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Hartpatiënt
sterft tijdens

les cardiologen
i^ISTERDAM - Een hartpa-
P^it is tijdens een demonstratie-Ipoilegg over cardiologie voor
i weedejaars studenten medicij-
f}eii van de Vrije Universiteit in
g'ftsterdam overleden.
j~e man was herstellende van
k 6j °Peratië na een infarct. Hij
"Pad zich berejÜ getoond om meefe werken aan de klinische les.
poigens de behandelend arts
! as daar uit medisch oogpuntP>een enkel bezwaar tegen. DePatiënt werd onwel terwijl hij
I:anuit zijn bed de studentenover zijn herstel vertelde. De
plan overleed aan een zeldzame■fornplicatie: het barsten van de
«artwand, waardoor een ernstige
inwendige bloeding ontstaat.Volgens de VU-woordvoersterWaren de studenten hevig vanstreek over het voorval en werd
j*naderhand geruime tijd uitge-
°kken voor een kalmerend ge-sprek met de docenten.

het weer

'SST(BANKEN)IN5ST(BANKEN)IN
<* OCHTEND
*toi«_ vroege ocfttend komenf^jstbanken voor. Omdat de

"ol"feratuur aan de grond
iaAet K-het vriesP-nt ligt, kan
W*u en daar &lad zi Jn- De"

ja Uuatie kan zich ook zon-tochtend voordoen. De
"Volir' met eventueel lage be-
>D v ng'trekt maar langzaam
'n de rest van zaterdag
>e *°ndag is het licht tot half
l,e ' waarbij alleen zon-

_*ti rf 11 klein Duitje kan val-
zak -wind is beide dagen
;jn*K -it uiteenlopende rich-
üu 1°" De maximumtempera-ur «igt rond de 7 graden.
*eSr Verdere informatie be-
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Motie
Bonn en Parijs willen in Maastricht
duidelijke richtlijnen vastleggen
voor een gezamenlijk buitenlands
en veiligheidsbeleid, en zich stap
voor stap in de richting van een
communautair monetair beleid be-
wegen, aldus Kohl. De EG moet
'vastberaden het pad volgen dat
overeenkomt met haar federale roe-
ping', zei hij.

Het woord 'federaal' in de discus-
sies over een politieke unie werkt
evenwel op de Britten als een rode
lap op een stier. In Parijs zei voor-
zitter Jacques Delors van de Euro-
pese Commissie gisteren dat hij in
Maastricht geen resoluties zal steu-
nen waarin het woord 'federaal'
voorkomt, aangezien Londen daar
bezwaar tegen maakt. Delors toon-
de zich slechts 'gematigd optimis-
tisch' over de uitkomst van Maas-
tricht.
Groot-Brittannië zal zich blijven in-
spannen om een akkoord over een
economische en politieke unie te
bereiken dat niet tot een federaal
Europa leidt. Dit staat in een giste-
ren openbaar gemaakte motie die
de Britse premier John Major vol-
gende week woensdag aan het par-
lement zal voorleggen. Daarin be-
houdt Londen zich het recht voor
het eigen parlement te laten beslis-
sen over de invoering van een Euro-
pese munt.

Mitterrand en Kohl: 'Mislukking leidt tot chaos in Europa en Azië'

Eurotop Maastricht moét slagen
BONN/MAASTRICHT
Frankrijk en Duitsland zullen
hun uiterste best doen om van
de Europese Top op 9 en 10
december in Maastricht een
succes te maken. Dit hebben
kanselier Helmut Kohl en pre-
sident Francois Mitterrand
gisteren gezegd na afloop van
hun halfjaarlijkse overleg.
„Als de Europese Gemeen-
schap in Maastricht faalt, kan
dat het begin van het einde in-
luiden, een historisch drama",
waarschuwde Mitterrand.
„Het zou tot chaos leiden, het
einde van de grote hoop en
opnieuw het begin van de na-
tionale tegenstellingen."
Kanselier Kohl ziet het mislukken
van de Top niet enkel als een ramp
voor de ontwikkeling van Europa,
maar ook voor die van Afrika, Azië
en Latijns-Amerika.

Premier Lubbers houdt er rekening
mee dat de EG-top in Maastricht
een dag langer gaat duren dan ge-
pland. Dit gezien de 'zware' agenda
voor de top en de bestaande me-
ningsverschillen over de politieke
en monetaire unie (EPU en EMU)
die ter plaatse nog moeten worden
overbrugd. Komende week start
Lubbers met een rondreis langs de
EG-hoofdsteden in een poging de
geschillen over EPU en EMU weg
te masseren.
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Servische staatsgreep
in federatie compleet

BELGRADO/ZAGREB - De Servi-
sche afgevaardigden in het Joego-
slavische parlement hebben gister-
middag een motie van wantrouwen
aangenomen tegen de Joegoslavi-
sche premier Ante Markovic en
minister van Buitenlandse Zaken
Budomir Loncar. Daarmee is de
Servische staatsgreep in alle federa-
le instanties compleet.

Eerder namen Servië, en zijn bond-
genoot Montenegro al de macht
over in het staatspresidium en het
federale parlement. Het ontslag van
de Kroaat Markovic is een teken
aan de wand, want hij gold als één
van de laatste oprechte aanhangers
van de Joegoslavische gedachte.

Vredesonderhandelingen in Za-
greb, die uiteindelijk gisteravond
resulteerden in een nieuw staakt-
het-vuren, hebben niet kunnen ver-
hinderen dat de burgeroorlog in
Joegoslavië in volle omvang door-
ging. Het bestand, het dertiende al
gedurende de burgeroorlog, gaat
vanmiddag om zes uur in.
Op het moment datKroatische troe-
pen en het Joegoslavische leger s'
middags een begin maakten met de
onderhandelingen over een staakt-
het-vuren, werd er op een groot aan-
tal plaatsen fel gevochten.
Bij Split, Vukovar, Nova Gradiska
(150 kilometer zuidoostelijk van Za-
greb), Osijek en diverse andere,
plaatsen, kwam het tot vijandelijk-

heden.
Een schip van het kinderfonds van
de Verenigde Naties slaagde er gis-
teravond in kinderen uit het bele-
gerde Dubrovnik te evacueren. Het
schip was eerder op de dag bescho-
ten door een kanonneerboot.
Het Duitse parlement nam gisteren
unaniem een resolutie aan waarin
gevraagd werd om snelle diploma-
tieke erkenning van de Joegoslavi-
scherepublieken Slovenië en Kroa-
tië. Voor er sprake kan zijn van
erkenning wil Bonn echter dat de
republieken garanties afgeven voor
de rechten van minderheden.

" Soldaten van het
Joegoslavischefederaleleger voeren een gewonde
Kroaat af diezich
verschool in een
schuilkelder in Vukovar.
De stad was ook gisteren
het toneel van zware
gevechten.
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Werk stilgelegd
wegens asbest

Van onze verslaggevers
LANDGRAAF - De Arbeidsin-
spectie heeft de aanleg van asbest-
houdende waterleidingen in de
Ceintuurstraat in de Landgraafse
wijk Leenhof gistermiddag stilge-
legd. De firma Lintzen Wegenbouw
legde asbest-leidingen zonder dat
voor de werknemers extra voor-
zorgsmaatregelen waren getroffen.

Als maandag is gezorgd voor voor-
zieningen als handschoenen, mond-
kapjes en een wasgelegenheid, mag
van de arbeidsinspectie het werk
worden hervat.
Maar de werkgeversvereniging
NVOB zal aannemer Lintzen drin-
gend verzoeken om het werken met
asbestleidingen te stoppen en zal
daarbij op de cao wijzen. Volgens
de bouw-cao zijn asbestmaterialen
nu al strikt verboden. De firma
Lintzen heeft kennelijk een onthef-
fing.

Stopt Lintzen echter niet met de
opdracht, dan overweegt de Hout-
en Bouwbond CNV juridische stap-
pen. De vakbond is behalve op
Lintzen ook kwaad op de Waterlei-
dingsmaatschappij Limburg
(WML), de opdrachtgever voor de
aanleg. De WML wil nog tot 1993
asbesthoudende buizen onder de
grond laten stoppen. Dat is toege-
staan, want pas per 1 januari 1993
zijn dergelijke leidingen volgens de
wet verboden.
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HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw v/h
kasteel. Fototentoonstelling van Lu-
cia Radochonska. Van 13/11 t/m
31/12, open ma t/m vr I#-12 uur en
13.30-17 uur. za en zo 13.30-17 uur.
Expositiezolder van het Slotge-
bouw. Expositie 'Getooid en Ver-
sierd. T/m 24/11, geopend dag van
10-12 uur en 13.30-17 uur.

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
71. Expositie van dekeramist Armel
Hédé en Nathalie Benoit. T/m 7/12,
open di t/m vr 9-18 uur, za 9-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie met werk van Gerda Rooden-
burg-Slagter en Annet van der
Kamp. T/m 1/12, open do t/m zo van
10 tot 17 uur. Galerie Ipomal, Kerk-
berg 2. Expositie van Marco Juriën.
Van 17/11 t/m 29/12, open vr 17-20
uur, za en zo 14-17 uur. Eastern Eu-
ropean Art Gallery, Baanstraat 127.
Bulgaarse kunst. T/m 31/12, open wo
t/m vr 11-19 uur, za 11-17 uur en zo
13-18 uur.

BRUNSSUM
Ontmoetingscentrum dr Brikke
Oave, Lindeplein sa. Expositie van
Jef Wishaupt. T/m 25/11, open ma
t/m vr van 10-12, van 14-17uur, 19-21
uuren zo 15-17 uur.

MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De Bos-
quetplein 6-7. Tentoonstelling 'Ogen
bedrogen. Open ma t/m vr 10-12.30
en 13.30- 17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie Dis , Tafelstraat 28. Exposi-
tie van Marianne van der Heyden en
Henk Wolvers. T/m 20/11, open wo
t/m zo van 13-18 uur. Galerie Anny
van den Besselaar, Tafelstraat 6a.
Expositie van Michael van den Bes-
selaar, geopend van do t/m zo
13-17.30 uur. Galerie Wanda Reiff,

Rechtstraat 43. Tentoonstelling van
Jan Knap en Nicola de Maria. T/m
.22/12, open di t/m za van 11-17 uur.
Galerie Wolfs, Hoogbrugstraat 69.
Expositie van Raph de Haas. T/m
24/11, open wo en vr 14-18 uur, do
18-20 uur, za 10-17 uur en zo 13-17
uur. Bonnefantenmuseum, Domini-
kanerplein 5. Expositie 'Hemel &
Aarde - Werelden van verbeelding.
Van 23/11 t/m 23/2 1992. Galerie Ar-
tisart. Grote Gracht 43. Expositie
van Wil Jungschleger en Math van
Kampen. Van 23/11 t/m 28/12, open
di t/m za van 13.30-17.30 uur. Arti-
fort, St. Annalaan 23. Expositie
'Maastrichtse Kunstenaars NU. T/m
6/1 1992, open ma t/m vr van 10-17
uur, za van 10-16 uur. Galerie Fah,
Brusselsestraat 80. Expositie van
Willy Welter. T/m 29/11, open van vr
t/m zo van 13-17 uur. Galerie Sime-
ra, Bogaardenstraat 40b. Expositie
van Brewer, Clevis, Jovanovic en
Van Soest. T/m 7/12, open wo t/m za
13.30-18 uur. Galerie Schuwirth &
van Noorden, Rechtstraat 64. Expo-
sitie van Hans Mutsers. T/m 15/12,
open do t/m za van 14-18 uur.

SITTARD
Kunstcentrum 'De Melkfabriek',
Leyenbroekerweg 113a. Expositie
eerste deel 'What's happening', 12
landen, 38 kunstenaars, 20 discipli-
nes. International multidisciplinary
artfestival. T/m 17/11, open iedere
vr, za en zo van 14-18 uur. Tweede
deel 1/12 t/m 15/12. Kritzraedthuis,
Rosmolenstraat 2. Expositie van Ag-,
nes Bomers, Ad van Campenhout,
Geert van de Camp, Paul de Nooijer
en Marian Plug.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum,
Allee la. 'Geboren en getogen met
een zachte 'g. een beeld van de le-
vensloop in Limburg, semi-perma-
nente presentatie. Vaste presentatie
volksgeneeskunde, religieuze volks-
cultuur en levensloop. Geopend di
t/m vr 13-17 en za en zo 14-17 uur.
Exlibrisgalerie Kasteel Limbricht,
Allee 1. Tentoonstelling van interna-
tionale inzendingen voor de Johan
Schwencke-prijs en rozenexlibris.
Tevens Japanse exlibris. T/m 19/1
1992, open van di t/m zo vanaf 14
uur.

ROERMOND
Gemeentemuseum Roermond, An-
dersonweg 4. Expositie 'Dwars door
Roermond. T/m 24/11, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Schilderijen en aquarellen van Gard
van Wegberg. T/m 5/1 1992. Galerie
Ruelle, Kleine Kemp 3. Expositie
Torn Bogaard. T/m 8/12, open za en
zo van 14-17 uur.

Vastberaden
Als van 'Streberei' danal geen spra-
ke is - een andere eigenschap lijkt
wel degelijk uit de bakermat mee-
genomen: een werkdrift die ook bij
andere kunstenaars uit de regio be-
speurbaar is. Het jury-rapport
spreekt van 'vastberadenheid tot
onderzoek en verdieping.

Speels demonstreert zij de catalo-
gus - 'voor mijn vader' - die zij
mee heeft ontworpen. Er zijn vier
gaten in het omslag, op de plaats
waar in een foto van de expositie
van Moreau vier schilderijen uit de
lijsten zijn gesneden. Zij tonen de

onderliggendereproducties van Su-
zan Drummen, maar identificatie
met Moreau is daarmee niet
beoogd

„Ik wou zo graag mooie schilderijen
maken," herinnert zij zich. Zij is als
portretschilderes begonnen. „Maar
ik wist dat het dat niet was." Zij
heeft haar aanvankelijke oeuvre
vastberaden overgeschilderd. Het
fotoboek ligt open bij een overzicht
van haar presentatie bij het verlaten
van de stadsacademie: een zaal vol
doeken van formaat, die in hoofd-
zaak cirkels tonen in zwart. Een af-
rekening.

Zij verliet de academie in een tijd-
perk waarin daar docenten van
vooruitstrevende stellingname wa-
ren aangetreden en zij is bemoedigd

■naar de van Eyckacademie ge-Hgaan. Daar heeft de mede-expo-
sant Piet Dirkx ontmoet, die haar
het waardevolle advies gaf geen
snelle keuzes te maken, maar alles
uit te proberen wat haar in de schil-
derkunst fascineerde.

Barok
„Ik heb het voordeel gehadmet veel
bekende kunstenaars in contact te
komen en uitzicht te hebben gehad
op de nieuwe ontwikkelingen,"zegt
zij. Bij alle invloeden die zij heeft
ondergaan lijkt zij haar eigenheid
en ook haar zuidelijke aard met zijn
affiniteit voor barok en latijnse cul-
tuur niet te hebben verspeeld. Een
verblijf in Rome heeft die mis-

schien versterkt. Stijlvormen uit
vroegere kunsttijdperken zijn
grootschalig of kleinschalig in veel
van haar doeken te vinden. Zij ver-
hogen hun aantrekkingskracht. „De
mensen vinden ze mooi," stelt ze
vast, „maar soms denk ik: om de
verkeerde reden."

De ware reden voor waardering
moet worden gezocht in haar vin-
dingrijke manipulatie van onze
manier van zien. Er schuilt een gro-
te logica in de opeenvolging van
haar beelden, zowel aan de wand als
in de catalogus. Zij leiden de blik
van de toeschouwer van buiten naar
binnen en omgekeerd en al doende
geven zij een suggestie van ruimte
die bijna magisch is.

'Als een constant ademen wisselen
uitersten elkaar af,' zegt een persbe-
richt ervan, 'of een veelvoud van
uitersten maakt dat ze elkaar relati-
veren, ondergraven of bevragen,
maar ook dat ze elkaar versterken,
onderstrepen of verduidelijken. In
de begeleidende publicatie wordt
dit benadrukt.

'Als een schroef boort het beeld
zich in de ruimte' leest men daarin.
'Fotografie is een belangrijk hulp-
middel en fragmentatie essentieel
in de methode.' Naar echo en spie-'
gelbeeld verwijzen de mythologi-
sche figuren Echo en Narcissus, die
hun namen gaven aan twee schilde-
rijen van de tien, allemaal samenge-
steld uit gefotografeerde, geprojec-
teerde en vaardig geschilderde of

getekende elementen. Het omslag
van de catalogus verbeeldt met een
schematisch diafragma het belang
vsyi de fotografische optiek in het
oeuvre.

Wat de verbale begeleiding betreft,
die kan men uitstekend aan de kun-
stenares zelf overlaten: zo vastbera-
den als haar werkwijze is, zo helder
is haar betoog. Een verademing in
de overvloed van woordenspinsel
die de hedendaagse of 'grensverleg-
gende' kunst omgeeft. Terwijl zij
spreekt al bladerend in haar boek,
ziet men haar evocaties als een film
aan zich voorbijgaan.

De assocciatie met een bekende te-
levisie-spot is onvermijdelijk: men
hoort bijna de klik waarmee satel-
lietbeelden elkaar opvolgen om
vanuit de ruimte het detail te nade-
ren: een fles bier van bekend merk.
Alleen: in haar sequentieswerkt de
zoomlens in twee richtingen en haar
object is diepzinniger van aard.

'Mystiek realisme' is haarkunst wel
genoemd - een treffend samenstel
van tegenstrijdige begrippen. Zij is
even ambivalent als diepzinnig: „Ik
bedoel nooit maar één ding. Het zou
de indruk wekken dat ik meer we-
tenschap wil tonen dan ik bezit."
QL Een fraaie presentatie, zowel om
de goeie reden als om de verkeerde.
Stadsgalerij Heerlen, tot en met 12
januari 1992.

pieter defesche

Fraaie presentatie in Stadsgalerij Heerlen

Het mystieke realisme
van Suzan Drummen

HEERLEN - In de program-
mering van de Stadsgalerij
Heerlen wordt één tentoon-
stelling per jaar gewijd aan
jonge kunstenaars afkomstig
uit of werkzaam in de omge-
ving. 'Een reden te meer om
Suzan Drummen, afkomstig
uit Heerlen' zo luidt het in een
voorwoord, 'voor een presen-
tatie van haar nieuwe schilde-
rijen in aanmerking te bren-
gen. De andere redenen zul-
len dan wel liggen in de
kwaliteit van haar werk, die
haar - misschien ook zonder
persoonlijke betrekkingen tot
Heerlen - een tentoonstelling
had bezorgd, dan wel in het
feit dat zij zojuist een Heerlen-
se kunstprijs heeft gekregen,
ingesteld door Bremen Bouw-
adviseurs.

Het is haar eerste presentatie ook
niet. Zij heeft al aandacht op zich
gevestigd met tentoonstellingen in
de Jan van Eyck-academie, de
Rijksacademie, nog twee in Amster-
dam, waarvan een in het koninklijk'
paleis wegens het ontvangenvan de
koninklijke subsidie, een in Lon-
den, twee in Den Haag en een in
Maastricht. De laatste - in het Bas-
sin - was in 1987 en daarmee de
eerste. Suzan was toen vierentwin-
tig.

Toch heeft zij haar studies pas een
jaar geleden beëindigd. Zij kreeg
die aandacht dus al in een eerder
stadium dan de meesten van haar
collega's. Dat enige vorm van 'Stre-
berei' of agressie daarbij geholpen
heeft moet iemand onwaarschijnlijk
lijken, die met haar kennis maakt
op de drukke opening van haar ten-
toonstelling: een aardige, eenvoudi-
ge Limburgse jongedame. Een van
de dochters en zonen van een be-
kend Heerlens beeldhouwer, die de
overgang van het tijdperk van de
mijnindustrie naar een nieuw soort
samenleving in zijn levensloop per-
sonifieert. 'Zo heb ik er elf vertelde
hij daar monter 'zes ervan zijn kun-
stenaar.

Tijdens een later gesprek in de gal-
mende leegte van een nog gesloten
stadsgalerij, gevoerd met fotoboe-
ken op de knieën, zal die indruk
worden bevestigd, maar ook de in-
druk dat de jongste dochter hel
verst van het nest is gevallen: zij
draagt de overgang naar een nieuwe
samenleving op haar eigen manier
verder, met achterlating van veel re-
gionale trekken

'Getalenteerde kunstenaars' meenl
de jury van de Bremen Aanmoedi-
gingsprijs 'zoeken de omgeving op
die hun uitdaagt en die kan soms
ver van de bakermat liggen*.

" Schilderij van Suzan Drummen, te zien in Stadsgalerij Heerlen.

recept
Kalfsfricandeau
met Gorgonzolasaus
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g kalfsfricandeau, zout en pe-
per, 100 g boter. Voor de saus: 20 g
boter, 3 dl melk, 20 g bloem, 100 g
Gorgonzola-kaas, aluminiumfolie.
Wrijf vlees in met zout en peper.
Verhit 75 g boter in braadpan en
bak vlees rondom snel bruin. Voeg ,
vervolgens derest van de boter toe.

