeftijd 18 t/m 20 jaar, liefst omgeving Susteren.
Aanvraag:
maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur

Swentiboldstraat 6 Susteren.
Tel. 04499 - 2049

mmmmmmmm■■■HHßHiH■H_H__H__^__^_H■HH'HH-BMMI
I

Makelaardij Midden-Limburg B. V. is een dynamisch en jong
makelaarskantoor, gevestigdin Heythuysen.
Ons kantoor, bestaande uit 4 personen, houdtzich bezig met de
bemiddeling in nieuwbouw, bestaandebouw, bedrijfspanden,
agrarische onroerendezaken, alsmede met taxaties in de diverse
sektoren.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een

JONGE ENTHOUSIASTE
MAKELAAR 0/Z m/v
Funktie-omschrijving:
Hij/zij zal voornamelijk de taak krijgen te bemiddelen bij aan-
en verkoop op het terrein van bestaandewoningen en
nieuwbouw, bedrijfsonroerend goed, taxaties en
hypotheekadvisering. Verder zal hij/zij assistentie verlenen bij
allevoorkomende werkzaamheden.

Funktie-eisen:
Opleiding MBO/HBO niveau. Vakstudies in de Makelaardij o/g
voltooid. Ervaring als taxateur. Uitstekende commerciële en
contactuele eigenschappen. Inventief en zelfstandig kunnen
werken in klein team.

Wat bieden wij u:- Een salaris passend bij dezefunktie- Goede pensioenvoorzieningen- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden- Mogelijkheden tot het volgen van verdere opleidingen.

Hebt u belangstelling voor bovenstaandefunktie, dan nodigen wij u
uit binnen 14 dagen een schriftelijke sollicitatie te richten aan:

Makelaardij Midden-Limburg B.V.
Dorpstraat 16, 6093EC HEYTHUYSEN
Telefoon: 04749-2660,R.J.P.F. Vaassen, direkteur.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met
mevrouw G.J.A. van den Braak, telefoonnummer: 04749-2600.
Behalve een medische aanstellingskeuring kan ook een psycho-
logisch geschiktheidsonderzoek deel uitmaken van de procedure.

makelaardij /ZIV midden limbung;
postbus 3021
6093 zg heythuysen
dorpstraat 16
6093 cc heythuysen
tel. (04749) 2600 [Ff/
telefax (04749) 4197

■ i .
Wij zijn een Nederlandse 'textielindustrie die ondar '.
eigen merk een
consumentenproduktin da
betere kwaliteitsklasse ;
brengt.
Voor een textielketen in
België en Luxemburg
verzorgen wij de
bevoorrading.
Wij vragen voor Noord- erv)
Oost-Belgie een

part-time \
kracht < m v > j
die op basis van ca. 25 ou<
per week die
bevoorradingen gaat
verzorgen.
U kunt uw sollicitatie
richten aan:
Keldermans
International B.V.
Postbus 28 j
7890AA Klazienaveen "Nederland o_i

1 * 'I

ONDERWIJS'
GEEFTWER^

VOOR MEER INFORltyjte
O :"*"?

terre deshommes
TEL. 070-363 79 4G

Doe ookmeel ■ mt

GIRO 646900
i ■-"

DOEIETSAANSTEREOGEDREUN
Stereo gedreun een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt b<| het vinden van een oplossing voor alle
j_^" N̂Sv vormen van lawaai in en om huis.

j^f* I \^ Postbus 381, XTCf* / W?^>v_

’ V 2600 AJ Delft. 1100 ff/fa vi/Jl

_fe-fc 111iß^ ■ ■r+ m, R»»»«rch »n Marketing bv ■

te Heerlen is een bureau voor markt- en opinie-
onderzoek.
Voor het voeren van telefonische vraaggesprekken
met mensen uit bedrijven en gezinnen (beslist géén
verkoop) vanuit onze vestiging in de
Honigmanstraat te Heerlen, zoeken wij op korte
termijn:

TELEFONISTES (M/v)
die in de ochtend-, middag- en/of avonduren voor
ons werkzaam willen zijn.
Wat verwachten wij van U?