Braad het vlees in ca. 35-40 minuten
gaar (rosé) maar keer het wel af en
toe.
Maak intussen de saus: smelt de bo-
ter, roer er de bloem door en laat ca
1 minuut zachtjes pruttelen.
Voeg vervolgens al roerend de kou-
de melk er door. Blijven roeren tot
een licht gebonden saus ontstaat.
Verkruimel de kaas er boven en laat
al roerend smelten. Breng op smaak
met zout en peper.
Haal vlees uit de pan en wikkel het

in aluminiumfolie. Laat aldus 5 mi-
nuten rusten. Snijd vlees daarna,
met gekarteld mes, in plakken en
leg het dakpansgewijs op voorver-
warmde schaal. Schenk iets van de
saus over het vlees en serveer de
rest er apart bij.
TIP: Serveer als garnituur bij dit
gerecht gekookte krieltjes en snij-
bonen en/of broccoli.

huub meijer

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhui-
splein 19. Suzan Drummen en Piet
Dirkx. T/m 12/1, open di t/m vr 11-17
uur, za en zo 14-17 uur. Galerie 'De
Konfrontatie', Putgraaf 5. Expositie
van Wpüntki en Joep Consten. T/m
24/11, open za en zo van 14-17 uur.

exposities
Kunstveiling
in Maastricht

MAASTRICHT - In de Hotelschool
Maastricht, Bethlehemseweg 2 in
Maastricht wordt een tentoonstel-
ling en kunstveiling gehouden van
bekende Limburgse kunstenaars.
De tentoonstelling kan vandaag be-
zichtigd worden van 13.00 tot 18.00
uur. Zondag vindt de veiling plaats.
De opbrengst van deze veiling zal
ten goede komen aan het project
voor kinderziekenhuis-televisie.

De deelnemende kunstenaars zijn;
Marianne Aartsen, Fons Bloemen,
Ger Boosten, Jos Caelen, Berna Es-
selaar, Gerard Schuwirth, Marco
Juriën, Jacq Poell, Jan Nelissen,
Guusje van Noorden, Miriam
Slaats, Armelies Verhey en Marij
Stultiens.

Beelden van
Marco Juriën
bij Ipomal

LANDGRAAF - In de Ipomal Ga-
lerij aan de Kerkberg 2 in Land-
graaf vindt morgen vanaf 15.00 uur
de opening plaats van een expositie
met werk van de uit Maastricht af-
komstige Marco Juriën. Hij toont
beelden, schilderijen en grafiek. De
galerie is geopend op vrijdag van
17.00-20.00 uur en verder op zater-
dag en zondag van 14.00-17.00 uur.
JurTerïsUÏdêêrdêbêêïcmouwêiï^an
de Stadsacademie voor Toegepaste
Kunsten in Maastricht en werkte na
zijn studie aan de Jan van Eyck
Academie. Tijdens deze periode
ontstonden verschillende installa-
ties op locatie.

verder...

... exposeert Frans Dicker op 1'
en 24 november acryl/olieverf
schilderijen en gouaches in he
atelier van Ben Bonke, Eyserhei
de 35a in Eys. Open van 14-1'
uur.
... toont de kunstenaar Franse1
Witte in zijn atelier aan de Vol
derstraat 55 in Meerssen tot ef
met 16 decemeber zijn werk. He
atelier is geopend op vrijdag, za
terdag en zondag van 13-17 uur.
... loopt in de Stadsschouwbur! I
aan het Burg. van GrunsveD
plein 145 in Heerlen tot 2 januafl
een tentoonstelling van de the»
terfotograaf Jan Swinkels.
... is er morgen een 'open dag' bi
het ABP, Oude Lindestraat 70 Ü *"Heerlen. Er worden werken gei
toond van Shinkichi Tajiri. i... laat de schilder Sami Briss biß
galerie Noortman aan het Vrij'
hof 49 in Maastricht vanaf don
derdag 19 november zijn werk
zien. De expositie kan bezichtigd
worden van dinsdag tot en meijr
zaterdag 10-18 uur. |^

De beelden die Marco Juriën tussen
1985 en 1987 vervaardigde, zijn V
al ruimtelijk gerangschikte beeU
die een nauwe verbondenheid n^J^elkaar hebben door hun afmetiï^ .
stand en materie. In deze werKv
vertelt het materiaal zijn eig^c
kleurverhaal. In latere beelden ga?°tï
invloeden van het schilderen <4ch
belangrijke rol spelen. Met n
glas heeft in dezeperiode een stelfcj^
voorkeur bij zijn materiaalkeuze-^In dc recente werken lijkt het sbt
der vormen geen grenzen te k'. Je
nen. Maar schijn bedriegt! I*^l
beeld gezaagd, geschilderd, fl^el
eens geschilderd en gevoelig npt'ialt
bouwd. J^iA

cryptogram

Horizontaal: 3. In de wind door eikaar ge-
gooide lichaamsdelen. 8. Doen, hoor, hoe
ongaarne ook. 9. Een zeer geleerd dier
zwaaide met dit papier. 11. Huil niet om
Em, die zoekt haar heil wel in de pasto-
rieën. 12. Ik vind dat u-zo maar wat zegt,
want een boon koekt niet aan. 16. Komen
ze altijd te laat en zijn ze daarom met de
studie opgehouden? 17. Verslagen zijn de
laatste centen bij elkaar geschraapt. 19.
Goed zo! U hebt dit gevonden. 21. Vrucht-
bare hoge ambtenaren! 22. Excuses als u
achter raakt. 23. Houden zij uw vingers bij
elkaar?

\________________________________________________________________________m
Verticaal: 1. Dwaze slagersjongen!? *po
Begraven lievelingen. 4. Draai eens eeptU<
adder om. Ziet u er dan niet de heldendid1'*&
ten? 5. Is dit Curagao als u daar 's zome/ "
heengaat? 6. Die versiering komt er ij
ademloos zeg ik u dat. 7. Onsamenha1} >
gend verorberde de halfbloed zijn maaltijf!
10. Zijn koekebakkers niet zulke goede ft <ders? 13. Die rel brak uit wegens zijn ve'Jdiensten. 14. Op het papiertje staat hj )
meisje met de derrière! 15. Vuurwerk in
lucht. 17. Zeuren tegen de verdraaide waI!'*
den op. 18. In de landbouw een vis gebriJj'J'
ken om de grond weer gelijk te krijgen. 2"^ 'Er staat een es voor de kloof. i 4
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Vakbeweging woedend: 'Dit is een pot met buskruit'

Ziekte gaat bouwvakkers
geld en atv-dagen kosten

de an onze parlementaire redactie

tS?EN HAAG - Werknemers in
"w bouw krijgen vanaf vol-s ftd jaar niet langer het volle
' i°K doorbetaald wanneer zij
4a z*e^ melden. Ze moeten

;rtn °°k twee atv-dagen inle-
;.: reh. De bouwvakkers kun-
s|f?? maximaal acht rooster-

tfte aëen Per Jaar kwijtra-
tJ1. ziekte, twee keer zo

"gj y als minister De Vries (So-

!^e Zaken en Werkgelegen-
J id) heeft voorgesteld.
fl

-4e erknemers in de bouw zullen

'^ procent van hun loon ont-
Ffa.-Sen als de ondernemersorgani-
E^ es in de bouw deze voorstellen
ÏLe

ae nieuwe cao (275.000 werkne-
%\r\^ wiHen laten opnemen. De40
, rhandelingen over de nieuwe

| - die 1 januari 1992 ingaat
e§innen aan het eind van deze

p|e and. De bouwwerkgevers heb-
fl(oo n°g Seen voorstellen over de
X.Ste van de lonen gepresenteerd.
Eie<f an^ere ondernemersorganisa-
,L zullen bij de komende cao-iJ^handelingen pogingen doen
£L «e doorbetalingvan het volledi-
i 'oon by ziekte af te schaffen.

»cv i emers zouden dan in al die
Ip^len tijdens ziekte terugvallen

' '0 procent van hun loon.

Toeslag
JVslag|de bouw willen de werkgevers
foi k

e toezeggm.g doen dat de pre-
Uj besparing die een dergelijke

aatregel oplevert, aan de werkne-
fs ten goede komt. Daarbij kan

h,i en gedacht aan een jaarlijks
k ' te stellen toeslag op het loon

11 elke werknemer.
f Premiebesparing ontstaat door-
J verzekeringen vervallen die
(,e rkgevers nu nog via de bedrijfs-
(jj er»iging hebben en die voorzien
La£nvulling van de uitkering van
tot Ziektewet (die immers slechts
iv '° Procent van het loon gaat). De
tupi emers moeten zelf een even-
jje '? aanvulling op het loon tijdens

2lekte verzekeren.

b 0 Werknemersorganisaties in de
ont zi->n diep teleurgesteld en ver-
l(n waardigd over de harde opstel-
(j6

8 van de bouwondernemers bij
,^ aanpak van het ziekteverzuim.
i^ et} Pot met buskruit waarmee om
t)Y lijkheden wordt gevraagd", al-

!fen de Vries, die namens de
rtie en Houtbond FNV over de
yga "j?we cao voor de bouwnijverheid
Ij at onderhandelen.

Kabinet schrapt
centrale opvang
van asielzoekers

[m^ 1HAAG - Hetkabinet ziet defï-
|V^ |

af van een centrale opvang
tle j. kansloze asielzoekers. Vreem-
latl die geen asiel in Neder-
ig,, krijgen en een aangespannen
l^r^P ■" de recnter niet in Neder-
h\ g 'Togen afwachten, worden niet
OhjPart voor hen ingerichte centratoegebracht.
Ö'a uit een brief van minister
OjjVriCona (verantwoordelijk voor de
(Jll a!1g) en staatssecretaris Kosto
ïi^wtie) aan de TweedeKamer. De
Cetuer nad z*c^ verzet tegen een
*0(j *e opvang, omdat het risico
'g 6. dreigen van het creëren van
"4'^os.0's'. In plaats daarvan hebben
aaJ*c°na en Kosto nu besloten het
,V^j. al opvangcentra te vergroten

' «e huidige vijfnaar negen.

Staat: dossiers BVD niet
vóór 1994 vernietigd

DEN HAAG - Bij de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) worden tot
eind 1993 geen dossiers vernietigd.
Zo luidde gisteren bij de rechtbank
in Den Haag het verweer van de
Staat bij monde van de landsadvo-
caat mr J. de Wijkerslooth. Dat ge-
beurde in het kort geding dat de
Vereniging 'Voorkom Vernietiging'
had aangespannen.

De dossiers worden op hun histori-l
sche waarde getoetst door de Alge-I
mene Rijksarchivaris, die adviseert!
over hetgeen kan worden vernie-
tigd. Volgens de privacy-regeling
van de BVD mag men deze dossiers
vernietigen.

De Vereniging 'Voorkom Vernieti-

! ging' vermoedt dat er, ondanks de; toezegging van de minister, mo-menteel al wel dossiers bij de BVD
worden vernietigd. Men eist verbod

i op de vernietiging en verzegeling
van de papiervernietigers bij de

■ Het argument van de Staat tegen
1 het laatste is dat deze worden ge-

bruikt om vertrouwelijke informa-
tie te vernietigen, zoals telefoonno-■ tities en dubbele kopieën.

De vereniging vreest dat door de
vernietiging van dossiers mogelijk
zwarte bladzijden uit de Nederland-
se geschiedenis verdwijnen.
De president van de rechtbank doet
uitspraak op vrijdag 29 november.

binnen/buitenland

Artsen: rokers en
drinkers bestraffen
met hogere premie

GRONINGEN - Een ruime meerderheid
van de huisartsen, specialisten, fysiothera-
peuten en verpleegkundigen vindt dat men-
sen die roken en/of drinken een hogere ziek-
tekostenpremie moeten betalen.
Minder dan een kwart vindt evenals de com-
missie 'Keuzen in de Zorg' dat bij de verde-
Üng van schaarse zorg 'eigen schuld' géén
selectie-criterium mag zijn, evenmin als
'ernands belang voor de samenleving.

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Noorde-
lijk Centrum voor Gezondheidsvraagstuk-
ken in opdracht van de commissie heeft
Uitgevoerd.

Van de artsen noemt 92 procent de Neder-
landse gezondheidszorg van; goede tot; zeer
goede kwaliteit. Het oordeel van een eender-
de van de verpleegkundigen luidt 'matig' of
'slecht.
Dè meeste ondervraagden vinden dat de kos-
ten wel iets mogen stijgen. Vooral huisart-

sen, maar ook veel specialisten, denken dat
te veel menskracht ëri middelen worden bc-:
steed aan. onderzoek en. ingrepen waarvan
■het twijfelachtig is of zeiets zullen opleve-
ren. Ze zien dan ook tal van besparingsmoge-

■lijkheden,'maar niét in de sector verpleging
en verzorging.
Er bestaat; grote eensgezindheid over de
voorzieningen die in het basispakket moeten
worden opgenomen. Maar artsen beschou-
wen fysiotherapie en alternatieve geneeswij-
zen veel vaker als niet-essentiéêl dart deriiet-
artsen: Weinig ondervraagden; willen derea-
geerbuisbevruchting in het pakket, maar
anticonceptie moet er wèl in.

Opnieuw doden
in Noord-Ierland

BELFAST - In Noord-lerland zijn
donderdag drie mannen doodge-
schoten. Daarmee komt het aantal
doden als gevolg van geweld tussen
protestanten en rooms-katholieken
in twee dagen tijd op zeven. Dit
heeft de politie gisteren meege-
deeld.
De doden van donderdag zijn twee
rooms-katholieken en een protes-
tantse man die met hun auto's in
een hinderlaag reden in het graaf-
schap Armagh, bij de grens met de
lerse Republiek.
Een dag eerder hadden leden van
het verboden lerse Republikeinse
Leger (IRA) in Belfast vier protes-
tantse mannen gedood en een baby
van zes weken zwaar verminkt.
„We hebben nu te maken met een
oeperkte vorm van burgeroorlog
die eerst moet verergeren vóórdat
de toestand verbetert", zei een hoge
veiligheidsfunctionaris.
Het Britse leger stuurt dit weekein-
de 300 extra soldaten naar Belfast,
die moeten helpen verder geweld te
verhinderen. Het aantal politiemen-
sen in Noord-lerland wordt tot
meer dan 13.000 man uitgebreid, zo
heeft de Britse minister van Noord-
ierse zaken, Peter Brooke, gezegd.

Tripoli ontkent resoluut elke betrokkenheid

Libië eist onderzoek
vliegramp Lockerbie

TUNIS - Libië heeft gisteren for-
meel ontkend betrokken te zijn bij
het opblazen van het passagiers-
vliegtuig dat in 1988 is neergestort
op het Schotse plaatsje Lockerbie.
Het Libische ministerievan Buiten-
landse Zaken riep op tot een inter-
nationaal onderzoek naar de vlieg-
ramp.
In eén verklaring die werd ver-
spreid door het persbureau Jana
zegt Tripoli dat een internationale
commissie of het Internationaal Ge-
rechtshof een uitspraak moet doen
over de vernietiging van vlucht nr
103 van Pan Am boven Schotland
drie jaar geleden. *
De Libische verklaring komt een

dag nadat Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten bekend maakten
dat zij een formele aanklacht heb-
ben ingediend tegen twee Libische
agenten wegens een bomaanslag op
het passagiersvliegtuig waarbij 270
mensen omkwamen.

Londen eist dat Libië de twee man-
nen overdraagt voor berechting.
Het Witte Huis deelde mee dat er
gedacht wordt aan een gecoördi-
neerde internationale actievanwege
de vermeende Libische betrokken-
heid bij de terreuraanslag. Washing-
ton weigerde militaire acties uit te
sluiten. In een interview met de
BBC-televisie heeft de Libische am-
bassadeur in Parijs, Saeeb Mujber,
gezegd dat Libië de twee verdach-
ten niet zal uitleveren.

In de Libische verklaring staat dat
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken in Tripoli 'categorisch elke Li-
bische betrokkenheid bij het ge-
noemde incident of enige kennis bij
de Libische autoriteiten tegen-
spreekt.'

Tripoli noemde Amerikaanse ver-
wijzingen naar mogelijke militaire
acties 'de taal van dreigementen.'
De beste manier om deaffaire opte
lossen is door middel van onder-
handelingen, zo meent de Libische
regering.

Prinses Juliana
boekt winst van
kwart miljoen

WASSENAAR- Prinses Juliana
maakt een kwart rniljoén gulden
winst op een stuk grond van vijf
hectare in hét landgoed De Hor-
sten in Wassenaar dat ziij van de
provincie Zuid-Holland terug-
koopt. De grond werd in de jaren
zestig onteigend voor de aanleg
van de Leidse: Baan. Die weg is
ernooit gekomen.
De prinses 'ving' toen voor de
grond ruim 400.000 gulden en

hoeft er nu maar goed 160.000
gulden voor neer te tellen. Pro-
vinciale Staten moeten de ver-
koop volgende week donderdag
goedkeuren.
Het grote prijsverschil ontstaat
door de inflatie. Indien dezelfde
voorwaarden van de jarenzestig
nog van kracht zouden zijn, zou
de prinses nu meer dan een mil-
joen gulden voor hetzelfde stuk
grond krijgen. Julianawordt niet
bevoordeeld, stelt de provincie,
omdat het gebruikelnk is dathij
onteigeningvan grond een hoge;
prijs wordt betaald. De ruim
160.000 gulden, die de prinses
moet betalen, noemt de provin-
cie reëel.

Keihard
Werkgevers en vakbewe-
ging hebben de messen
geslepen. Het belooft een
spannende herfst te worden
waar het de cao-onderhan-
delingen in de diverse secto-
ren betreft. De bouwwerk-
gevers hebben gisteren de
aftrap verricht en een kei-
harde aanpak van het ziek-
teverzuim voorgesteld,

waarbij het de vakbondsonderhandelaars al bij voorbaat wit om
de neus is geworden. Zó hadden zij het akkoord, dat onlangs met
de werkgevers is gesloten, niet bepaald geïnterpreteerd. Dat ge-
vaar loop je nu eenmaal als je je handtekening zet onder onduide-
lijke afspraken, die voor velerlei uitleg vatbaar zijn.

Bouwvakkers dieziek worden, zullen dat, wat de bouwwerkgevers
betreft, in ieder geval flink in hun portemonnee voelen. Daar staat
slechts een geringe tegemoetkoming tegenover voor diegenen die
het hele jaar gezond blijven. Een bouwvakker die zich in één jaar
vier keer ziek meldt, raakt in geld uitgedrukt minstens elfhonderd
gulden kwijt. Bij niet ziek-worden kan een bouwvakker rekenen op
een bedrag van achthonderd tot duizend gulden. In de bouw ligt
het verzuim rond de twaalf procent, zon vier procent hoger dan
op andere werkplekken.

Bij dit alles dient te worden aangetekend, dat werken in de bouw
vaak tamelijk zwaar is, waarbij vooral rug en gewrichten behoorlijk
worden belast. Niet voor niets komt een fors percentage bouwvak-
kers uiteindelijk met die klachten in de wao terecht. Een woord-
voerder van de bonden wees er overigens terecht op dat het 'niet
zelden' de werkgevers zijn, die verantwoordelijk zijn voor het hoge
ziekteverzuim door de werkdruk steeds op te schroeven en verbe-
tering van arbeidsomstandigheden (minder zwaar tillen en sjou-
wen bij voorbeeld) achterwege te laten, of slechts mondjesmaat in
te voeren.

Tot het maken van afspraken over het ziekteverzuim en het al dan
niet voor de volle honderd procent doorbetalenvan het loon heb-
ben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties zich on-
langs in hun overlegorgaan, de Stichting van de Arbeid, verplicht.
Dat akkoord kreeg donderdag hetfiat van de minister van Sociale
Zaken. Minister De Vries had gedreigd met het zogeheten 'Para-
pluwetje' als de sociale partners niet zelf tot afspraken zouden
komen. Dat wetje is nu van tafel, maar of de vakbeweging daar
echt zo blij mee moet zijn, is nog maar de vraag.

Behalve de bouwwerkgevers zullen ook andereondernemersorga-
nisaties bij de komende cao-onderhandelingen pogingen onder-
nemen om de doorbetaling van het volledige loon bij ziekte af te
schaffen. Werknemers zouden in die gevallen^ijdens ziekte terug-
vallen op zeventig procent van hun loon. Als de werkgevers daar
bij blijven, zal dat bijna onontkoombaar leiden tot een stevige con-
frontatie met de vakbeweging en tot veel arbeidsonrust.

Israëli's willen
lid Palestijnse
delegatie voor
gerecht dagen

JERUZALEM - De Israëlische po-
litie heeft een verzoek bij justitie
ingediend om een proces te openen
tegen de Palestijnse HananAshrawi
die in Madrid deelnam aan de vre-
desconferentie over het Midden-
Oosten. Het verzoek is ingediend
omdat Ashrawi de Israëlische wet
heeft overtreden die contacten met
de Palestijnse Bevrijdingsorganisa-
tie PLO verbiedt.

De Israëlische wet verbiedt onder-
danen contacten te onderhouden
met de Palestijnse bevrijdingsbe-
weging PLO. De autoriteiten be-
schouwen de PLO als een terroristi-
sche organisatie die uit is op de
vernietiging van de joodse staat.

De oppositioneleArbeiderspartij en
de Vrede Nu-beweging reageerden
gisteren met ontsteltenis op het
voornemen van de Israëlische justi-
tie Ashrawi voor het gerecht te da-
gen. „Tegen Ashrawi een proces
aanspannen schaadt de dialoog met
de Palestijnen en maakt van haar
een Palestijnse Nelson Mandela",
zo verklaarde de Arbeiderspartij.

Oefening
De eerste nationale oefening
van het bestrijden van een on-
geval in de kerncentrale bij
Borssele heeft eenreeks tekort-
komingen aan het licht ge-
bracht. Aan de manier waarop
de overheid een ramp te lijf
gaat, valt nog veel bij te scha-
ven. De oefening, waaraan zon
400 mensen - van minister tot
spuitgast - deelnamen, heeft
duidelijk gemaakt op welke on-
derdelen het rampenplan moet
worden verbeterd.

Communisten
De Sovjetunie heeft 21 jaar for-
se sommen geld overgemaakt
naar de Britse communistische
partij, waarvan de aanhang te-
genwoordig niet meer dan
4.600 leden groot is. Dit schrijft
de vroegere partijbaas Reuben
Falber in het partijblad Chan-
ges. De betalingen vonden;
plaats van 1958 tot 1979 en be-
droegen soms 100.000 pond
(ruim 300.000 gulden tegen de
huidige koers). Het geld werd
gebruikt voor stakingsacties en
de exploitatie van de krant
Morning Star.

Regisseur
De Britse filmregisseur Tony
Richardson is donderdag in
een ziekenhuis in Los Angeles
aan aids overleden, zo maakte
een woordvoerder van het zie-
kenhuis gisteren bekend. De
63-jarige Richardson was ma-
ker van onder meer 'Look Back
in Anger', 'The Loneliness of
the Long Distance Runner',
'The Entertainer' en de film
'Torn Jones', die een Oscar
won. Richardson was in het
verleden getrouwd met de ac-
trice Vanessa Redgrave.

Hulp
De humanitaire hulp aan Suri-
name wordt hervat. Tijdens het
overleg dat de ministers Hirsch
Ballin en Pronk gisteren en
vandaag op Bonaire met hun
Surinaamse collega's zullen
voeren, zal worden toegezegd
dat de stroom medicijnen en
dergelijke op korte termijn
weer op gang zal komen. Deze
werd in december na de zoge-
heten 'telefooncoup' van leger-
leider Desi Bouterse stopgezet.

punt uit

Treinkaartjes
De Spoorwegpolitie in Arnhem
onderzoekt of er in Aalten en
omstreken 'niet-Nederlands-
sprekende' treinreizigers wor-
den opgelicht. Volgens een
NS-woordvoerster is een aantal
klachten binnengekomen van
reizigers die het loket van het
station in Aalten gesloten aan-
troffen om vervolgens van
iemand een treinkaartje voor
een veel te hoge prijs aangebo-
den te krijgen.
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" In het noordwesten van Taiwan zijn gisteren meer dan
30 mensen gedood en ruim honderd gewond geraakt bij een
botsing tussen twee passagierstreinen, aldus de politie. Het
is de ernstigste treinramp in de geschiedenis van het ei-
land. Ziekenhuizen in de omgeving worden overspoeld met
gewonden en gevreesd wordt dat het dodental verder zal
oplopen. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt
dat één van de twee treinen een minuut te vroeg op het sta-
tion van Miaoli aankwam, terwijl een spoorwegbeambte
het spoor net had vrijgegeven voor een trein die uit de an-
dere richting kwam. Door de botsing raakten zeven wa-
gons ontspoord.
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Import houdt. e9ens enorm succes wederom
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■® en klassieke keuken in diverse kleu-
to! 1 en afmetingen. Kortingen van 50%. t en met 70%. Losse kasten, appara-, n> sanitair, onderdelen, teveel om opnoemen, alles voor spotprijzen.

6 verkoop is alleen op zaterdagen aan
vs Groenseykerstraat 26 Ate Geleen
'«'1 10.30 uur tot 17.00 uur. Voor in-
Qrtnatie tel. 046-740310 (742516).

Treinramp in Taiwan
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Referendum
resident Havel heeft in septem-

?fr voorgesteld de kwestie in
referendum aan het volk

'°or te leggen. Maar de Slowaak-
* nationalisten voelen daar wei-

voor. Ze zijn zich ervaneWust dat hun ideeën op dit
weinig kans op een

j^erderheid maken. Een voor-
*-el voor een volksstemming
*erd deze week in het Slowaak-
t? Parlement dan ook afgestemd.
?°ewel Havel zelf uiteindelijk
?6 beslissing moet nemen, is de
*ans op een referendum daar--6e aanzienlijk verminderd.

H
e president heeft verder ge-

jogd de eenheid te bewaren
!*Jet een voorstel voor een nieu-
k e grondwet, diebeide republie-en meer zelfstandigheid moet
*panderen. Maar de besprekin-
*?en daarover liepen begin deze

6ek stuk, omdat noch de verte-
genwoordigers van het Tsjechi-„cne, noch die van het Slowaak-

-6 Parlement zich achter de
Pzet konden scharen.

et nationalisme in Slowakije
,'ndt een dankbare voedingsbo-
jjein in de snel verslechterende,conomische situatie. De werk-
loosheidscijfers maken zonne-

waar de schoen knelt.
u,l:rwijl in de Tsjechische repu-
heken bijna vier procent van de
erknemers geen baan heeft,

i^at in Slowakije inmiddels
aast tien procent van de werk-emers op straat.

wijzen met een be-
vinger naar Praag,r»aar minister van Financiën, aclav Klaus een economischervormingsbeleid heeft opge-

beld dat volgens hen weinig re-
kening houdt met de problema-
tiek van de kleinste republiek,

nder de communisten is Slo-
,akije tot centrum van de Tsje-
noslowaakse zware industrie

gebombardeerd. En het is juiste 2e industrie, met enorme, vaakeer ondoelmatig geleide bedrij-en, waar op dit moment de
gaarsteklappen vallen.

pleit daarom voor een
ginder rigide beleid, financiëleteUn voor de bedrijven en een
edelijke sociale voorzieningoor de werklozen. In reactie

**aarop krijgen de Slowaken
,°oral te horen hoeveel geld ze
:* schatkist al kosten. In de eer-
le vijfmaanden van dit jaarzou

h
r 540 miljoen gulden uit Praag
jjaar Bratislava zijn gevloeid. Op

r^n beurt zijn de Slowaken er-,an overtuigd dat het overgrote
Jjeel van hun nationale inkomen
°or Praag wordt opgegeten.

"-'Oor het Tsjechische onbegripoor de situatie heeft bij Slowa-*en het idee postgevat, dat de
.epubliek het zelfstandig veel
.eter zou doen. Daar komt bij
*jat de verhouding tussen de bei-<!e republieken sinds de oprich-
j^g van Tsjechoslowakije in
j 918 nooit zonder strubbelingen
j! verlopen. Een kleine, maarRoeiende groep mensen denkt
/}et weemoed aan de paar jaar
'Jdens de Tweede Wereldoorlog

waarin Slowakije als Duitse ma-
rionettenrepubliek 'zelfstandig'
was.
De extremistische Slowaaks Na-
tionale Partij (SNS) en de aan
haar verbonden culturele organi-
satie Matica Slovenska maken
van die gevoelens dankbaar ge-
bruik. Maar in praktijk hebben
de extremisten slechts een be-
perkt deel van de bevolking ach-
ter zich. Dat komt vooral omdat
andere politieke partijen zich in
de loop der tijd steeds anti-Tsje-
chischer zijn gaan opstellen. Een
zeker nationalisme is inmiddels
vrijwel geen enkele Slowaakse
partij meer vreemd.

Tegenhanger
De belangrijkste partij is de Be-
weging voor een Democratisch
Slowakije (HZDS), een afsplit-
sing van Burgers tegen Geweld
(VPN), de Slowaakse tegenhan-
ger van de Burgeralliantie in
Praag. De HZDS, onder leiding
van ex-premier Vladimir Meciar,
koos in april dit jaar voor een
zelfstandig bestaan vanwege
diepgaande meningsverschillen
over de toekomst van Slowakije
en de te volgen economische
koers. Sindsdien gaat het met de
VPN gestaag bergafwaarts. Met

zijn gematigde nationalistische
koers heeft Meciar inmiddels
een kwart van de kiezers achter
zich weten te krijgen.

Ook binnen de Christendemo-
craten, de achterban van premier
Jan Carnogursky, worden de na-
tionalistische tendensen steeds
duidelijker. Maar de partij houdt
er strikt aan vast dat onafhanke-
lijkheid langs een constitutione-
le weg bereikt moet worden.
Een eenzijdige onafhankelijk-
heidsverklaring, waarschuwde
de premier deze week in het Slo-
waakse parlement, betekent het
einde van ieder overleg met de
Tsjechen. En dat leidt tot desta-
bilisatie en brengt de veiligheid
van de Slowaakse burgers in ge-
vaar.

De Slowaken hebben het bloedi-
gevoorbeeld van Kroatië en Slo-
venië, en ze realiseren zich dat ze
van Europa weinig hulp mogen
verwachten als ze eenzijdig be-
sluiten nemen. De federatie is
weliswaar verouderd, aldus Car-
nogursky, maar zolang er geen
goed alternatief is gevonden,
moet Slowakije toch maar lid
blijven.

runa hellinga

binnen/buitenland

Sekten slaan toe in Rusland

Hare Krishna
verdringt Lenin

'OSKOU - Het communisme is
Dg maar koud afgeschaft als lei-
dde ideologie, Lenin is nog

'et in alle steden van zijn sokkel
ftaald, of er kloppen alweer
'euwe heilbrengers aan de deur
N de Sovjet-burgers: Mormo-on en Baptisten, aanhangers

de Hare-Krishnabeweging
11leden van de Verenigingskerk
£n de Zuidkoreaan Sun Myungton. Kleine religieuze gemeen-
ftappen, piëtistische kringen

11 sekten hebben over toeloop
'de Sovjetunie niet te klagen.

Sovjet-burgers werden tij-
«is de omwenteling in hun
"id overvallen door een gevoel611 zinloosheid. De jarenlang
"or heilig verklaarde wereldbe-'houwing van Marx, Engels en
flin werd plotseling dood pa-
f ei*. In die uitzichtloosheid, die
Ppral ontstaan is waar de staat-Weologie de plaats innam van

de religie, zien veel buitenlandse
groepen hun kans. Zij willen met
hun heilsboodschappen het ont-
stane vacuüm vullen, zegt Mi-
chael Roowe, een Brits deskun-
dige op het gebied van de reli-
gieuze minderheden in de
Sovjetunie.
De mensen 'nemen voetstoots
aan' wat hun op het gebied van
het geloof wordt verkondigd,
zegt de 72-jarige Amerikaanse

Pauline Pace, die enkele maan-
den geleden met haar missie-
groep van Mormonen naar Mos-
kou kwam. „Hier vind jemensen
die sinds 1917 het communisme
als religie hebben gehad. Nu dat
verdwenen is zoeken ze naar
nieuwehelden, nieuwe voorbeel-
den", zegt de Mormoonse.
Met stijgend succes verzamelen
de missionarissen in de Sovjet-

unie nieuwe aanhangers. Afgelo-
pen zomer trok de Amerikaanse
evangelist Billy Graham, die
zichzelf ooit heeft omschreven
als 'het machinegeweer van
God', 5.000 belangstellenden
voor een gebedsbijeenkomst in
Moskou. Het is al gebruik gewor-
den dat evangelisten zich via de
Sovjet-televisie tot het volk wen-
den.

De Mormomen, die vorig jaar
met hun missie in de Sovjetunie
begonnen, staan met enkele hon-
derden aanhangers nog aan het
begin van hun campagne. De
Adventisten en de Pinksterge-
meente hebben volgens een op-
gave van hetBritse Keston-colle-
ge daarentegen al een dikke
100.000 aanhangers in de Sovjet-
unie. De Baptisten zelf noemen
een aantal van 200.000.
Sinds de Hare-Krishnabeweging
niet meer wordt vervolgd, wint

ook deze uit het verre oosten af-
komstige sekte sterk aan aan-
hang. Naar eigen opgave telt
deze momenteel rond de 100.000
jongeren.

Olga Kisilova, die de naam Pri-
mavati Davidas heeft aangeno-
men, is een van hen. Tot vier jaar
geledenzat zij vanwege haarreli-
gieuze opvattingen in de gevan-
genis. Tegen de Hare-Krishnabe-
weging werd vroeger keihard
opgetreden. De sekte, die twintig
jaar geleden naar de Sovjetunie
kwam, werd door de autoriteiten
beschouwd als een mantelorga-
nisatie van de Amerikaanse in-
lichtingendienst.
De nieuwe mogelijkheden die de
openstellingvan de Sovjet-maat-
schappij biedt stemmen Davidas
tevreden: „Het is weliswaar in de
mode om religieus te zijn. Maar,
mode of niet, we hebben nu vol-
ledige vrijheid van geloof."

Republieken onoverbrugbaar ver uit elkaar gedreven

Splitsing dreigt ook
in Tsjechoslowakije

n het parlement van Bratislavav°rdt zelfs al over een mogelijke
'lafhankelijkheisverklaring ge-
doken. Of die op dit moment
*& meerderheid zou krijgen, is
lyerigens twijfelachtig. Toen 34
"Owaakse politici eind septem-
!er het initiatief namen tot een
,edaratie voor een Soeverein
"Owakije, kregen ze slechts 61
'an de 132 stemmen in het parle-
Je nt achter zich.
°g overheerst in Bratislava het

fëvoel dat er een of andere vorm
'an gezamenlijkheid moet blij-
'en. Maar of dat een federatie
"et grotere zelfstandigheid voorJe'de delen moet worden, of een
■°nfederatie waarin ieder deel
Ptiwel geheel zelfstandig is, dat
;*Jn van die vragen waar ook de
"^Waakse politici onderling niet
**■ zijn.

an Tsjechische zijde wordt met
"""güsogen naar de ontwikkelin-
£n gekeken.De afscheiding van
'''owakije zou koren op de mo-

zijn van nationalistische
p°eperingen in Bohemië en Mo-
h vië, die een opsplitsing van hetsjechische deel nastreven.|(?lgens de Tsjechen is een een-
"j'dige onafhankelijkheidsver-
klaring van Slowakije feitelijk
£et mogelijk, omdat die in strijd

et de grondwet is. Bovendien,*Jdus Praag, is het huidige Slo-
aakse parlement helemaal niet

°^niachtigd zon beslissing te ne-
en. De kiezers hebben bij deParlementsverkiezingen vorig

'aar juni bepaald niet massaal
°°r het nationalisme gekozen.

PRAAG - Alsof één oorlog in het voormalige
Oostblok niet genoeg is, dreigtnu ook Tsjecho-
slowakije onder druk van het nationalisme uit-
een te vallen. Deze week is in de Slowaakse
hoofdstad Bratislava intensief onderhandeld
over een verdrag over de toekomst van de re-
publiek. Daarbij werd vooral duidelijk dat de
Tsjechische republieken en Slowakije onover-
brugbaar ver uit elkaar zijn gedreven.

" De Tsjechoslowaken drommen tijdens de 'fluwelen revo-
lutie' in november 1989 samen rond het Wenceslas-monu-
ment in Praag. De nieuwe vrijheid dreigt nu echter te
leiden tot het uiteen vallen van derepubliek.

Epidemie van
meerlingen

baart zorgen

Van de redactie binnenland

UTRECHT - Het aantal meerlin-
gen dat in Nederland wordt ge-
boren stijgt sterk. In 1980 waren
het er 1.927, in 1989 al 2.480. Het
aantal drielingen nam in die pe-
riode toe van 21 tot 75. Voor bui-
tenstaanders mag dat wellicht
'leuk' of 'gezellig' lijken, maar
langzamerhand ontstaat grote
bezorgdheid over tot dusver
zwaar onderbelichte nadelige ge-
volgen.

Het Academisch Ziekenhuis
Utrecht hield daarom gisteren
een symposium over 'Meerlin-
gen; de epidemie van de jaren
negentig in de obstetrie'. Het is
georganiseerd door prof. dr G.
H.A. Visser, hoofd van de afde-
ling obstetrie van het AZU, en de
gynaecoloog dr H.W. Bruinse.

Bruinse tekent bij de cijfers nog
aan dat ze sinds 1989 vrijwel ze-
ker verder zijn gestegen en dat
de werkelijke aantallen hoger
kunnen liggen doordat doodge-
boren kinderen voor de 28ste
week van de zwangerschap niet
worden geregistreerd.
Als oorzaken van het groeiend
aantal meerlingen noemt Bruin-
se het stijgen van de leeftijd
waarop vrouwen kinderen krij-
gen (hoe ouder, hoe groter de
kans op een meerling) en het toe-
dienen van hormonen om de rij-
ping van - meestal meerdere -
eicellen te stimuleren

Hormoonstimulatie gebeurt zo-
wel bij reageerbuisbevruchting
(IVF-behandeling) alsook om de
vruchtbaarheid te vergroten van
vrouwen die op de normale ma-
nier of via inseminatie een kind
willen krijgen.
De omvang van die laatste groep
staat niet vast doordat deze be-
handeling niet alleen in speciale
ziekenhuizen wordt uitgevoerd.
Maar naar schatting is tweederde
van het bovennormale aantal
meerlingen er het gevolg van en
valt eenderde toe te schrijven
aan de IVF-behandelingen.

" De geboorte van een meerling is voor buitenstaanders
'leuk. Maar het leidt vaak tot problemen in de gezinnen.

Sterfte
Bruinse zei dat bij meerlingen de
sterfterond de geboorte vele ma-
len hoger is dan bij eenlingen. Er
is ook veel vaker sprake van
vroeggeboorte (een 'spontane'
tweeling wordt gemiddeld drie
weken te vroeg geboren en een
drielingzes weken). Dit betekent
een groter beslag op dure inten-
sive-carevoorzieningen en een
aanzienlijk verhoogde kans op
geestelijke en lichamelijke han-
dicaps.

In Nederland is geen enkel on-
derzoek gedaan naar de psycho-
sociale en economische gevol-
gen. In Groot-Brittannië wel. De
consequenties blijken volgens
Bruinse dramatisch. Dr E. Bryan
uit Londen, medisch directeur
van de Britse meerlingenstich-
ting, vertelde op het symposium
over hoge percentages echtschei-
dingen, depressies en bezoeken
aan psychiaters. Eventueel al
aanwezige oudere kinderen ko-
men duidelijk aandacht tekort.
Bij de zwangerschappen die via
reageerbuisbevruchting ont-
staan, gaat het in 25 procent om
tweelingen en in 5 procent om
drie-, vier- of vijflingen. Bruinse
wijt dat aan de volgens hem
'waanzinnige' eis dat 10 procent
van de behandelingen in een
zwangerschap moet resulteren.
Anders verliest een IVF-centrum
zijn vergunning.

Opname
Vooral drie- en meerlingen ver-
oorzaken volgens Bruinse zeer
hoge kosten. Ze moeten onge-
veer zeven weken worden opge-
nomen op de intensive-careafde-
ling voor pasgeborenen a raison
van 1.500 gulden per kind per
dag. Voor dat geld kunnen heel
wat extra IVF-behandelingen
worden uitgevoerd, aldus Bruin-

Hij heeft berekend dat de kosten
van één drieling overeenkomen
met die van veertig IVF-behan-
delingen. Daar komt bij dat er op
tien drielingen minstens twee
ernstig gehandicapte kinderen
voorkomen die gedurende hun
leven minimaal een ton per jaar
kosten. Inzicht in het veel grote-
re aantal lichtere handicaps dat
pas op latere leeftijd blijkt is er
niet.

Bij vierlingzwangerschappen
wordt doorgaans maar de helft
van de kinderen levend geboren.
Daarom worden de gynaecolo-
gen in het AZU enkele keren per
jaargeconfronteerd met devraag
om 'embryo-reductie', abortus
van een deel van de embryo's.
Dat al deze problemen zo weinig
aandacht krijgen, schrijft Bruin-
se toe aan het werken in 'hokjes.
Alle betrokkenen - gynaecolo-
gen, kinderartsen, maatschappe-
lijk werkers en psychiaters -
beperken zich tot hun eigen vak-
gebied. Een arts die via hor-
moonstimulatie een meerling-
zwangerschap bewerkstelligt,
wordt maar zelden geconfron-
teerd met de ellende op de inten-
sive-careafdeling, aldus Bruinse,
laat staan met de problemen in
de gezinnen in de jaren daarna.
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'Spiccolo's
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DR Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met eén woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist,Gevonden ’ 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties / 1.70 per mm.
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: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor 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 1700 uur

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeOuco Summo Scannet)
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Mededelingen

BEDANKT AUTO-RIJSCHOOL
Theo van Bentum

voor het behalen van mijn rijbewijs.
Toine Schaaf.