" bij voorkeur woonachtig in Heerlen of
directe omgeving;

" goede spreekvaardigheid;

" accurate werkwijze;
" flexibel inzetbaar;

" 15 è 20 uur per week beschikbaar;
De werkzamheden worden op oproepbasis verricht.
Dit betekent dat wij geen vast aantal werkuren per
week of per maand garanderen. Het aantal uren datu werkzaam zult zijn, hangt af van het aantal
projecten dat in een bepaaldeperiode uitgevoerd
moet worden, maar zal gemiddeld ±15 uur per
week bedragen.
Voor aanmeldingen of nadere informatiekunt u zich
tijdens kantooruren telefonisch wenden tot
Marie-Jose Spijkers of Marga Peters van r+m, tel.
045-7134 38. o__;

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,

Schitterende collectie

SCHILDERIJEN
compleet in prachtige lijsten

tijdens onze eendaagse
verkoop/expositie in

Motel Heerlen - Van der Valk
Terworm 10, Heerlen
Op zondag 12 januari

van 10.00 tot 17.00 uur

* Zeer scherpe prijzen * dmm
"~"~"""""""""""",~~~~""~"""""""""""""""""""""'"""~«—"—-
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WÊÊÊLWÊmWË Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan,
frL zijn onze vastrentende spaaraanbiedingen precies wat u zoekt. — \r^jgS^- !

■ Want met de vastrentende spaarprogramma's van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel bijzonder ï
\/té&¥jo j, attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaarvoor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonderkoers-

h éwSk^S^ Êt risico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn ...

KSI ' ll_k<-' f"T!^' *T^ ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. M I

mmmmmmm^Êmèm Deutsche Bank l—l. >L 'fijJmM/ \. t - .v> ______________________________________________-------________-_________----_----__--__-_____________________-__-—- . — ■ __—_——-— 1 I
7-.^sT Wij zijn heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de tolgende steden:

'. ". l__>^_____g_ii_--«--*-w-' ■■■"■ ü«"wac~_*;-~a*s.... ..->» -* Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz(am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal:
Alsdort, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12, Tel. 09-49-2403/4061-63 -

Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 -Herzogenrath, Kleikstr. 1. Tel. 0949-2406/3067 -
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhofstr. 111, Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -
Oppenhotfallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 -Schönforst, Trierer Str. 323-329, Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 09-49-2402/23091 -
Tel. 09-49-241/520021 -Techn. Hr ..ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058

' _»<

Pak'm
beet

De hogerente van nu, 3 of5 jaarvast met het
Rentevast Spaarplan.

Elke maand een vast bedrag en 3of Zo kunt vin korte tijd een flink kapitaal bij
5 jaarlang dezelfde hoge rente. elkaar sparen, want de rente ligt voor de hele
Spaarders, grijp nu uw kans, want derente is op looptijd vast. U weet dus ook precies op welk
dit moment hoog. En: met het Rentevast bedrag u zult uitkomen.
Spaarplan blijft de rente even hoog. s extra garantie kunt u desgewenst het
Gedurende de hele looptijd. Zodatu naarkeuze eindbedrag verzekeren tegen het risico van
3of 5 jaar lang kunt profiteren van een rente overlijden. U betaalt hiervoor slechts een
van respectievelijk 7V4°/o' of 73/4%*. geringe premie. *rentewijzigingen voorbehouden.

Dat is wel zo aantrekkelijk. Vooral als u De voornaamste kenmerken van het Rentevast
spaart met een duidelijk doel voor ogen: een Spaar-plan-huis, een reis of de studie van dekinderen. clv j jj_i
/-_r "__ t. i. -hen vaste hoge rente gedurende de geheleUt voor het opbouwen van een aardigereserve, 1 t"dbijvoorbeeld als de pensioengerechtigde leeftijd _ L°°0

P
p£jd naa

_ keuze 3rf 5
v in . o iti ~ Automatisch sparen met een vast bedrag perKortom: het Rentevast Spaarplan helpt u, maanddoor de hoge vaste rente, uw doel gemakkelii- c ir r j j i_--, , % „ ~'

6a-uxcuj - Sparen voor uzelf of voor iemand anders, bij-ker te bereiken. Bovendien spaart u biina uu n i " "
_, ... , r. 11 , voorbeeld uw (klein-)kinderen,ongemerkt. Want u spreektaf dater elke maand _ Tussentijds en of veranderen van hetautomatisch een bepaaldbedrag van uw betaal- is lijk

overgeboekt
31"

"M^l^^heteindbedrag te verzekeren.
Het vaste bedrag dat u3of 5 jaar lang Open nu een Rentevast Spaarplan en profiteer

maandelijks spaart, moet ten minste f 50- zijn van de hoge rentestand.
en mag (in veelvouden van f 25,-) niet hoger Voor meer informatie bent u van harte
zijn danf 1.000-per maand. welkom bij dekantoren van de SNS bank.

SNS» bank s
We doen 't graag beter dan goed.

4
I

l I I. SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - lst

I SLAAPKAMERS KIEZEN MOEILIJK?
Ss mmfWÊËL—ymw—j wÊÊÊËÊWr * IH ■■ WÊJmVmWmm ük i AWêSèM' I

I MET DEZE PRIJZEN!
Z.