Personeel aangeboden

6136 HV, huisnr. 9.— z—_rz— :
KLUSJESMAN biedt zich
aan. Br.o.nr. B-9370, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Voor al uw TYPEWERK,
tekstverwerking Return. Tel.
045-753504.
Op veler verzoek HELDER-
ZIENDE consulten op don-
derdag 21 nov. a.s. bij Mar-
jan Aerssens. Tel. 043-
-634070.: Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sergeant-Majoor der KLu,
42 jr. opl. HAVO, midden-
stand- en ondern. dipl. erv.
als pelotonscomm. 5 jr. als
Hoofd Huish. Dienst, 6 jr. als
Comp. Operator en tev. als
zelfst. ondern. zkt. met ing.
van medio juni-juli '92 part-
time job. Aanbiedingen: Br.-
o.nr. B-9824, L.D. Postbus
2610, 6401 PP Heerlen.
Jongeman 27 jaar met erv.
zoekt werk in de VERKOOP.
Tel. 045-750872.

Personeel gevraagd

Bouwvak personeel
j%i

Interstuc Landgraaf BV
vraagt stucadoors

zeer goede verdiensten. Tel. 045-322414.
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vraagt voor hun werken in Duitsland, volwaardige
IJZERVLECHTERS

Tel. 045-327499, ook in het weekend.

Hebu Bouw
in Abdissenbosch (Landgraaf) is een jong en dynamisch
timmerbedrijf. Hebu Bouw levert vakwerk in de projekt- en
woningbouw en voor partikulieren. De huidige vaste bezet-
ting van meer dan 20 vakmensen is niet voldoende om het
groeiende aantal opdrachten perfect te kunnen uitvoeren.

Hebu Bouw heeft dan ook op korte termijn dringend
behoefte aan:

Timmerlieden
In ruil voor vakbekwame en enthousiaste inzet zorgt
Hebu Bouw voor goed, milieuvriendelijk werk en een

uitstekende beloning.
Telefonische reakties (ook in de avonduren) 045 - 32 77 79
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzek. Soli. na telef.
afspraak 045-232100.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.

Gevr. METSELAARS en or>
perlieden. Aannemersbedrijf
P.J. Gelissen, 04498-53354
Bouwbedrijf Paro b.v., Heer-
lerbaan 52b, vraagt voor di-
verse werken OPPERLIE-
DEN, handlangers. Tel.
045-422524 of 045-257880
na 19.00 uur.
Gevraagd ISOLEERDERS,
plaatwerkers, metselaars,
timmerlieden, tegelzetters,
stucadoors. Werkzaamhe-
den in de grensstreek. Inf.
045-727972.
ADVERTEER opLD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

I Chauffeurs
TOURINGCARBEDRIJF FA. HANNEMAN

" De Toerist"
zoekt een full-time TOURINGCAR-CHAUFFEUR

voor dagtochten, meerdaagse reizen en pendelvervoer.
Voor zomer- en winterseizoen.

WIJ BIEDEN: een goed salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Telefonisch aanmelden tussen 08.00-17.00 vragen naar
Maurice Hanneman 045-452666.

■ Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
; CHAUFFEUR vr. voorr escort te rijden. Tel. 045-

-461394 na 20.00 uur.
Je weet niet Wat je ziet. Een

'■ SPOTJE op LD-TV. Info:
■ 045-739296/97.

Fa. Hanneman, Strijthagen-
weg 125 te Kerkrade zkt. op
korte termijn een full-time
CENTRALIST/taxi-chauf-
feur. Telef. aanm. tussen
10.00-12.00 U. 045-452666

Horeca personeel
Rest. "In de Gekroonde Haan" Hrl. vr. 'n jonge energieke

1.1.-kok en een medewerker
voor bediening grill-counter (full- of parttime).

Tevens afwashulp v.a. 18 jr. voor de weekends en 2 halve
dagen per week. Tel. aanm. tussen 10.00 en 12.00 uur

045-711373.
Gevr. SERVEERSTER met"
ervaring en zelfst. werkende
kok voor Steakhouse te- Simpelveld. 04454-5874.

Gevr. SERVEERSTER in
ons restaurant voor de zon-
dagavond. Inl. 04492-2752,
Dhr. van Bavel.

Bedrijfsleider M/V
voor Snookercentrum Heerlen. Leeftijd min. 25 jaar.

in bezit van de vereiste diploma's.
Info: Snookercentrum Heerlen. Tel. 045-742104 na 14 u.

Hotel Prinses Juliana
vraagt per direct

A: Avondmedewerkster
B: Werkstudente

voor kameronderhoud op zaterdag en zondag.
Leertijd vanaf 18 jaar.

Indien een van bovenstaande vacatures u aanspreekt,
neem dan telefonisch contact op:

04406 - 1 22 44
Wij nodigen u dan z.s.m. uit voor een gesprek.

HOTEL RESTAURANT PRINSES JULIANA,
Broekhem 11, 6301 HD Valkenburg a/d Geul.

Welke BUFFETJUFFROUW
is i.b.v. horeca-papieren ca-
fé-bedrijf en zal graag zelfst.
willen werken. Zaterd. en
zond. vrij. Zeer goede finan-
ciële vergoedingen. Br.o.nr.
B-9793 LD., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.

INTERIEUR-verzorgster
gevr. voor hotelbedrijf te
Simpelveld, 10-20 uur p.wk.
045-441537.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’25,- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV 719966.

Huishoudelijk personeel / Oppas
OPPAS gevr. voor gezin
met 2 kind. in nabijheid C-
Hrl. voor 4 middagen (van
14.30-18.00 uur) per maand
Br.o.nr. B-9821, L.D. Post-
bus 2610, 6401 PP Heerlen.
Nette VROUW gezocht voor
huishoudelijk werk, 3 och-
tenden p.w. voor 2 uur.
Woonhuis gelokaliseerd
naast St. Elisabeth klinique
in Heerlen. Tel. 045-425462

Gevr. HULP in de huishou-
ding, 3 a 4 uur per week.
Tel. 045-727792.
Met spoed gevraagd KIN-
DEROPPAS voor ca. 25 uur
per week. Tel. 045-25482'!.
Gevr. niet-rokende KIN-
DEROPPAS (2 kind. 2-4 jr.)
voor 5 ocht. per week, omg.
Nieuwenhagen/Hoetveld.
Tel. na 15 uur 045-323268.

Medisch personeel

Apothekersassistent m/v
Gevraagd per 1 jan. '92, full-time.

Soli. aan: Apotheek Gulpen, Rijksweg 54, 6271 AG Gulpen

Technisch personeel

Gebr. Benedik Abattoir cv.
Wij zoeken voor ons bedrijf op korte termijn een

Leerlingmonteur
Opleiding: L.T.S. Motorvoertuigtechniek

Leeftijd: vanaf 18 jaar
Tevens hebben wij nog enkele vacatures voor

Produktiemedewerkers
Leeftijd: tot 25 jaar

Telefonische reacties van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Tel. 045-325000.

Gebr. Benedik Abattoir cv.
Vogelzankweg 245
6374 AC Landgraaf

©TECHNOTMEDE UITZENDGROEP VOOR TECHNISCH PERSONEEL

heeft direct werk voor:
Erv. MTS-ers energietechniek

Ervaren CV-monteurs
Ervaren CO2-!assers

Erv. constructie-bankwerkers
LTS-ers metaal

Ervaren audio/video monteur
Bel nu of kom even langs. Tel. 045-717183.

Nobelstraat 1, 6411 EX Heerlen. 24 uur bereikbaar.
Wij zoeken ter versterking van onze service-afdeling een:

servicemonteur
Functie-eisen:- LTS/I of LTS/E opleiding met diverse applicatiecursussen- aanvullende opleiding als service-technicus- ruime ervaring op het gebied van centr. verwarming,

luchtbehandeling en sanitair.
Heeft U interesse in een modern bedrijf met een goede
teamgeest als collega mee te werken, verzoeken wij U tele-
fonisch of schriftelijk te solliciteren tijdens kantooruren op
onderstaand adres:

A. Ploem & Zn B.V.
Centrale verwarming/sanitair/elektro

Grupellostraat 31 - 33,
6461 ET Kerkrade. Tel. 045-452841.

APK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
meester. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
345-425555 vragen naar
jhr. Theo Kicken.

Gevr. ONDERHOUDS-
MONTEUR CV, i.b.v. ver-
Biste diploma's en rijbewijs
BE, ervaring vereist, Haas
BV, Pietersstraat 35, Schae
sberg. Tel. 045-313786.

Uitzendbureaus

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers m/v
Voor 2 produktiebedrijven in Brunssum. U verricht voorna-
melijk inpak- en/of stapelwerkzaamheden. Het werk is op
afroepbasis in dag- en/of ploegendienst. Bent u gemoti-
veerd en 1 of meer dagen per week beschikbaar en hebt u
interesse? Kom dan langs of bel ons.

Bel voor informatie met:
Nicole Offermans, tel. 045-273838

LINDEPLEIN 15, BRUNSSUM

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Machine-bedienden m/v
Voor een metaalverwerkend bedrijf in Brunssum. De werk-
zaamheden bestaan uit het uitzagen, sorteren en inpakken
van de geproduceerde lasbochten. De verdiensten zijn
goed. Deze baan is voor langere tijd. Hebt u interesse?
Kom dan langs of bel ons.

Expeditie-medewerker m/v
Voor een interieurzaak in Heerlen. Het betreft een full-time
baan. De werkzaamheden bestaan uit het bezorgen en op-
zetten van meubelstukken bij de klanten. U bent in het bezit,
van een groot rijbewijs en een chauffeursdiploma. Leeftijd:
18 jaar of ouder. Deze baan biedt goede toekomstperspec-
tieven. Hebt u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Bel voor informatie met:
Wilma Smaling, tel. 045-273838
LINDEPLEIN 15, BRUNSSUM

Winkelpersoneel

Foxy Fashion Heerlen zoekt 'n verkoopmedewerkster voor
zaterdagen en koopavonden

Lft. 18-21 jr. Pers. aandacht voor de klant staat bij ons
voorop. Opl.: HAVO-niveau. Schriftelijke reacties met pas-
foto aan: Mevr. T. Sillen, Foxy Fashion, Homerusplein 2,

6411 AW Heerlen.
Voor direct gevr. handige Van

om^"df! */m vi;i'da9'
HULP voor 't bijvullen van van B^o tot 17X10uur kunt u
de winkel iedere zaterdag uw PICC°7° Je-^°niich
van 7.30 tot 12 uur. Bakkerij opgeven. Tel. 045-719966.
Schobben-Genders, ADVERTEER op LD-TV. Uit-
Dorpstr. 82, Brunssum. voerige info 045-739300.

Diversen personeel

Vakman slager
Goede werksfeer.

Keur-slagerij Keulen. Tel. 04405-1324.

6467 HV, huisnr. 19.
Actomat BV

vraagt voor haar BP tankstation De Holz, Holzstraat 57
Kerkrade

Oproepkracht M/V
voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen.

Min. leeftijd 18 jr.
Bent U geïnteresseerd? Bel dan dhr. L. Maraite

Tel. 045-455090 vanaf 10.00 uur.

Dames!!!
Aangeboden: zeer lucratieve BIJVERDIENSTE voor

verkoop van parfums.
Gevraagd: zeer goede FREE-LANCE CONSULENTES.

Minimale verdienste ’ 1.000,-// 2.000,- per week.
Bel voor een afspraak:

LIFE TRENDS INTERNATIONAL: 04750-10822.

Geotron 8.V., onderzoeksburo
voor grond en grondwater

vraagt op korte termijn een
Milieukundig veldmedewerker

Sollicitaties richten aan:
GEOTRON 8.V., t.a.v. de heer A. Lamoré,

Postbus 5187, 6130 PD Sittard. Tel. 046-528888.

Teikyo Junior College Holland
zoekt gastgezinnen voor kerstmis

Teikyo Junior College Holland is een Japanse educatieve
organisatie gevestigd te Maastricht. Dit jaar hebben wij 11t
studentes uit Japan (ongeveer 18 jaar oud) die een jaar it
Europa verblijven om Europese Cultuur te studeren. Onz<
meisjes zouden graag de Kerstavond willen doorbrenget
in een Nederlands gezin (avond van 24 december en dac
van 25 december) tegen een kleine vergoeding. Geïnte
resseerden kunnen zich wenden tot mevrouw B. Maas
tel.nr. 043-467676.

VEDIOR LEIDT
TIJDELIJK WERK

IN BETERE BANEN
Vedior Uitzendbureaux heeft direct werk voor:

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

KANTINE-/CATERING MEDEWERKERS
Wij zoeken personen die op oproepbasis in
onze horecapool in de omgeving Heerlen
willenwerken. Ervaring in de horeca is ge-
wenst, nietvereist.
Informatie: Monique van Swam, Heerlen.

PRODUKTIEMEDEWERKÉRS
Voor bedrijven in de omgeving van Maas-
tricht en Heerlen hebben wij regelmatig
werk voor gemotiveerdeproduktiemedewer-
kers, die eventueel in ploegen willen werken.
Eigen vervoer is een pre.
Informatie: Monique van Swam, Heerlen
of Sabrine Visser, Maastricht.

OPROEP BANKMEDEWERKERS
Voor diverse banken in Maastricht en Heu-
velland zijn wij op zoek naar balie-/admini-
stratief medewerkers metrelevante werk-
ervaring binnen hetbankwezen.
Informatie: Chris Godfroy, Maastricht.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de onderstaandefilialen.

De openingstijden zijn van maandag t/m
vrijdagvan 08.30 tot 17.30 uur.

alle functies m/v

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

Aktieve CONSULENTES
voor de verkoop van een
uniek afslankprodukt. Goe-
de ondersteuning, hoge ver-
diensten. Bel 045-752324.
Leerling kapster, max. 17 jr.
ÜBACHS, Haarverzorging,
Vrangendael 81, 6137 BA
Sittard. Soli. schriftelijk met
foto.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en ven/oer gra-
tis, Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Gevr. TOLK die NedVPoolse
taal beheerst, repres. uiterl.
leeft. 30-40 jr. Br.o.nr. B-
-9823, L.D. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen.
BARDAMES gevr. garantie
loon mog., vervoer gratis.
Telef. aanm. v.a. 14.00 uur
045-750924.
Glazenwasserij en schoor-
steenbedr. Boy Hoen zoekt
JONGEMAN plusm. 20 jr. i.
b.v. rijbewijs. 045-226309.

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt voor zijn objecten in
Landgraaf en Sittard enkele
dames voor SCHOON-
MAAKWERKZAAMHEDEN.
Tel. 045-353056.
Charmante DAMES gevr.,
zeer goed loon. Tel. 043-
-612717, van 18.00-22.00 u.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant. Tel.
045-222144.
Wereldwijde organisatie in
tapijtreiniging zoekt voor re-
gio Heerlen part-time VER-
KOPER m/v, b.v. her-intre-
dende vrouw. Inl. 045-
-229990 de heer Chardon.
Sportieve AU-PAIR gevr. te
Antwerpen. Goede verdien-
ste. Inl. na 17.00 uur 0932-
-32373647.
Club in Maastricht vrgt.
MEISJES. Tel.: 043-211620
ook v.h. week-end.
WONINGINRICHTER gevr.
met rijbewijs, goed loon,
voor 40 uren. 04459-1955.

Onroerend goed te huur gevraagd

6132 BH, huisnr. 11.
Te huur gevr. woning of flat
in ZUID-LIMBURG. Tel.
045-323637.
Te huur gevr. woning met 2
slpks. te KERKRADE en
omg. Kampstr. 17, app. 6,
Landgraaf.
Te huur gevr. EENGEZINS-
WONING met garage. Tel.
045-418670.
HEERLEN e.0., te huur
gevr. t/m febr. '92 gemeub.
woonruimte v. 2 pers., evt.
met badk., keuken. Tel.
045-214079.
Woonruimte te huur gevr.
met 3 slpkmrs. omg. KERK-
RADE. Tel. 045-460723.

; Jong werkend stel zkt. ruime
HUURWONING in regio
Geleen tot Maastricht. Huur-

i pr. plusm. ’ 1.000,-. Tel.
043-257330.
Werkend echtpaar zonder
kinderen vraagt woonhuis te
huur vanaf HOENSBROEK
tot Geleen. Huurprijs tot

’ 1.000,-. Tel. 045-726349.
Te h. gevr. WOONRUIMTE
voor echtpaar met 1 kind.
Hoge huur geen bezw. 045-
-751387
SPOED! Woning, flat of eta-
ge te h. gevr. in Oost. Mij-
nstreek. Tel. 045-719749 na
18.00 uur

" (Tijdelijke) woonruimte ge- Alle kantoren van het Lim-
zocht (min. 4 mnd) per burgs Dagblad kunnen uw- 1-2-92 in of nabij MAAS- VERENIGINGSNIEUWS
TRICHT. Tel. 043-256980 met bestemming LD-TV
(ma t/m woe. na 18.00 uur), aannemen.

Woningruil- 6361 GZ, huisnr. 1.
Appartement met 2 slpkmrs
in rust. en wandelr. omg.
Uitst. gesch. voor oudere
mensen. Tegen huisje of kl.
WONING, evt. bereid tot
kopen. Br.o.nr. B-9777, LD.
Pb 2610, 6401 DC Heerlen.
Te ruil eengez. won. te
Landgraaf tegen woning te
K'rade (Bleyerheide of Che-
vremont). Tel. 045-315009.

Ruilen: mooie eengezins-
woning, 3 slaapk., gr. zolder
v. en achtertuin tegen flat of
kleine woning in HOENS-
BROEK. Tel. 045-726971.
Grote eengezinswoning, te
HOENSBROEK, 3 slaapk.
en garage, geh. verbouwd,
met overname, goede buurt,
te ruil tegen eengezinswo-
ning. Tel. 045-224480.

Kamers aangeboden/gevraagd
Bingelrade. Te h. KAMERS
v. vrouwl. studenten, ver-
pleegsters of alleenst.
vrouwen. Tel. 04492-3421.- HARP-STUDENTE zoekt
kamer in Maastricht. Tel.
08373-14885.
HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis, tel. 043-
-251634 na 19.00 uur bellen

Gem. kamer te SITTARD,
met gez. gebr. van keuken,
badk. en w.e. Bij voork. nette
dame. 046-522935.
Student 23 jr. zkt. kamer in
HEERLEN ing. 1-1-912.
Tel. 02945-3197.
Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info 045-
-739296/97.

Reparaties

Koelkast- en Diepvriesreparatie
met garantie, geen voorrijkosten.

Jacques Tebben koeltechniek
Tel. 045-460471 na 19.00 uur 045-464782

5 ONDERDELEN voor al uw
n huish. app. haalt u bij de
e Onderdelenshop, Einderstr.
n 30, Kerkrade, bij de Markt,
g ook voor rep. 045-453303.

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

j,:;: Speelgoed
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Te koop Bolderwagens
Ambachtelijk uitgevoerd met luchtbanden. Geheel demon-
tabel. Prijs ’ 450,-. Inl. Ofpro B.V. Wissengrachtweg 38,

te Hulsberg. Tel. 04405-3850.

6171 GZ, huisnr. 15.
Te k. grote Marklin TREIN-
BAAN met toehoren. Tel.
045-724653.
Te koop BARBIEHUIS en
div. gebruikt speelgoed. Tel.
045-229501, na 13.00 uur.

Te koop gevraagd DUPLO- "TREIN met rails. Tel. 045- "258518.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’ 95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met *zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip- g
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg i
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m 2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

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

Te koop van particulier: volautomatische
Telefax 312 AK

van ’ 8.250,- voor ’ 2.250,-.

Copiëerapparaat Mita DCIOOI 99
van ’ 2.950 voor ’ 950,-.

Estafette telefoondoorschakelapp. van ’ 1.650,- voor

’ 450,-. Alles z.g.a.nw. Tel. 045-320550.
Te koop draadloze TELE- -—
FOONS met beveiliging, Hobby/D.h.Z. ,
’ 179,-. Tel. 045-273525. 1 ' :
Speciale aanbieding: Nieu- TeXtielveH/en .we buro en directiestoelen, Hobby Berns 1J Rock type 295 adv.prijs Dautzenbergstr. 18a If ’345,- nu ’ 195,-; Rock ty- Heerlen. Tel. 045-711004, pc 4050 adv. prijs ’ 495,- nu -,-■_,.■,,,->-,..■--, ö _~
’295,-. Partij' zeer mooie f|SANST*_ffL l __*' *. directiestoelen met hoge / 65

1'"ne
M

<;
Botterweck, Aker- ,

korting. Tekentafelstoelen str. 106, Spekholzerheide. -adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-. METAALDRAAIBANK m. ]- Conferentiestoelen Rock frees, boorkop, m. Electra ,
■ 240 adv.prijs ’ 375,- nu Beckum type VM 320, ace. .

’245,-. Alles uit voorraad "AAA-winkel" Brunssum. (. leverbaar, bij grote afname TAPP, prcccpma^uimc ir extra korting ROCKMART, It^TP^nn p7_^CHD"iE. Kissel 46A Heerlen. Tel m5p
k

I7TL °° w ekun*nAc 7001 ao cirkelzaag De Walt 110 met- wa'/^l4^- slingerzaag. Tel. 045--ï Te k. meerdere draagb. 256722, na 15.00 uur- electr. TYPEMACH. Olym-- pia, pr. ’175,-, i.z.g.st. Tel. Wat VERKOPEN? Adver-- 045-741643. teer via: 045-719966.

Bedrijven/Transacties
! Ter overname aangeboden

motoren / bromfiets zaak. met werkplaats, gel. in florerende grensstad in Z-Limburg. :Overname goederen ook mogelijk.
) Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Br.o.nr. B-9784, LD, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. f
Ambachtelijke Slagerij \

Te koop in oostelijk Zuid-Limburg met woonh., gr. werk- '.
plaats en compl. inventaris, i.g.st. met vaste klantenkring.
Br.o.nr. B-9788, L-D, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen. "Ter overname aangeboden t- klein tot middelgroot schoonmaakbedrijf werkzaam in de <regio Zuid en/of Noord-Limburg. ;

3 Alle gevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Reacties binnen 3 weken versturen onder nr. B-9800, -.■ Umburgs Dagblad Postbus 2610, 6401 Heerlen. <
f 6466 BH, huisnr. 111. ]

Te huur aangeboden '-' kantoor-/praktijkruimte
te Kerkrade-West. Ruime parkeergelegenheid aanwezig. -: Info.: tel. 045-410872 tussen 17.00 en 19.00 uur.

"Te koop DANCING Centrum Te koop INVENTARIS
Heerlen. Tel. 045-719414. schoenmakerij, div machi-

:Te k. 200 st. stapelbare 04405-1424'- STOELEN met PVC kuip; ZAKENADVERTENTIES op -t 225 st. houten stoelen. Tel. LD-TV. Uitvoerige info 045-
-04754-81275. 739380.
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Een PICCOLO in »
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weg naar snel succ" d;
40 jaar. 045-719966. is

Ter overname aangeboden ndiverse CAFÉS en fritures Te koop „
in geheel Limburg. Enige nD/nlatPn7*3 r-contanten vereist. Inl. tijdens -'U/pieUöM-U' r,

kantooruren: 045-243900. OITiQ Heefl' k
Te huur WINKELPAND te Prijs in overleg UKerkrade, Gruppellostr. 12, Br.o.nr. B-9798 LD, 7ca. 80 m2, pr. /800,- p. bus 2610, 6401 DCH hmnd., direct te aanvaarden.
Tel. 09-49.24063528. f- £
Wilt u ’ 2.000,- tot ’ 5.000,- Geldzaken
per week VERDIENEN?
Comfort-koop biedt u deze Ki^tPr*;
kans. Nog diverse rayons .J p
beschikbaar. Kleine investe- ASSUTantiö'ring noodzakelijk. Recht toe ~recht aan verkoop, zonder Verzekeringen d
trucs. Werklust vereist. Bel sparen vanaf 7,4 z
direkt 04750-35562 of belastingvrij 11 7 \
04759-2564 leningen vanaf I't ghypotheken rDirect uitbetalende GOK- pensioenvoorzienin' fKAST type "Lucky Lotto", i.g. ui ist. met schema's, vr.pr. Heerlen. *’1.995,-. "AAA-winkel", f)A^_ AORRCI lRumpenerstr. Brunssum. UH-O-H-lOOU i
' r

Landbouw en Veeteelt c

Bezoek onze
Open dagen en demonstratie «

van onze aardappelproefveldresultaten op
ZATERDAG 16 november van 14.00 tot 18.00 uu'

ZONDAG 17 november van 11.00 tot 18.00 uü'
Lokatie: KOOIJ LIMBURG BV, Sleperweg 28, Maa4 (

Ind. terrein Beatrixhaven. >

Gevraagd aardappeltelers
Welke volgende aardappelen op kontrakt willen te

Charlotte, Felsina, Nicola, Bildtstar, Morene, Timate,
Vraag vrijblijvend om inlichtingen

KOOIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-6 J
Te koop eerste kwaliteit ONDERDELENBANK.
KERSTBOOMPLANTEN Tel. 04493-2715
n&^V£rSteChad6)- Tel' Gebr. TRACTOREN:"043-645365. D SQQ6 D 6206; HQ
Te k. 40 kg gewassen PEEN IHC 955; John Deere
voor ’lO,-. Groente en SG2; Ursus 1004;
fruithandel De Vita-markt, 4511, Zetor 5911,
Beekstr. 21, Schinveld. 6911, David Brown 9*3
Z—;—„__._._._,..„-_,-._., _„, 158, MF 133. NieuweTe k yOEDERWORTELEN ren voor speciale fJ. Schaepkens, Klimmen- Deutz DX 6.05 4WD',
derstr. 106, Klimmen. 7211 Zetor 7245 Co'Tel. 04405-1359. tard. Tel. 046-519980
PAARDEN en Pony's, in- en Koningsbosch. 04743 J
verkoop. Hoeve de Hussen- Te koop tarwe STR
berg. Inl. Ben Boessen. Tel. Vicon balen graskuü
043-641929. 04454-1575.
TSS—————————m ———w ———- ___am

Alfa. -6361 XE, huisnr. 67.
Te k. Alfa GIULIETTA 2.0 Weg. omst.heden
sport, '86, veel extra's, t.e.a. ALFA 33 S, bwj. '87,
b„ Akerstr. 111 Kerkrade-W banden, 53.000 km '■
Te k. GTV 6 '81, perfecte st., conditie t.e.a.b. 045-31 J
kl. rood, bekled, zwart, geen Te k. Alfa GIULIETT/1'roest. 046-743012. '80, APK 11-92, auto
Te k. Alfa ROMEO, type 75 j" "^j?*-- mr- auto
Twinspark, bwj.'B9, i.nw.st., 045-228398. J
!e.?eTrï r^f^oo 69, Sit" Te k. Alfa Romeo S?
tard. Tel. 046-511428. 20 bwj .34 kL zi|V<j

Geheel rode ALFA 33 met km.st. plm. 78.000, led
achtersp. en schuifdak, bwj. ter. Pioneer radio enz.
'86, APK sept. '92, vr.pr. in orde. Prijs ’ 22.0007
’8.950,-. Burg. Franssen- 046-332055 na 18.00
str. 66, Kerkrade. zat, hele dag. J
ALFA 33, mrt '90, nw. mod., Te k. weg. omst. Alf
i.v.m., aank. stationw. 045- 1.3, bwj. '86. APK If>'9
325636 b.g.g. 312527. pr. ’ 6.500,-. 045-72373
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verderop in deze rubriek en let ook
op onze advertentie op maandag en woensdag!

St. Maartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.^,
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zie verder pagina 8



Akkoorden
tn feite is de door Nijpels be-dachte term niet meer nodig. Het
ls mode geworden strakkeregee-
rakkoorden te schrijven waarbijde fracties die het kabinet steu-nen, nauw worden betrokken.Sterker nog: ook na het regee-
rakkoord worden de regering-
fracties veelal direct betrokken
DiJ belangrijke kabinetsbeslui-
ten.
Zo stuurden CDA en PvdA bij
het opstellen van de Tussenba-lans, waren zij direct betrokkenbij de Ziektewet- en wao-plan-
JJen, speelden zij hun partijtje
driftig mee bij het opstellen vande Miljoenennota 1992 en werd
er voortdurend met de fracties
overlegd over de bijstelling van
de stelselwijziging gezondheids-zorg (het plan-Simons).
Van enig dualisme is eigenlijkgeen sprake meer. Controle, een
Politieke beoordeling, in een par-
lementair debat is verleden tijd.
Hoogstens wordt er op onderge-
schikte puntjes in de Tweede
Kamer nog iets geknabbeld aan
regeringsvoorstellen. Maar ook
dat wordt lang van tevoren aan-
gekondigd en achter de scher-men geregeld. Geen wonder dat
de behandeling van ministeriële

begrotingen zulke slaapverwek-
kende gebeurtenissen zijn ge-
worden.
De enige plek waar het dualisme
nog wel hoogtij kan kunnen vie-
ren, wordt daarmee de Eerste
Kamer. De senatoren van de
fracties daar worden niet betrok-
ken bij het maken van regeerak-
koorden, en praten ook van tevo-
ren niet mei; over belangrijke
kabinetsbesluiten. Zo houdt
men schonehanden.
Formeel is de positie van de Eer-
ste Kamer in het staatsbesteleen
afstandelijke. Men moet wetten
op hun inhomd toetsen. 'Cham-
bre de reflection', kamer van
overdenking, luidt de eretitel
van het college.

Beoordeling
Nu is het voor elke burger al
moeilijk genoeg objectief te zijn.
En Eerste-Kamerleden zijn ge-
wone burgers. Tegelijk zijn zij
echter vertegenwoordigers van
een bepaalde; politieke stroming.
En daar zit een elementvan sub-
jectiviteit in. Er wordt door, een
ideologische bril gekeken.
Formeel kan er dus wel sprake
zijn van het toetsen van wetten
op hun inhoud, feitelijk is er ook
sprake van een politieke beoor-
deling. En olie wint aan gewicht
als de TweedeKamer zich steeds
meer al tevoren bindt aan beleid
waardoor van een echte politieke
beoordeling van wetsvoorstellen
geen sprake meer is.
Premier Lubbers heeft begin
1990 de Eerste Kamer aleens ge-
probeerd af' te houden van een
politieke beoordeling van wet-
ten. Volgens de minister-presi-
dent moet de Senaat het werk
van de TweedeKamer niet over-
doen. Een harde botsing met
CDA-fractieleider Kaland was

toen het gevolg. Met de laatste
als winnaar op punten. De Eer-
ste Kamer behield de parlemen-
taire tanden. Het dualisme zege-
vierde.
Komende dinsdag zal het in de
Senaat opnieuw een testcase
worden. Dan bespreken de sena-
toren het omstreden plan-
Simons. CDA, VVD en D66 heb-
ben bedenkingen, of zijn ronduit
tegen. Gedrieën vormen zij een
meerderheid. Vooral de houding
van het CDA, onder leiding van
Kaland, is bepalend.
Nu is de voorliefde van Kaland
en de zijnen voor het dualisme
bekend. Van de andere kant
heeft de CDA-fractieleider zich
dit keer laten verleiden tot het
meespelen van het spel 'monis-
me. Vanaf het moment dat de
christen-democraten in de Eer-

ste Kamer hun eerste bezwaren
schriftelijk uitten, is hij binnens-
kamers voortdurend in overleg
geweest met alle betrokkenen.
De heren Lubbers, Kok, Simons,
Brinkman, Wöltgens, plus nog
een handvol andere leden van
Tweede en Eerste Kamer spra-
ken met Kaland. En hij met hen.
Het spel werd gespeeld, met Ka-
land als deelnemer. De inzet
werd bepaald, de kaarten ver-
deeld. De troeven uitgespeeld.
Er werd onderhandeld.
Het kabinet bleek in het beraad
gevoeligvoor de meningvan het
CDA in de Eerste Kamer. Het
plan-Simons werd bijgesteld.
Het dualisme overwon, maar wel
binnenskamers. Daarmee is Ka-
land en de zijnen de wind uit de
zeilen genomen. Een nieuwe,
openbare, aanval van dualisme

zal niet begrepen worden. Men
heeft de buit toch al binnen? En
vrijblijvend meespelen kan niet.
Dus zal het CDA, met veel om-
haal van woorden, teruggrijpen
naar het zo verfoeide monisme.
De kabinetslijn wordt gesteund.
Twee handen op één buik.
Fraaie volzinnen, lange betogen,
moeten dat beeld maskeren. Een
nederlaag voor Kaland. Het
doortrekken van de onafhanke-
lijke opstelling zou leiden tot een
onaanvaardbaar van kabinetszij-
de. Met als uiterste consequentie
de val van het derde kabinet-
Lubbers. Een CDA/PvdA-coali-
tie. En daar voelt het CDA in de
Senaat niets voor. Nog een hoe-
raatje voor het monisme.

carel goseling

Rare 'vrienden '

Summier
Het is de kleinste Kamercommi-sie en telt slechts vier leden;
slechts de fractievoorzittersBrinkman (CDA), Wöltgens
(PvdA), Bolkestein (VVD) envan Mierlo (D66) zijn lid. Alle
Vergaderingen vinden achter ge-
sloten deuren plaats. Slechts
éénmaal per jaar komt er een
summier verslag uit over wat er
net afgelopen jaar is behandeld.
Maar de informatie is zeer glo-
baal. Zogenaamde 'operationele
informatie' (namen, concrete ge-beurtenissen etc.) worden nooit
VrÜgegeven.

Zo wordt er in het jongste ver-slag melding gemaakt van eenagendapunt als 'de relatie tusseneen Rotterdamse firma en een
Persoon die persona non grata
(ongewenst persoon, red.) was
Verklaard. Andere onderwerpen

die even aangestipt worden zijn:
de bestrijiding van de drughan-
del in Suriname, de publieke uit-
latingen van een informant van
de BVD en dereorganisatie van
de veiligheidsdienst. Bovendien
blijkt de commissie in juni 1990
op werkbezoek te zijn geweest
by de BVD.

Op het matje
De commissie kan uit eigen be-weging bewindslieden op hetmatje roepen, net als iedere an-dere commissie in de Kamer.
Meestal sial dat de minister van

Binnenlandse Zaken zijn (ver-
antwoordelijk voor de BVD),
maar het komt ook voor dat de
ministers Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken) en Hirsch Bal-
lin (Justitie) enige uitleg moetenverschaffen. Medewerkers vande diensten zijn daar ook regel-matig bij aanwezig. Maar wat erbesproken wordt mag zelfs niet
vertrouwelijk aan collega-
Kamerleden worden gemeld.

Erg vaak komt de geheime Ka-
mercommisie overigens niet
bijeen. In de periode juli 1989 tot
juli 1990 slechts vijfmaal. En dat
is, volgens het commissiever-
slag, nog veel ook; in eerdere ja-
ren kwam men nog minder vaak
bij elkaar om over de 'diensten'
te spreken.

Daarmee zijn we dan ook met-
een beland bij één van de be-
langrijkstepunten van kritiek op
deze geheimzinnige commissie.

Bij het laatste debat over het
commissieverslag over 1989 en
1990 kwam dat bij vrijwel alle
collega-Kamerleden (en dus 'on-
dergeschikten') naar voren: de
leden van de commissie hebben
het als fractievoorzitter veel te
druk om zich met dit uiterst be-
langrijke inlichtingen- en veilig-
heidswerk bezig te houden. De
PvdA'er Stoffelen zei het toen
zo: „Met frisse tegenzin spoeden
zij zich naar hun vergaderingen".
Zjj missen volgens datKamerlid- en anderen steunden hem
daarin - tijd, interesse en beno-
digde deskundigheid om hun
werk goed te doen.

De Commissie voor de 'Diensten':

Het geheim van Het Binnenhof

achtergrond

ÖEN HAAG - Het is nog
steeds het grootste 'geheim
Van Het Binnenhof. Waar
tn het anders zo dorpse
(roddel)wereldje van Eerste
en Tweede Kamer altijd weliets naar buiten komt, is
Wat er zich afspeelt in de
Vaste Commissie voor deInlichtingen- en Veilig-heidsdiensten (VCIV) van
deTweede Kamer een groot
raadsel.

Zelfs de vergaderdata en de
Plaats van bijeenkomst worden,
Zoals gisterenweer bleek, niet te-voren openbaar gemaakt. Het
onderwerp leent zich er dan ookvoor. De in een open democratiejtls de onze 'laatste' geheime za-ken worden er besproken: de
activiteitenvan de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD), de In-lichtingen Dienst Buitenland
ÜDB) en de Militaire Inlichtin-
gendienst (MID).

ELCO BRINKMAN
...Beloften...

opinie

Senaatsfractie zal zich aan kabinetsbeleid moeten conformeren
CDA kan niet vrijblijvend
meespelen in Eerste Kamer

politiek objectief

OEN HAAG - Het zijn
Moeilijke woorden: monis-
ttie en dualisme. Het eerste
staat voor een regeringsstel-
sel waarin regering en par-
lement één macht vormen.
Twee handen op één buik.
Dualisme daarentegen
houdt in dat regering en
Parlement twee naast of te-J genover elkaar staande

|0 dachten zijn. De een con-
j\ troleert de ander.
d< In de Haagse politieke arena

worden beide woorden te pas en
te onpas gebruikt. Ooit betichttede PvdA, als oppositiepartij, de

I toenmalige regeringspartijenI en VVD van 'monisme.
i öeide partijen hadden hun ziel
I en zaligheid zozeer aan het kabi-* net, en de plannen van premier

Lubbers en de zijnen verbonden,
dat elk voorstel kritiekloos werd
geaccepteerd.

I
Ruimte om een millimeter af te
wijken van het eerder onder-
schreven regeerakkoord was er
jtiet, sneerde de PvdA toen.t Hierop vond de toenmalige
*VD-fractieleider Nijpels de

1 term 'strategisch monisme' uit,
f een etiket dat sindsdien echter
i niet meer wordt gebruikt.

A.J. KALAND (CDA)
...nederlaag in zicht...

Controle
En dat werk is uiterst belangrijk:
niet minder dan de parlementai-
re controle op diensten die ver-
der volledig buiten de openbaar-
heid opereren. Daarbij mag je
behoorlijk veel belangstelling en
kennis van de controleurs ver-
wachten. Ondanks Brinkmans
verweer destijds („We hebben er
juist lust in" en „Het is bepaald
niet zo dat we zitten te wachten
tot de minister ons weer een
briefje stuurt"), groeit in de Ka-
mer het besef dat er iets scheef
zit.
Een voorstel van de PvdA en
Groen Links om een commissie
van buitenstaanders de veilig-
heidsdiensten voortaan te laten
controleren, werd door minister
Dales van de hand gewezen. Er
komt meer openheid en de Ka-
mer krijgt meer te weten over
wat zich in het schemergebied

van de 'diensten' afspeelt, zo be-
loofde zij. De minister denkt
hooguit aan een 'klankbord-
groep' van buitenstaanders, die
af en toe mogen meedenken.