95 ~~~. ~~^—~ Slaapkamer in MDF, kleur alphine wit. Inkl. achterwand en 2 ver-

"^ ~T"^ rijdbare nachtkastjes. Bedmaat 140x 200cm. CM\ m

' ÉP Nü (SV^ - iSP wffc ' (Meerprijs voor uitvoering in 160 of 180x200 cm).

_S L-S*^*^ Strakke moderne slaapkamer in alphine wit. Inkl. 2 nachtkastjes \Schitterende overbouw- ■^lIJ^ met laden. Bedmaat 180 x 200cm.
95 slaapkamer in essen wit en blank eiken. _^

__ -_" mff\ 0 ft .-. . . ... Ij
< (ExW afgebeelde hoek en 3drs. linnenkast). I^ft* NÜ 1 7H*\ T (Ook leverbaar ,n kleur: o

1 Bedmaatl4ox2oocm. NüZ/Vft.- 1 I 7tV «vart-graphiet en parelmoer. Meerpns,
5 (Uitvoering 160x200 cm’ 2895,-) ,v] \ J

£ Bedmaat 90 x 200 cm. \VvV^
95 zonder lattenbodem. N^_^«JÖ*" """"— ÉM^A^VWV^^^
SP Schuifdeurkasten in alphine wit. Lattenbodem 90 x 200 cm.
-, IL ■ .1 |E__r__=____3| il. ~ ■ ,|i Twee motoren rugverstelbaar met automatische kopsteun-
a verlenging en knieholte s"^mü:
fi6 Zeer komfortabele v^zÏ£-<^^\2 schuimrubber matras. l^^XAc^x
ö! II I l| I I I I I (Ook los verkrijgbaar). U^^^^^^-^TTyy^-^
fc " . r r . " 'U Kompl. NU V&Sfc:^ -^fr^^^f- 150cm breed NU 200 cm breed NU 250cm breed NU __ '»o_^V^r,f^A\\uli uTTm'W

| 895,- 1050,- 1275,- 1595,-c^|§|^
, Meerprijs voor spiegeldeur’ 100,-. Ook meerderekleuren en breedtes leverbaar.

1 TOONZAAL MODELLEN, WAARONDER HÜLSTA,
1 20 TOT 30% KORTING
O _ y^
| DE 10 PLUSPUNTEN: _^9ÉM'^ VESTIGINGEN IN:
(| 1 Speciaalzaak in slaapkamers. ___-^_k_. ARNHEM Woonboulevard Arnhem zuid |

2 Nergens een groterekeuze. _I^^^^W^^^ 'BLEISWIJK Hoefweg 137 " CAPELLE << 3 Speciaalslaapadviescentrum. -t>J f A/D IJSSEL Meubelboulevard.
.iT, -_. iT.. ~-,_ __-_-__--------bK DEN BOSCH Meubelboulevard de s4Dekompletek<sllekheHuteta H JJ^ Herven. DIEMEN Meubelboute-

-95 slaapkamers. _J^M /^~^—\ yard de Sniep " SON/Eindhoven
5 Goed bereikbaaren makkelijk \ S V.' Meubelplein Ekkersrijt > ENSCHEDE

2 parkeren ( \ MeubelboulevardSchuttersveld " ?
3 ' iTi _"' rTN/^TN/<__?■ >4\ GRONINGEN Meubelboulevard \£ 6Deskund.gevoorl.cht.ng [l^lL^ij Pe.erweg. HEERLEN Woonboule-
Ö 7 12'A jaargarantie. \Ji_ZA B-^_L^7 yard In de Cramer. LEIDSCHENDAM U
JJ 8 Levering door de heleBenelux. Winkelcentrum Leidsenhage "
0. 9 Gratis thuisbezorgen en mon- _! , mmummmur SLIEDRECHT Meubelboulevard.
§ , Slaapkamer Speciaalzaken utrechtwoonboulevardKana-
S .- r-1 7 ' h— i, leneiland " ZOETERWOUDE/RIJNDIJK i
S 10 Eigen meubelmakerij. .Maak van HH slaapkamer CCil „Oase ■ MeubelboulevardReinekeSI . A

i

I IN TURKIJE BEGINT*
I EEN RECHTSZAAK
| OP PE PIINBANK.

In Turkije word je opgepakt. In de cel gegooid. Gemarteld. Tot bekentenissen gedwon-
gen. Voor de rechter gesleept. In de cel gegooid. Gemarteld. GIRO 454-OOQ
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