Groen Links
Juist vanwege de huidige situa-
tie waarin slechts vier volksver-
tegenwoordigers iets weten en
de rest (onder wie de 'deskundi-
gen') niet, weigert Groen Links
nog steeds deel te nemen aan de
Vaste Commissie van Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten. Het
is die partij wel gevraagd, omdat
ze nu ook tot de 'groten' beho-
ren. Woordvoerder Willems be-
klemtoont nog steeds dat de
gewone commissie voor Binnen-
landse Zaken bijna alles in het
openbaar te weten moet komen.
De echt geheime informatie
dient aan deze deskundigen ter
ore te komen en aan niemand
anders.
Over het verbeteren van de par-
lementaire controle heeft Brink-
man beloofd met het kabinet te
overleggen. Daarbij denkt hij bij
voorbeeld aan een klein groepje
deskundigen die zyn commissie
zou kunnen adviseren. Er is ech-
ter nog niets van dit alles verno-
men. En zodoende lopen er
momenteel vier drukke, overbe-
zette parlementariërs rond die
meer weten over Raßa en de
bommen dan ieder ander. Waar-
om de BVD, ondanks de be-
schikbare kennis over de twin-
tig, of dertig Raßa-personen,
lijkt te hebben gefaald wordt nu
bij voorbeeld nooit bekend. Hoo-
guit bij de echtgenotes van vier
vooraanstaande politici.

wilfred scholten

in gesprek

Sigaretten
Steeds weer zie ik chocoladesi-
garetten in winkels liggen, be-
stemd om in de schoen van
kinderen te doen. Ik vind dit een
zorgwekkende zaak. Je geeft
toch ook geen heroïnespuit van
chocola? Wij kopen ze dan ook
niet, maar veel ouders doen dat
wel. Alles wat maar op sigaretten
lijkt moet ver van kinderen wor-
den gehouden: het is iets walge-
lijks, en dat moet jong geleerd
worden.
BOCHOLTZ Ferry Groothedde

Ziektewet
Voor zover mij bekend kan in
Nederland een formele wet of
een gedeelte daarvan niet wor-
den ingevoerd zonder goedkeu-
ring van de Eerste Kamer en
ondertekening door het staats-
hoofd.
Als het kabinet een gedeelte van
de ziektewet-Simons op 1 janua-
ri 1992 in werking stelt, handelt
het dus mijns inziens in strijd
met de grondweg, artikel 83 e.v.
Of zie ik iets over het hoofd?
Zijn we nog weleen democratie?
LANDGRAAF B.Fermin

RKKerk
Uit zijn commentaar op mijn ar-
tikel in het LD van 2 november
jl. blijkt, dat de heer Lotheim uit
Landgraaf kennelijk tot de groep
katholieken behoort die te wei-
nig nadenken en lezen over het-
geen het instituut RK Kerk
vanuit Rome zijn 'gelovigen' dic-
teert, door middel van dogma-
tisch leergezag en kerkelijke
wetgeving. Dat alles versterkt
door een systematisch benoe-
mingsbeleid van uiterst conser-
vatieve ambtsdragers.
Als dit beter begrepen werd, zou
zeker niet zó ongenuanceerd ge-
roepen worden, dat iedereen die
kritiek op dat leergezag van de
RK Kerk heeft, deze meteen
maar moet verlaten, zodat er nog
slechts een elitair groepje van
tien tot vijftien procent over-
blijft. Hier klinkt een beetje de
mentaliteit door, van de middel-
eeuwse inquisitie.
De heer Lotheim heeft gelijk als
hij de RK Kerk met een politieke
partij vergelijkt. Daar heb je óók
'ja-knikkers' en 'meelopers',
maar gelukkig ook 'kritische'
meedenkers, die meestal de her-
nieuwde activiteit van zon partij
wat opfrissen!
Een nieuwe hervormde katholie-
ke kerk, zoals hij voorstelt, hoe-
ven we niet op te richten, die is
deels reeds in wording in de ei-
gen RK Kerk en verder denk ik
aan de oecumenische beweging,
ondanks alle conservatieve te-
genwerking. Het vernieuwings-
proces voltrekt zich onophoude-
lijk. Er zal in de toekomst een
heel andere kerk zijn dan nu.
In dit verband zou het goed zijn
de historische feiten te lezen
over de geschiedenis van de RK
Kerk die geleid hebben tot de
hervorming en de vele afschei-
dingen door de eeuwen heen.
HEERLEN L. Cordewener

(Door redactie ingekort)

Steenwol
Onder verwijzing naar uw artikel
van 8 november 1991 inzake
steenwol zou ik het plaatsen van
het volgende commentaar van
mijn kant op prijs stellen.op
prijs stellen.
Niemand zal ontkennen, dat
Rockwool Lapinus onder de toe-
nemende druk van de bevolking
en de politiek tot maatregelen
voor de bescherming van het
leefmilieu is overgegaan. Alleen
schenen op 20-9-'9l in de provin-
ciale staten van Limburg de
VVD en de Partij Nieuw Lim-
burg de problematiek niet te
begrijpen. De woordvoerder van
de PNL wist niets beter te zeg-
gen bij de voortgangsrapportage
dan dat er sprake was van 'dema-
gogische' verhalen!
Verontwaardigd ben ik over de
beweringen van Jan Alkema, di-
recteur van Rockwool Lapinus.
Volgens de heer Alkema is nog
nooit een minerale vezel in de
longen aangetroffen, heeft nie-
mand ooit kanker van minerale
wolvezels gekregen en wordt het
stof (naar buiten) afgezogen.
Dr Irving Silikoff, Mt. Sinai
School of Medicine, bekend als
bestrijder van het gebruik van
asbest in de bouw zegt: „De mi-
nerale vezels hebben bij inade-
ming dezelfde werking als as-
best. De vezels zijn lang en dun.
Eenmaal ingeademd treden op
gronden die wij niet kennen
longkanker op".
Met ingang van 1 juli 1991 moe-
ten alle mineraalprodukten in de
Verenigde Staten op de verpak-
king de waarschuwing hebben:
Possible cancer hazard (mogelijk
kankerverwekkend).
Onderzoekingen in de BRD
toonden aan, dat steenwol vezels
bevat die tot diep in de longen
doordringen. Een bewering, die
al jaren door mij voor de Raad
van State is herhaald!
Wolfgang Lohrer (Umweltbun-
desamt): als een luchtdichte folie
het binnendringen van stofve-
zels in de woning voorkomt is er
geen gevaar voor de bewoners.
Eenrisico ontstaat bij openingen
if scheuren in de verpakking.

Ook plafondplaten met minerale
vezels zijn gevaarlijk.
In eigen land kwam een waar-
schuwing van de Delftse bioche-
micus dr P. Swuts. Hij dringt
aan op strenge veiligheidsmaat-
regelen bij het werken met mine-
rale kunstvezels. Volgens de
biochemicus is bij een bepaalde
vezelgrootte niet uit te sluiten
dat ook vervangende vezels ge-
zondheidsrisico's met zich mee-
brengen.
Onze regering blijft ontkennen,
dat gezondheidsrisico's bij het
gebruik van steenwol kunnen
optreden. Alleen in het buiten-
land wordt gewaarschuwd.
En de Consumentenbond? Bij
herhaling heb ik deze organisa-
tie, waarvan ik meer als dertig
jaar lid ben, gewezen op de geva-
ren voor de gebruikers. Hun antr
woord: 'Het heeft onze aan-
dacht!'
Die aandacht kwam niet van dfeConsumentenbond, maar van or-
ganisaties in het buitenland die
kennelijk beter hun verantwoor-
delijkheid ten opzichte van hun
leden kennen dan deze Neder-
landse organisatie.
MELICK F. Bongers

postbus 3100

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.

Cruisesehip
Als reactie op het krantenartikel
in het Limburgs Dagblad over
'Eurocruises' het volgende: ik
heb deze cruise zelf met een aan-
tal vriendinnen gemaakt vanaf 5
oktober jl., een dag later danaan-
vankelijk was gepland. Heel ne>,
jes werd een dag tevoren dooj"
middel van een telegram de ver-^
traging van één dag aangekonV
digd als gevolg van storm op za£«
Dit kan gebeuren, is weliswaïü-!
jammer, maar acceptabel.

Toen wij aankwamen in Venetië
schrokken wij ook van het oude
schip, aangezien wij een andere
voorstelling hadden van een
cruiseschip, maar met gezonde
humor hebben wij dit genomen
en daarin stonden wij zeker niet
alleen

Ook wij hebben het als verve-
lend ervaren dat er verstoppin-
gen waren, waardoor badkamers
niet bruikbaar waren en dat dat
gepaard ging met een onaange-
name stank. Men mag zich ech-
ter wel afvragen waardoor de
verstoppingen zijn ontstaan?
Veelal zijn de passagiers zelf de
oorzaak van een dergelijk euvel
door allerlei zaken in het toilet te
gooien die aanleiding kunnen
zijn tot een verstopping. Ook de-
ze gebeurtenissen hebben wij
met de nodige humor opgepakt
en geen aanleiding laten zijn tot
het vergallen van onze reis. On-
derling hebben wij elkaar gehol-
pen en dat lukte aardig. Dat
zoiets eigenlijk niet mag gebeu-
ren begrijpen wij ook!

Wat betreft de massale hoeveel-
heid kakkerlakken die medepas-
sagiers hebben gezien, merken
wij op, dat ook wij enkele van
deze dieren hebben gezien en
dat dat geen aangename consta-
tering is. Al met al: vervelend en
naar, maar al relativerend valt
het best wel mee.

Toch willen wjj vanaf deze plaats
onze grote waardering uitspre-
ken voor het personeel van het
cruiseschip, dat alles, waar troep
was, opruimde en keurig achter-
liet. Wat het eten aan boord be-
treft moeten wij opmerken dat
dat prima was en niemand
kwam iets tekort. Daarnaast was
het personeel erg behulpzaam en
aardig ten opzichte van de gas-
ten. Je kunt natuurlijk van een
mug een olifant maken, maarwij
waren op vakantie en, ondanks
tegenvallers zoals hierboven ver-
meld, hebben wij ons goed gea-
museerd en mooie plaatsen ge-
zien. We hebben geen aanleiding
om zo fel te reageren als mede-
reizigers wel hebben gedaan. Het
was écht geen 'loveboat', maar
een 'laughboat' (lachboot)!
KERKRADE A. Bellen
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Audi
J
/fUDI 100, 2.0 E, donker-grijs, bwj. '86, ’12.750,-.
046-527945.
A!D\ 80, 18 S, bwj. 88,
fi 19.850,-. Tel. 046-529307
"fUDI 100 2.3 s'cyl, 11-'BB,
automaat, schuifdak,
’129.950,-. Tel. 04906-1387
T/e k. AUDI 100 CC, bijna'B3
E.g.st., 2e eig. Heulender-

str. 31, Brunssum. Tel.
345-252451.
Tfe k. AUDI GT coupé bwj.
'81, APK gek., sportvelgen,
4.pr. ’6.000,-. Tel. 045-
--10072.
iiUDI 100 GL.S.E, bwj. '80,
gioenmet., schuifd., APK 4-
-92, pr. ’1.200,-. Tel.
DH499-1577.
-I

Austin
Wegens overl. te k. Austin
MAESTRO, bwj. '84, i.z.g.st.
Tel. 045-316419.
MINI Mayfair '85, metallic-
blauw, getint glas, als nieuw,

’ 4.950,-. Tel. 04746-6200.
Automaat MINI-COOPER,
bwj. '84. Tel. 045-740829.
Te k. Austin METRO 1.3 '90,
3-drs., wit, auto verk. in abs.
nw.st., km.st. 35.000, pr.n.o.
t.k. 045-231840.
Austin MINI, APK 7-92,

’ 1.000,-. Tel. 04454-4038.
Te k. MINI, bwj. '76, tegen
aannemelijk bod. Tel.
04405-2136.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97. -j BMW

te koop BMW 325ibwj. 7-
86, alle denkbare access.,
dr. ’24.750,-. Tev. BMW
935 CSi in perf. staat, tax.
rfcpp. aanw. Prijs ’ 25.000,-.
046-753848.
-WW 315 (1600 CC), bwj. '83
in perf.st. APK '92, pr.
’4.250,-. 045-273340.
Te k. BMW 318i, automaat,
DV/j. '83, nw. model, schuifd.
sportv., Lz.g.st., ’ 8.250,-.
Tfel. 045-213868.■
ÖMW 316 met veel extra's,
rjov. '84, mr. mog. Parkstr.
34, Voerendaal.

"ie k. BMW 320i, bwj. '83,
rtw. model met veel extra's,
g.a.: verl., uitgeb., sunr.,
£<arm, radio met comp. disk,
pr. ’13.500,-. Inl. 045-
-229359.
&MW 728i, bwj. '84, 5-bak,

?Dnkerbl.met., 1e eig.,
14.000 km, onderh.boekje

4anwz., absol. nw.,
jf 8.950,-. Tel. 046-522010
Q.g.g. 06-52982174.
BMW 320-i '85, verl. LM
yelg. w.w. glas, met.lak
f 16.750,-. Tel. 04493-2684

323 i4-drs., bwj. *83,
rjw. model, verlaagd, sport-
\|gn., APK, vr.pr. ’ 10.000,-.
fel. 045-210072.

BMW 316, bwj. 11-'Bl, Bal-
zaltblauwmet., alu-vlgn.,
orig. BMW, ’4.450,-. Mgr.
Feronlaan 71, Hoensbroek.
BMW 315, bwj. '83, i.z.g.st.,
pr. ’ 3.750,-. Dassenhoorn
18, Übach over Worms.
Te k. BMW 316, bwj. '87, kl.
alpinewit, km.st. 73.000, i.z.
g.st., div. extra's, vaste prijs

’ 24.000,-. Tel. 045-465126
Eenmalig BMW 315 '82,
APK, auto verkeert in perf.
staat, vr.pr. ’2.650,-. Tel.
045-728919.
Te k. BMW 318, bwj. '80,
automaat, met extra's. Tel.
045-214244.
Te k. BMW 320i, bwj. '89, 4-
drs, blauwmetal., 54.000 km

’ 26.500,-. 04498-57049.
BMW 320, 6 eil, type '81, als
nw. APK 3-3-92. ’3.450,-.
Tel. 045-426416.
Te k. BMW 520i, bwj. '85,
bronsmetal., nw lm velg en
banden, in abs. top conditie,
schadevr., ’11.500,-. Tel.
045-316247.

Bedford
Te k. BEDFORD Van bus
alle denkbare access., moet
gezien worden, opknapper,
f 2.500,-. mr. auto mog. Tel.
04408-2368.

i{ Citroen

Occasions
\ zoals het hoort!!!

-jat Ritmo 60 1983Citroen Visa 1100 1983■jissan Stanza 1983
,-tenault 5 TL 1985
Honda Accord 1.6 1984Zjitroën BK Leader-uitv 1986
Missan Micra automaat 1986tystin Metro 1.3LS 1988jitreënBK 14E 1987*^Sf_n Micra Trend-uitv 1987:?troën AX 1100 1989PpëJ Kadett 5-drs 1987«AV Golf 1.3 div. extra's 1987
■"jeugeot 309 met schuifdak 19883troënßX 1.9automaat 1987Ijtroën BK 1.4 1989atroën BK 1600 1986
yjitsubishi Lancer 1988ZfcelKadett 1400i4-drs 1989Ditroën BK 1.6RE 1989Citroen AX GTi 1990Citroen BK 1.9GTi 1988
Citroen BK Turbo Diesel 1989

De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg.
:iTROEN-ONDERDELEN,
jebruikt en nieuw; in- en
'erkoop schade Citroen.
.day Crutzen, 045-752121.
ITROËN 2 CV 6 wit, bwj.
33, ’1.450,-. Tel. 045-
-51438.
re k. CITROEN BK 1.9 die-
iel, bwj. '84, ’9.500,-. Tel.
va 19 uur 045-465086.
Fe koop 2 CV 6 EEND, juli
35, APK 11 -'92, in prima st,
e eig. 045-714389.
ITROËN CX 2000 bwj. 5-
-34, wit i.z.g.st., pr. ’ 4.950,-
Schanserweg 3A, Landgraaf
Pel. 045-316116.
:iTROÈN BK 19 GT *85,
netallicbeige, LPG, centr.
leursluiting, electr. ramen,
jptimale cond., mr. mog.
\utobedr. Boschker, Heer-
erweg 67, Voerendaal. Tel.
M5-751605.
DITROËN BK 19 diesel sta-
ioncar, 3-'B9, wit,
f 19.950,-. Tel. 04906-1387
:iTROËN BK 19 diesel 5-
-89, grijs kent., ’11.950,-
-ncl. Tel. 04906-1387.

CITROEN BK 19 TRS sta-
tion 11-'B9, stuurbekr., me-
tallicgrijs, LPG, ’ 21.950,-.
Tel. 04906-1387.
Te k. CITROEN BK, bwj. '87
i.z.g.st. pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-463130.
Te k. Citroen DYANE 6, bwj.
'83, i.z.g.st. APK met steek-
proef tot 9-92, pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-416945.
Citroen VISA, mooie auto,
bwj. '83, iets aan motor, 1 jr.
APK, goed, ’300,-. 045-
-214964.
Te k. Citroen AXEL bwj. nov.
'85, 40.000 km, i.nw.st., kl.
wit, ’ 4.200,-. 045-424793.
CITROEN BK 16 TRS, bwj.
'84, centr. vergr., electr. .ramen, sunroof. Tel. 045-
-712967.
Te k. Citroen DYANE 6
(1978), APK tot 8-92 en Ci-
troen 2 CV (1981). Beide
wagens bijzonder gunstig
geprijsd! Bel dus snel 045-
-741467/310495.
Te k. CITROEN BK 16 TRS, !
bwj. '84, i.z.g.st., Unesco-
plantsoen 9, Vrieheide/Hrl
i: «_*

Fiat UNO 45, kl. rood, rh.
'84; Fiat Uno diesel '86,
neige. Inr. mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
’9.999,99 kost mijn Fiat
UNO 45 Fiere, kl. fel blauw,
Jolly uitv., bwj. 6-'BB. Tel.
345-222453.
Fe k. van part. Fiat PANDA
"net trekh., bwj. '85, km.st.
10.Q00, ieder onderzoek
oegest ’ 5.500,-, gesprei-
fe bet, mog. 045-456619.
=iat TlPO, bwj. '88. Tel.
M5-740829.

Te k. zeer mooie Fiat PAN-
DA, 750 CL, kl. wit, bwj. 04- ■'89. TeL 045-318731. )
Te k. FIAT X 19, cabriolet, j
signaalrood, bwj. 79, pr.

’ 6.950,-. Tel. 04405-2708.
Te k. FIAT 500, bwj. 71, ge- *rest, vr.pr. ’ 6.000,-; tev. j
onderd. Fiat 500. Tel. 045-
-459721. 'Mooie Fiat PANDA '87, vr. I
pr. ’ 7.500,-. Rumpenerstr. "116, Brunssum voor 18 uur. |
Fiat PANDA 45 S '84. Auto- ,
bedr. Dortangs, Altaarstr. 2,
Schinnen. Tel. 04493-2211. ]

creusen heerlen
Div. Fiat Panda's va. 1984
Div. Fiat Unos va. 1987

Fiat Uno diesel 1986
Fiat Ritmo 5-drs diesel 1986

2x Ritmo 3-drs. 1986
Fiat Regata LPG 1985
Fiat Croma diesel 1988

Fiat Croma TD 1987
Daihatsu 1.3iTX Charade

1990
Lada 1200 S 1987

Mazda 323 1.3LX 5-drs.
1986

Mazda 323 1.5 GLX Limited
1987

Opel Ascona 1.6S4-drs.
1985

Skoda 105S1988
Triumph Acclaim HL 1983

CREUSEN HEERLEN
Parallelweg 34, 045-742121

Fiat PANDA 45, 3-drs., bwj.
'83, APK 2-92, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 04454-2092.
Fiat PANDA 1000 CL, bwj.
'87, APK mrt. '92, i.z.g.st.
Tel. 04404-2352.
Te koop Fiat PANDA 750
bwj. '86. Tel. 04499-1615 /
06-52107978.
Te k. FIAT 500, stationwa-
gen, bwj. '74, i.g.st. Tel.
043-640425.
Te k. Fiat UNO 45 speciaal,
APK, showroomstaat! Tel.
045-726175.
Te k. FIAT 127 sport, kl.
oranje, bwj. '79, mooi en
goed, ’ 1.950,- 04408-2368

Ford

Ford Capri
Ford Capri 3.0 S bwj.'Bo

Ford Capri 2.0 GT bwj.'Bo
Ford Capri 1.6 GL bwj.'79
Ford Capri 2.0 GL bwj.'7B.

Dit zijn de laatste capri's van
dit jaar. Jos Klijnenlaan 711,

Geleen (bij Shell tankst.),
tel. 046-743571 of 745483.

Te koop Ford SIERRA 1800
Laser bwj. '85, 5-drs. Swier
31, Wynandsrade.
Te k. Ford SCORPIO, bwj.
'86, blauwmet. met LPG Tel.
046-335850.

Daihatsu

I Daihatsu Ton
Quadflieg

Reeweg 112, Landgraaf.
Tel. 045-321810.

Peugeot 205 KR 1.4 '90
Honda Ace. Sedan 2.0 '89

VW Golf Memphis '89
VW Polo CL *89

BMW 316 I zwart'B9
Opel Omega 2.0iCombi '89

VW Passat GL grijs '89
Mazda 1.3 '89

Opel Kadett Sedan '88
Toy. Corolla 1.3 Sedan '88

Audi 90 2.3 E '88
Opel kadett 1.6izwart '88

Audi 80 blauw '88
Audi 80 aut. wit '88
Peugeot 205XR '88

Ford Siërra 2.0 CL bruin '88
Daih. Charade Turbo D '87
Daihatsu Charade diesel '87
Alfa Romeo 1.5 Sprint '87
Niss. Sunny coupe GTi '87
Alfa 33 1.3 junior wit '87

Ford Siërra 1.6 CL grijs '87
Ford Escort 1.3 CL bruin '87

Renault R 5 wit '87
Mits. Colt 1.5 sport '86
VW Golf GTi rood '86
BMW 316 blauw'B6

Mercedes 190 E wit '86
Daihatsu Cuore '85

Opel Corsa '85
Opel Kadett 12 LS wit '85
Ford Siërra 1.6 blauw '84

Opel Kadett 1.3 '84
Opel Manta 1.8 S grijs '84
Mercedes 190 AMG '83

Mits. Cordia I.6SR beige '83
Mercedes 500 SE groen'B3
Mazda 323 Sedan grijs '83
Daihatsu Charade TS '84

Fiat Uno 5-drs. '87
Ford Escort 1.3 L '83
Daihatsu Cuore '88

Opel GT spec.uitvoering '69.
Diverse inruilers v.a.

’ 500,- tot ’ 1.500,-.

Daihatsu CHARADE TS
spec, bwj. '88, 31.000 km.,
zuinig, als nw. 043-634136.
Te k. DAIHATSU busje voor
rolstoelvervoer. ’ 6.200,-.
Tel. 045-317329.
Koopje Daihatsu CHAR-
MANT LPG, bwj. '84,
Schaesbergerweg 160, Hrl.
Daihatsu CHARADE TS tur-
bo diesel, nw. mod. bwj aug.
'87, ’9.750,-. 046-519343.
Te k. DAIHATSU 850 mini-
busje, bwj. '83, geel kente-
ken, vr.pr. ’3.600,-. Tel.
045-229481/221138.
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Exclusieve occasions
Door e/gen import

steeds wisselende voorraad nieuwe auto's
en demonstratieauto's

600 SEL blauwzw nieuw 190 D rookzilv '87
300 SEL aut. demo '91 190D rookzilv.met *89
300 CE aut. demo '91 190D 2.5 rookzilv '89
300 D blauwzw.met. ..nieuw 200D rookzilver '85
250 0 antracietmet. ...nieuw 230 E rookzilvermet '85
230 E ant. bornitmet. .nieuw 230 E aut. d.blauw '88
200Edemo '90 300 D turbo aut.antra. ...'BB
190E 1.8 demo 2x 300 D aut. Impala '88
190Dperlmout nieuw 300 SE auto. rookzilver .. '86
190E autom. demo '91 500 SEC d.bl '83
200 TE combi wit '90
190 D wit *84
190 D groenmet '85
190 E 2.3 impala '89
190 benz., d.blauw '87
Financiering, operationele lease en financial lease ook

voor-jonge gebruikte auto's

#■ Jurgen
d Autocentrum Kerkrade/

Langheckweg 32-40, Kerkrade _#l industrieterrein Dentgenbach

Ford

Ford Siërra KR 4i
zeer mooie uitvoering, bwj. '84, 5-bak, schuifdak, alarminst

Ford Siërra 1.6 laser 3-drs, bwj. '86.
AUTOSPORT Brouns b.v. Tel. 045-725507.

Te koop Ford SIERRA 2.0i
Ghia, 8-'9O, 18.000 km, alle
opties, als nieuw. Tel. 045-
-255247.
Te k. weg. omstandigh. Ford
SIËRRA 2.3 D, 6-'BB, get gl
stuurbekr. centr. deurvergr.
trekh. schuifdak, blauwmet.
pr.n.o.t.k. 045-259468.
Ford ESCORT 1982, i.z.g.
st, vaste prijs ’ 4.000,-. Tel.
045-254449.
Ford FIËSTA 1300 S bwj.
'81, APK 2-92, pr.n.o.tk.
Tel. 045-315719.
Ford SCORPIO diesel '87,
5-bak, ABS, schuifdak, ra-
dio, trekh., blauwmet, mr.
mog. Autobedr. Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
Ford SIËRRA, 2.0 L, bwj. '82
APK okt. '92, wit, LPG, com-
pl. uitgeb., alarm-inst Tel.
04750-24111.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj.'Bo, zeer mooie auto,
APK-11-'92, vaste pr.
’1.950,-. Kasteelstr. 22,
Rozegaard, Brunssum.

ESCORT KR 31, zwart, M'
89, afst vergr., alarm, power
stereo, verl., geen 2de zo
exclusief. 046-529307.
Te k. Ford FIËSTA 1.1., bwj.
'81, APK nov. '92, i.z.g.st
Tel, na 16.30 04492-3088.
Ford SCORPIO 2.5 diesel
9-'BB metallicgrijs, stuur-
bekr. ’19.950,-. Tel.
04906-1387.
Ford FIËSTA 1e eig. '85;
Ford Escort 1.6 CL nw. type
'86; Ford Escort 1.1 Laser s-
bak '84; Ford Escort 1.6 L s-
drs. '83. Autobedr. Dortangs
Altaarstr. 2, Schinnen. Tel.
04493-2211.
Ford ESCORT 1.4 CL, bwj.
'88, alu-velgen, sportstuur,
sport-uitl., verlaagd, vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-463076
Te k. Ford SIERRA, 1.6 la-
ser, bwj. '84, 5-drs., APK
11- '92, zeer mooi, pr.n.o.t.k
Tel. 04451-2014.
Ford ESCORT 1300 L, 4-
drs., bwj. '82, LPG install.,
nw. APK, ’3.750,- i.stv.nw.
Tel. 045-323178.

Te k. Ford TAUNUS Bravo
1.6, bwj. '81, 4-drs. en trek-
haak. Tel. 04492-5835.
Te k. ESCORT RS Turbo,
bwj. '86, div. extra's, apart
mooi. Tel. 045-273069.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'80, km.st. 92.000, APK,

’ 1.475,-. Tel. 045-217202.
Ford ESCORT, bwj. '82,
LPG, APK, i.z.g.st.,
’3.200,-. Tel. 045-232321.
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
rood, sept. '82. Tel. 045-
-451375.
Autom. Ford ESCORT 1.6,
5-drs. 51.000 km. als nw.

" ’6.450,-. 045-316940._ Te k. Ford FIËSTA 1100
Bravo, bwj. 10-'B2, perfect
i.o. ’ 4.650,-. 045-453572.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
bwj. '81, i.z.g.st. vr.pr.

’ 3.700,-. 045-462338.
Weg. lease auto te k. Ford
ESCORT 1300 L, bwj. '84,
nw. model, alu-velgen, i.z.g.
st., ’ 9.000,-. 045-231794.
Tek. Ford TAUNUS 1.6 bwj.

1 79, vr.pr. ’1.050,-. Tel.
045-353707.
Ford FIËSTA, APK 3-92,

’ 650,-. Tel. 04454-2388.
Ford ESCORT 1.4 Bravo '88
zwart, 5-drs., 5-bak 15 RS
velg., sunroof, LPG w.w.
glas ’ 16.750,- 04493-2684. Ford FIËSTA 1100 L Bravo1 m. '82, i.z.g.st., ’3.350,-., Tel. 045-725984.
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st., ’5.250,-.
Tel. 045-724417.
Ford TAUNUS 1.6 GL, '80,

7 APK, showroomcond. pr.

’ 1.950,-. Tel. 045-255784.
Te k. mooie sterke Ford
TAUNUS Ghia 2.0 V 6, 1981
vr.pr. ’2.800,-, APK gek.
Tel. 04459-2217.
Ford FIËSTA nw. model, la-
ser, '84, APK, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-454087
Te koop Ford SIËRRA 1.6
Laser, bwj. '85, met trekh.
APK 8-92, vr.pr. ’8.000,-.3 Tel. 046-337449.
Ford ESCORT 1.1 CL, bwj.
'87, 5-drs, 64.000km, blauw,
1e eig.; Ford Escort 1.1 CL,
bwj. '86, 3-drs, 44.000km,
grijsmet. 1e eig. Autobedr.
Balt b.v. Kasteelln 1, Heer-
len, naast GAK 045-721541_ Te k. Ford SIËRRA 2.0, bwj.; '85, kl. zwart, i.z.g.st. Auto

' LeMans. Tel. 045-259111.

iFord ESCORT GL, bwj. 82,
d.blauw, i.nw.st. ’ 4.750,-.
Tel. 045-740829.

'Te k. Ford FIËSTA 1.45, '87: i.z.g.st. Tel. 04498-55495.
Hitsbergerweg 10, Obbicht.
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D,
stationwagen, donkerbl.,
bwj. '88, vr.pr. ’ 19.000,-, i.
z.g.st. 045-456566.
Ford ESCORT 1.3L, 5-drs.
aut. bwj. '80, APK 9-92, i.z.
g.st. Tel. 045-441463.
Ford SIËRRA 2.0 CL 5-bak,
4-drs., Sedan, nw. mod. '89,
1e lak, schadevrij, in st. v.
splinternw., ’ 16.750,-.
Apart mooi. Inl. 043-254462
Te k. Ford FIËSTA, bwj. 78,
APK 10-92, nwe. remmen,
bnd. en lagers, niet rot, plus
veel reserve-onderd. pr.

’ 1.200,-. 045-231920.
Te koop Ford ESCORT 1.4
CL XR3-look, kl. wit, i.z.g.st.
vele extra's, bwj. '87, pr.

’ 13.750,-. Tel. 045-750285
Te k. Ford ESCORT 1300
Laser, antr.grijsmet., bwj.
'83, zeer mooi., vr.pr.

’ 5.150,-. Vrankerkerklaan.36, Heerlen. 045-729037.
Te k. Ford GRANADA 2.8.GL, bwj. 78, APK sept '92,

I’ 1.350,-Tel. 045-322599
;Te k. Ford ESCORT RS

1600i., te.a.b. 04744-1249
Ford Fiësta, bwj. '90, km.st.
48.000, type I.li C, rood, pr.
n.o.Lk. Tel. 045-724542.
Te k. Ford ESCORT bwj. '82
5-drs, i.z.g.st., vr.pr.
’4.000,-. Tel. 046-580831.
Te k. Ford ESCORT 1.1 kl.
zilvermetal., bwj. '82, km.st.
111.000, APK mei '92, ex-

tra's, spoiler, striping, trekh.,
radio-cass.rec. en wieldop-
pen. ’ 3.750,-. 045-210284.
Ford ESCORT 1.3, model
laser, '85, 4-drs, APK, zeer
mooi ’ 6.450,-. 045-454087
Te k. Ford FIËSTA, bwj. '87,
als nw., ’9.500,-. Tel. 045-
-242999.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 laser
bwj. '86, LPG, schuifkantel-
dak, trekh., pr. ’ 10.750,-,
elke keuring toegest., mr.
mog. Tel. 04459-1469.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'81, in goede staat. Tel.
045-221602
Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
i.st.v.nw., bwj. '87, Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.
Inruil mogelijk.

' BMW 315 div. extra'srood'B2 ’ 5.900,--: Fiat Regatta 85 S wit 1e eig. '87 ’ 11.750,--. Fiat Uno 45 grijs '87 ’ 8.900,--. Ford Sierra 2.0 CL HB grijs'B4 ’ 9.900,-
-■ Ford Sierra 2.0 combi blauw '83 ’ 7.450,-
-■ Ford Sierra 1.6 Laser'Bs ’ 9.650,-

-■ Lada 2105 GL rood'Bs ’ 2.350,-
-■ Mitsubishi Lancer 1.8 diesel '86 ’ 9.950,-

Nissan Sunny 1.3 HB zilver '87 ’ 12.950,-
Nissan Stanza 1.8 HB wit '83 ’ 5.850,-
Nissan Bluebird 2.0 autom. 1e eig. '85 ’ 7.900,-
Opel Manta 2.0 S blauw 1e eig ’ 3.750,-
Opel Kadett 1.2 LS sedan zilver '86 ’ 11.950,-
Renault 21 GTSzilver'B6 ’ 11.750,-
VW Golf GTI '79 ’ 3.750,-
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aJURGEN HEERLEN
Huisbergerstraat/hoek Schelsberg
Heerlen - 045-723500

Honda

Jos Bogman Specials
Honda Civic 1.5 iGL Sedan silvermet 1990
Nissan Sunny 1.3GLX wit 1989
VW Madison 1.8 i 3-drs. blauwmet 1990

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Witlem, Vaals e.o.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.
Te k. HONDA CRX 16V,
USA-uitv. '87, zwartmet.
airco, radio-cass. 62.000 km
pr. ’21.000,-. 046-333000.
Honda CIVIC '88 1.4 GL au-
tomaat, sedan, 1e eig.,
metblauw, 1 jr. 100% ga-
rantie. Inr. en financ. mog.
Autobedr. Smeets Schim-
mert, 04404-2442.
Honda CIVIC 1.4 GL sedan
'88, antracietgrijs, 1e eig.,
4.500 km, 1 jr. 100% garan-
tie. Inr. en financ. mog. Au-
tobedr. Smeets Schimmert,

■ 04404-2442.
Honda ACCORD 2.0 Luxe

" 1986, antr.grijs, 1 jr. 100%
garantie. Inr. en financ. mog.
Autobedr. Smeets Schim-
mert, 04404-2442.
Honda ACCORD 2.0 Luxe,

" antracietmet., bwj. '86, nw.
model, bijz. mooi, 1e eigen.,
pr. ’9.750,-. Tel. 046-
-522010 b.g.g. 06-52982174

Te k. Honda CIVIC 5 d. de
luxe aut. m. overdr., bwj. '81,
APK '92, vr.pr. ’ 2.500,-, tel.
045-417622.
Honda CIVIC aut., bwj. '81,
APK '92, i.z-g.st., ’2.500,-.
Tel. 045-456756.
Te k. Honda PRELUDE au-
tom., m. '84, i.g.st. nw. mo-
del, pr. ’8.900,-. Dorpstr. 3
Bingelrade. Te1.04492-1304
HONDA Civic 1.3 L, m. '85,
APK 8-92, ’6.500,-. Lam-
pisteriestr. 2 Hoensbroek.
Te k. Honda ACCORD airo-
deck 2.0 EXi, 49.000 km,
bwj. '88, 1e eig. Autobedr.
Balt b.v. Kasteelln 1 Heerlen
naast GAK. 045-721541.

Hyundai
Te k. Hyundai PONY 3-drs,
APK tot juni '92, bwj. '82, i.g.
st., vr.pr. ’1.400,-. Tel.
045-273803.

Jeep

TEXACARS. Speciale aan-
bieding: Jeep Cherokee,
bwj. '85, geel kent,
’19.750,-; Toyota Land-
cruiser 24 TD, bwj. '88,
70.000 km., 1e eigen.,

’ 29.000,-; Nissan Patrol
'87 '88, Isuzu Trooper TD
'87. Geel kent: Isuzu Troo-
per '86. Inruilers: Audi 80
diesel, bwj. '88, 87.800 km,
’21.750,-; Ford Escort 1.4
CL, bwj. '87, ’ 14.950,-.
Gar. mr. mog. 04702-3040.
Te koop Mitsubishi JEEP
Pajero 2300 Turbo Softtop,
met sp.velgen, bwj. '83,
’15.000,-, mr. stationcar
diesel mog. 045-752547.
Jeep NISSAN KingCAb 4x4
8-'B6, 90.000 km, diesel,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep TOYOTA Landcruiser
diesel BJ-40, 8-'BO, 110.000
km, ’ 7.950,-. 04906-1387.

NISSAN King Cab 4 WD 2.5
diesel V 720, '84, gr. kent,
brede banden, hardtop. APK
11-92, Bullbar. Vaste pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-229367 !
Jeep MITSUBISHI Pajero
2.5 turbo diesel 12-'B7,
58.000 km, ’24.950,-. Tel. ■04906-1387.
Jeep TOYOTA Landcruiser '3.4 diesel, pick-up, 8-'B5, '80.000 km, ’19.950,-. Tel. ,
04906-1387. !
Jeep SUZUKI SJ 413 JLX.
cabrio, 8-'B6, 60.000 km,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387 'GRATIS. Uw verenigings- ï
nieuws op LD-TV. Tel. 045- *739296/97.

Lancia
Te k. Lancia PRISMA 1600,
bwj. '86, i.z.g.st, beigemet.
Tel. 045-752S3B

Lada
Inruil, LADA 2105 '84, kl.
groen, koopje. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te koop LADA 1200 '81, vr.
pr. ’6OO-, APK 2-*92,
86.000 km. Tel. 046-744034
Te k. LADA bwj. '86, APK
11-92, LPG, vr.pr. ’1.750,-
-i.z.g.st. Tel. 046-510646.
Lada SAMARA bwj. '90. Tel.
04499-1615 Of 06-
-52107978.

Mazda
Te k. zeldzaam mooie, i.nw.
st. MAZDA 626 GLX, coupe,
met veel extra's, vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-424426.
Te k. MAZDA 626 HB GLX,
bwj.'B6, LPG, trekh, sunr.,

’ 11.500,-. 043-614093.
MAZDA 626 1.6 GLX 5-drs.,
8-'B6, LPG, metallicgroen,
’9.950,-. Tel. 04906-1387.
MAZDA 626 1.8 GLX station
10-'B9, LPG-onderb., me-
tallicgroen, ’ 22.950,-. Tel.
04906-1387.
MAZDA 323, 4-drs., auto-
matic, 1e eig., bwj. '80, APK
8-10-92, ’2.250,-, i.st.v.
nw. Tel. 045-323178.
Te koop MAZDA 626 GLX
diesel, bwj. '84, nieuwe
motor, electr. ramen, spie-
gels, LM-velgen, vr.pr.

’ 6.750,-. Tel. 045-272998.
MAZDA 323 HB Sport, '85,
55.000 km, pr. ’8.250,-.
Tel. 045-255784.
MAZDA 626 de luxe, 5-drs.
autom. '84 electr. schuifd.
trekh. i.z.g.st. 045-465505
MAZDA 323, 3-drs., 1300,
bwj. '82, APK, i.pr.st.,
’3.250,-. Tel. 045-726112.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX met stuurbekr.
'88; Mazda 626 coupé 2.0
GLX 12 V, 8-10-'B7 nw.
mod.; 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. 2x '88;
Mazda 626 HB 1.6 Limited
'85; Mazda 323 Sedan 1.3
LX '86; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 Se-
dan 1.5 GLX 11-11-88;
Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX '87; Mazda 323 HB 1.5
GLX '88; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Kadett 1.2 S
'85/'B6; Opel Kadett 1.3 S
'86/88; Ford Fiësta 1.4i'89;
Ford Escort 1.3 L '86; Ford
Escort 1.4 CL '89; Ford Siër-
ra 2.0 Laser '85; Ford Siërra
2.0 GL met LPG '86; Ford
Siërra 1.6 Laser LPG '85;
Honda Civic 1.3 L '86; Hon-
da Civic aut. '82/'B3; Lancia
VlO Touring '86; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan HB
1.5 GL '85; Peugeot 405 SRi
1.9 9-10-'B7; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. schuifdak 6-11-'B7;
Volvo 340 GL '88; VW Golf
CL 1.6 '87 Diverse goedko-
pe inruilauto's: Mazda 323
HB 1.3 autom. '81 ’3.950,-;
Mazda 323 HB aut. 78
’1.500,-; Ford Capri 1.6 79
’3.500,-; Hyundai Pony '82
’2.750,-. Eigen financiering
APK keuringsstation. Pale-
migerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.
Tek. MAZDA 929 S Hardtop
Coupé, APK, i.g.st. ’950,-.
Tel. 04450-4145.
Te k. MAZDA 323 I.SGT,
bwj. '81, antraciet, alle ex-
tra's, skirts, voor- en achter
spoiler, sportw., 5-bak,

’ 3.950,-. Tel. 04408-2368.

Mercedes
MERCEDES 190E, bwj.'Bs,
plm. ’2.000,- schade, div.
extr., verlaagd, zender-uitv.
pr. ’ 21.500,-. 045-223722.
Mercedes MOTOR 240 D,
120.000 km, lopend te horen

’ 950,-. Tel. 045-751438.
DEMONSTRATIEAUTO'S
met fabrieksgarantie. Dui-
zenden top tienduizenden
guldens voordeel. 300 CE,
'91; 230 CE '91 en '90; 300
E '87; 260 E '90; 190 E '91
en '90; 300 D '91; 250 D '91;
200 D '91; 190 D '90; 280
SLC '80; 230 CE '82; 400
SE W. 140 '92. Jan v.
Cruchten Heerlen. Tel. 045-
-722844.
Te koop 300 D '78, APK 8-
92, i.z.g.st., stuurbekr., pr.n. ,
O.t.k. Tel. 046-378972.
MERCEDES 190E, bwj. '86, .
aut. blauwmet. veel extra's,
115.000 km. event. mr. mog.
Tel. 04750-30834.
MERCEDES 190 E, bwj. '83
stuurbekr., get. glas, don-
kergroen, bijz. mooi, pr.

’ 15.950,-. Tel. 046-517313
M-B 190 D, '88, km 85.000,
nw.st., 2e eig., rookzilver.
Tel. 04498-55460.
MERCEDES 200 diesel bwj.
'79, div. access., ’3.350,-.
Tel. 04458-2709.
Te k. MERCEDES 200 D,
beige, bwj. '87, km.st.
115.000, gespreide bet.
mog., ieder onderzoek toe-
gest. Tel. 045-456619.
Te k. MERCEDES 200D,
bwj. '77, volledig gerest, pr.
n.o.t.k. Tel. 046-518655.
Te k. MERCEDES 190Din
nw.st., verl. alu. velgen, veel
extra's, kl. wit, bwj. 11-'B4,
vr.pr. ’21.500,-, mr. mog.,
045-414372.
Te k. MERDEDES 190 E,
bwj. 10-'B6, kl. rood, verl.,
alu. velgen, in nw. st., vr.pr.
’26.900,-, mr. mog., 045-
-414372.
Te k. MERCEDES 190 D,
mod. '85 i.z.g.st. m. alle ace.
Tel. 04406-42768.
Te koop MERCEDES 190 D
'87, i.z.g.st. Auto Le Mans.
Tel. 045-259111.

&Smr ___#^ i..iiilii________________i

Kies voor de
7 Ster Garant

zekerheden van
Smeets!

MAASTRICHT aktee
r
lstoE4E3N^3G^

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
1900 impalabruinmet. '89 67.000,- 42.500,-
-1900 zilvergrijs '90 70.000,- 53.000,-
-2500 rookzilver demo '91 96.000,- 85.000,-
UCCDI PM WIJNGAARDSWEG 55n_--*.nL--lN TEL.: 045 - 224800

TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 E 2.oroodmet.'sportiine" '90 84.000,- 59.500,-
-200 D wit '85 80.000,- 29.500,-
-200 E rookzilver „sportline" '90 95.000,- 69.500,-
-300 D antracietmet. '88 98.000,- 55.500,-
-riCl CrPM RIJKSWEG NOORD 125"1-1-1-^ TEL.: 046-757575
TYPE KLEUR BWJ. NIEUWPR. NU
190 D bl.zwartmet. '87 67.000,- 33.000,-
-190 D bordeauxrood '88 65.000,- 34.000,-
-190 D rookzilver '87 66.000,- 35.000,-
-190 E perlmutgrijs .sportline' '90 81.000,- 59.000 -200 D bl.zwartmet. '89 80.000,- 59.000 -300 E bl.zwartmet. autom. '87 125.000,- 54.500,-

-400 SE, direktieauto, '91
astralzilver met blauw leder en veel extra's

ANDERE MERKEN gjggjgS
MERK TYPE BWJ. NIEUWPR. NU
(G)Audi 100(100Kw) wit '88 59.000,- 23.500,-

-' (G)BMW 316bl.met. LPG '86 42.500,- 15.500,-
-(G) Ford Scorpio 2.9iGL zwart '88 65.000,- 32.500,-
-(M) Hyundai Sonata 2.4iblauwmet. '89 50.000,- 22.500-
-(G) Mazda 626GLX 2.0LPG '87 32.000,- 13.500,-
-(G) Nissan Bluebird 2.0 SLX .autom.''BB 39.000,- 19.500,-
-(G) Nissan 200SXturbo rood '89 67.500,- 45.000,-
-(G) Opel Rekord 2.0STraveller '85 32.500,- 12.500,-
-(G) Peugeot 605SRi bl.grijsmot. LPG '90 65.000,- 42.500,-
-(G) Volvo 240DL -LPG kombi '84 50.000,- 16.500,-
-(G) Volvo 240GL diesel wit '89 52.000,- 27.500,-
-(G) Volvo 740 dieselkombi '88 70.000,- 35.000,-
D4375

ALLEEN DiE AUTO'S WAARAAN SMEETS ÈN
MERCEDES-BENZHUN GOEDE NAAM VERBINDEN

KRIJGEN DE STËiR GARANT STATUS.
EN DE DAARAAN GEKOPPELDE 7 ZEKERHEDEN:

"Volledige Garantie "Geld-Terug Garantie

" VeiligheidsGarantie " Gegarandeerd bouwjaar en km-stand

" Servicecontract" Servicepaspoort" 24-uursHulpdienst.

SmeetS
DE ENIGE OFFICIËLE MERCEDESBENZ-DEALER

VOOR ZUID-LIMBURG!

Te k. MERCEDES 190 D,
verl., sportvelgen, alarm,
bwj. '84, veel extra's, vr.pr.

’ 21.500,-. Tel. 045-313786
MERCEDES 250 stat. benz.
'81, alle opties, 137.000 km,
rood, boekje ter inz., gar. mr.
mog. ’ 9.500,-. 045-244947
Te k. MERCEDES 280 E,
aut, centr. deurvergr. en
airco, APK 4-92, vr.pr.
’2.250,-, mr. mog., Tel.
045-464785.
Te k. MERCEDES 250 aut,
bwj. '82, in perf.st, ’ 9.000,-
Tel. 045-228433.

Morris
.Te k. MINI 1000, bwj '81, kl.
rood, APK-'92, leuke goede
auto. Tel. 046-376067.
Mooie Morris MARINA, 4-
drs., bwj. 79, met APK,

’ 675,-. Tel. 045-323796.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

MG
MG MIDGET, bwj! TöT
spaakvlg., i.g.st, vaste pr.

’ 8.900,-. Tel. 043-471759.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi COLT GLX
bwj. '81, moet weg, hoogste
bieder. 04451-1639, na
12.00 uur.
Mitsubishi COLT '88, 21.000
km, 12 EL, extra zuinig, 12
mnd. Bovag-garantie. Inr.
en financ. mog. Autobedr.
Smeets Schimmert,
04404-2442.
MITSUBISHI Space-wagon
1.8 GLX, wit, bwj. 09-'B7,
km.st 105.000, prijs
’20.000,-, na 18.00 uur
045-424520.
Te k. Mitsubishi CORDIA
1600 SR, vele extra's, sport-
velgen, i.z.g.st Vr.pr.
’6.200,-. Bwj. '83. 046-
-754258 Of 045-210046.

Te k. Mitsubishi COLT 1800
diesel, bwj. '85, kleur wit. Tel
04457-3626.
Mitsubishi TREDIA 1600
GLS, bwj. '83, excl. uitv., als
nw., Pastorijstr. 12, Nuth.
Mitsubishi GALANT 2.3 Tur-
Ibo Diesel GLX, '84,

’ 5.900,-. Autobedr. Dor-
iïangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Mitsubishi COLT 1.5 GLi,
bwj. '88, rood, 74.000km, 1e
aig, nw. mod. Autobedr. Balt
b.v. Kasteellaan 1, Heerlen,
naast GAK. 045-721541.
Te k. Mitsubishi LANCER
1500 GLX, 4-drs, bwj. '86,
cintracietmet., 5-gang, i.z.g.
Sit, f 7.500,-. 046-750506.

' Nissan/Datsun

Garage Schoenmakers
Geerweg 14, Sittard. Tel. 046 - 51 28 14 (achter station)

GENUINE PAHTS
EINDELIJK!
nu nog 23 weken.

Wij gaan verhuizen, daarom nu,

SUPERAANBIEDINGEN
Wacht niet te lang, doe ruu uw VOORDEEL.

Merk bwj van voor
VW-Golf GT 4 roodmet 19Ö8 ’ 23.750,-’ 19.900,-
HondaAccord 2.0 EX grijs 19136 ’ 15.750,-’ 14.750,-
Ford Siërra 2.0 GL beige 19(39 ’ 27.900,- ’ 26.900,-
Opel Corsa 1.2 City wit 1988 ’ 15.900,-’ 13.900,-
Patrol 2.8RD Turbo VAN 1990 ’ 48.500,- ’ 46.750,-
Sunny 1.6SLX coupé wit 1988 ’ 24.900,-’ 22.900,-
Nissan Bluebird 2.0LX wit 19.137 ’ 18.900,-’ 16.900,-
Cherry 1.7Diesel zilver 1984 ’ 9.500,-’ 8.250,-
Mitsubishi Colt 1.2GL 1987 ’ 15.900,-’ 14.500,-
Volvo 360 2.0iGL 4-drs 1988 ’ 19.500,-’ 18.250,-
Peugeot 1.4Accent U9 grijs .. 1989 ’ 19.900,- ’ 18.900,-

-3/12 maanden Bovag-garantie.
Inruil en eigen financiering mogelijk.

Goede korting zonder inruit. Uw Nissan-dealer.
DONDERDAG KOOPAVOND.

Te k. Nissan SUNNY 1.3
bwj.'BB, kl. rood, uitgetx___
Vr.pr. ’ 13.500,-.
04498-56912. 1 A]
Nissan SUNNY diesel 'ff du
z.g.st., vr.pr. ’ 10.9
Ned. kent. 0949-2418355 va
Nissan BLUEBIRD 2.0 er
diesel station, 6-'BB, s_ de
bekr., met.blauw, ’15.9 m
Tel. 04906-1387.
DATSUN 120 V Fll, auttj D,
4-drs., nwe. APK, bwj. w<
in stv.nw. ’ 1.750,-. m
045-323178. , w
Nissan BLUEBIRD 1.6 Ja
1984, LPG, APK, bijz. flL___^
pr. ’ 4.750,-. 045-255784.
Te koop NISSAN 100
'91, 10.000 km, pr.n.o
Rijksweg 98, Berg en Tei
Tel. 04406-40000.
Nissan PRIMERA 2.O'S
'90, 19.000 km. trekh. al*
’31.500,-. Tel. 04493-35 f
Nissan SUNNY 1.7 d*
SLX bwj. '87, APK 2-

’ 11.000,-. Tel. 04454-20 J
Nissan MICFtA autom., i
'87, km.st. 35.500,
’9.900,-. Tel. 045-41242 J
Te k. Nissan PRAIRIE
SGL, bwj. '86, zeer ni
auto. Autosport Brouns I
Tel. 045-725507^

Oldtimers
Ford ESCORT RS 2000 1
APK 8-92, ’3.750,-. i.^motor mog. 045-244947.Jn^>
Te k. BMW 1502 op #en
motor gerevis., opknapP°ll
bwj.77, t.e.a.b. 04499-23jSov
Opel COMMODORE A <#Oo
pé, '68, 3.0 V-6 motor, Zfeco
apart, mr. motor mog., 9*3mai
koopje. Hunnecum 38 Nuf a

Opel

Ruime keuze ifvei
nieuw en fef
gebruikt *<*

jetu
foei7 OF^EL-e^helt
6e

voo
Haefland 2 Brunssum Mo

Tel. 045-257700.
CORSA 12 S HatchbBfVe
sportv., extra's,'B4. K^.
raderweg 166, Heerlen. nt'
Te k. Opel KADETT coUf°^bwj.76, APK. gek. tot 06- n
Tel. 045-424484. ]—Te k. Opel KADETT 1? 'I
HB, bwj.'B6, pr. ’9.501 'Tel. 045-211248. J
Te koop Opel CORSA 1 %,
LS, okt. '85, APK, i.z.gs Vpr. ’ 8.500,-. 045-243777^
Te k. opel ASCONA, 1.6 ST
bwj.'7B, 1e eigen., vaste 2w

’ 1.500,-. Tel. 04498-5776jaui
Te k. Opel OMEGA 2.0itjëir
StaLcar, bwj.'B7, zwart, 'Oo:
tra's: dakrail, trekh., zon^Ge
pr. ’ 16.00,-. 045-465783>ëei
Opel KADETT C, APK da
'92, ’600,-. Tel. 04>fni722601. lhe
Te koop weg. sterfge^jV
Opel KADETT type Bea^
1.4 i, bwj. *91, km.st. 10.507e
kl. goud/grijsmet., nW-P Ue
’32.000,-, vr.pr. ’ 25.00Ö. m
Tel. 045-411518. J^e
Te k. OPEL Ascona dies«
automaat, 5-drs., bwj. 1 ''85, Lz.g.st, ’7.950,-. V *045-453572 _^«
Opel CORSA 1.2 GL met» J,
licgrijs, 6-'B7, LP"

’ 9.950,-. Tel. 04906-1387^
Opel KADETT 1600 GT * Cf'87, wit, 69.000 *; Sc

’ 12.950,-. Tel. 04906-138? v 1
Te koop mooie KADETT 1' .
S bwj. '80, APK 8-92, ?
f 2.150,-. Tel. 045-226546^
Opel ASCONA 1.6 *84, f ,
vermet., evt. m. gas, 1e eifl
3 mnd. gar. Inr. en fina'1' /mog. Autobedr. Sme*' f
Schimmert, 04404-2442. J
CORSA bwj. '83, als nieu' f
parkstr. 34, Voerendaal. <j
Opel Ascona, 4-drs., ö{ e
1.6, AUTOMATIC, bwj. 'V g
in optim. st., ANWB kejj t
Koningsweg 37, Kerkrat r
Tel. 045-455432. J c
Opel SENATOR 3.0 E, V* c
'83, LPG, CD uitv., autorW f
groenmetallic, bijz. mC, \
’6.250,-. Tel. 046-52201' <
b.g.g. 06-52982174. f
Opel ASCONA 2.0 N W*
nov. '80, vinyl dak, TSV-vtë' l
moet opgeknapt, pr. ’ 850.' 1
Tel. 045-426891. \
Te koop OMEGA 2.0 i '^ 'LPG, veel extra's, mr. mOS ]
Tel. 04498-54664. \
Te k. Opel OMEGA 2.3 0
'88, i.z.g.st., vr.o
’12.000,-. Julianastr. 6
Brunssum. y

Opel SENATOR 3.0, autof*
blauw metal., sport^'
nieuwe APK, '81, ’3.500.''i.z.g. st. 045-323178. i
T. k. Opel KADETT D-typ*
bwj.'Bs, kl. goud, i.z.g.st., W
’5.900,-. Te bevr., Overh£ven 69, Sittard. TeL 04»
511428. 1
Te k. Opel ASCONA 2.0 Sri
bwj. '80, APK 6-92, LPG ij
stall. pr. ’2.500,-. T*f
04450-1599. I
Te koop KADETT 12 I*
bruin, jan. '80; Kadett 12 f*
bruin, LPG, sept. '79. T»
045-451375.
Te koop KADETT Limitef!1.3 N, blauw, bwj. "87. Té
045-451375. y
Te k. Opel ASCONA, bv*
'80, i.g.st. APK 6-92, vr-p":
’1.850,-. Tel. na 17.30
04493-3581.
Opel VECTRA I.Bi GL 6*
drs., bwj. 4-'9O, 17.000 kif'
radio-er., schuifdak, al^
velgen. 045-422214. r-
Schunckstr. 101, Heerlen.

VoorPiccolo's
zie verder pagina 10
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Lage rente
Veel van de buitenlandsekredieten
van de Sovjetunie zijn op een niet-
commerciële basis verstrekt met
een lange looptijd en érg lage rente-
tarieven. Van de eerder genoemde
91,64 miljard roebel is 87,23 miljard
de hoofdsom. De rest is rente.
Een andere optie die de Sovjetunie
heeft om de gelden binnen te halen
is de schuldenlanden te vragen hun
posities af te kopen door goederen
te exporteren of te betalen in de na-
tionale valuta.

Volgens Interfax is een groot aantal
landen tot nu toe keurig op tijd ge-
weest met de afbetaling van rente
en aflossing van schulden. Het be-
treft India, Egypte, Syrië , Iran,
Pakistan, Bangladesh, Indonesië,
Sri Lanka, Tunesië, Morokko en
Ghana. Tot voor kort kon ook Irak
aan dit rijtje worden toegevoegd.

De buitenlandse schuld van de Sov-
jetunie zelf wordt volgens de jong-
ste gegevens geschat op 47,2 miljard
'harde roebel' exclusief de 17 tot 18
miljardroebel die nog aan de 'oude'
bondgenoten moet worden betaald.
Enkele westerse bronnen hebben
de buitenlandse schuld van de Sov-
jetunie geschat op ruim 81 miljard
dollar. Berichten dat het land deze
maand niet zou kunnen voldoen
aan de schuldverplichtingen zorg-
den voor de nodige onrust. Morgen
zullen afgevaardigden van de zeven
grootste industrielanden (G-7) de
schuldenkwestie bespreken in Mos-
kou.

Verlies Saab
Wordt kleiner

e (I^PCKHOLM - Het verlies van de
76Ja *eedse fabrikant van personen-
Toi s saab Automobiles, sinds bc-

' tin V°rig Jaar VOOr de helft eiëen-
d*G m van *^e 1: Amerikaanse concern
.gp

neral Motors, is in de eerste ne-etl maanden van dit jaar licht ge-
:Jm?" van 2 4 miljard kroon tot 2,3
>" hni|Jard kroon (f 708 miljoen). Dit
-4^feft het bedrijf gisteren bekendge-
e^aakt.
si v

e v r̂betering is te dankenaan een
5*J van het verlies over
rfiirne-ï-derde kwartaal van 825 tot 574

n kroon (f 177 miljoen). Saab
A (j rWacht dat het verlies in het vier-
!Si w& kwartaal verder zal afnemen,y

tv aard°or er over het gehele jaareen
eßSatief resultaat zal zijn van 2,5 te-

J\ g n 4,6 miljard kroon in 1990.
$ 6(Vvneral Motors betaalde indertijd
P" biljoen dollarvoor de helft van
> aut aandelen van de noodlijdende

' c J;ofabrikant aan het Zweedse con-
W' s l* 1 Saab-Scania, dat behalve per-

vn wagens ook vrachtwagens en
3 eStuigen produceert.

beurs

Mat
j SJERDAM - Elsevier stal vrij-
'i effp show op de Amsterdamse
Jj go^tenbeurs. Zonder dat er een
i trni, reden voor viel aan te geven,
', «-aa fet uitgeversfonds f 1,90 aan
J dit " 98,70, het hoogste punt voor
A <je Jaar' Elsevier voerde bove*|fdien
<i f 0 anglijst van meest verhandelde
iC? aan' Collega Wolters-Klu-

een het eveneens goed met
I f63 insl- van eveneens f 1,90 op

1 t>e uI tot ,!, rs maalcte in tegenstellingI mat?e voorgaande dagen een watI h*l^ indruk. Na anderhalf uur
I H0 stond de stemmingsindex

da j steeds op het slot van donder-
\ let^ 92,4. Daarna was er een aarze-
I öat tendens tot stijging aanwezig.
; l{e ,Was al heel wat, want belangrij-

en S,eurzen als Londen, Wall Street
\ te °kvo hadden een lichte daling

deylen gegeven. De stemmingsin-. bl e fsloot op 92>6- De koersindex
De t

onveranderd staan op 199,9.
if 1 o ta^e omzet bedroeg vrijdag

in » muJard, waarvan f7ll miljoen
aandelen.

B
k\va °-e twee grote uitgevers
elkTen er de grote fondsen nog
SU uitschieters voor. Aegon
KjMd een g-lden beter op f 120 en
Qri,T f 1,80 op f 45,90. Océ-van der
f g'^en werd f 1,30 duurder op
dag' °- Heineken, die het donder-
tip g°ed deed, was nu f 1,20 in reac-ijL°P f 160,50.
j?le altijd kwakkelende Porceleyne
de v.

2ag net negatief bijstellen vanvarf f° gnose Destraft met een verlies

* 5 op f 150. Kantoorinrichter
rend sprong van f 139 naar f 148.

öevan °Ptiebeurs stond in het teken
e*tr exP*ratic van de november-
lev*:lra,:ies. Vooral in de indexhoek
°D r? e dit soms hectische taferelen
Vri'^l orr>zet op de EOE bedroegIJclag 63.000 contracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 42,30 42,40
ABNAmroA. inF. 80,10 8010
AEGON 119,00 120^00Ahold 83,90 83,60
Akzo 134,50 134,50
Alrenta 190,60 190,60
Amev 51,60 51,30
Bols 44,50 44,00
Borsumij W. 62,50 62 20
Bührm.Tet. 41,20 4030
DAF 24,40 23 70
DordtPetr. 141,20 14050
DSM 101,30 100,40
Elsevier 96,80 98,70
Fokker eert. 28,30 2830
Gist-Broc.c. 33,50 3320
HCS Techn. 2,05 2,10 bHeineken 161,70 160,50 eHoogovens 49,00 49,20
Hunter Dougl. 69,50 69^50Int.Miiller 63,00 62 00
Int.Ned.Gr. 48,10 4870
KLM 39,40 38^90Kon.Ned.Pap. 44,10 4590
Kon. Olie 152,00 151,80
Nedlloyd 55,20 54,70
Oce 63,20 64,50
Pakhoed 44,20 45,20
Philips 35,10 34,70
Polygram 42,60 42,00
Robeco 99,30 98,80
Rodamco 60,70 59,80
Rolinco 100,00 99,30
Rorento 70,20 70,00
StorkVMF 44,40 44,10
Unilever 173,50 17340
Ver.BezitVNU 75,10 74 80
VolmacSoftw. 22,70 2290
VOC 42,90 42,80
Wessanen 83,40 83,70
Wolters-Kluwer 61,30 63,20

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 132,00-134,00(134,50)
KLM 37,50-38,50 (38,90)
Kon.Olie 148,00-152,00(151,80)
Unilever 170,50-173,00(173,40)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 51,30 52 00ABN AmroHld.prf. 5,81 581ACF-Holding 33,50 34,00
Ahrend Gr.c 139,00 14800AsdOpt.Tr. 9,20 9^20
AsdRubber 3,45 3 45
Ant. Verff. 430,00
Atag Holde 115,90 115,40
Athlon Groep 42,20 42,20
Athlon Groepnr.c 41,80 41,80
Aut.lnd.R'dam 90,00 89|l0e
BAM Groep 83,50 83,50
Batenburg 115,00 a 115,00
Beers 111,70 111,70
Begemann 135,00 135,00
Belindo 347,00 344,00 |

Berkei's P. 1,26 127
Blydenst.-Will. 34,80 35,00
Boer De, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 82,80 82,00
Boskalis W. '24,20 23,70
Boskalis pr 26,90 26,10
BraatBeheer 35,00 35,50
Breevast 8,80 8,90
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delftpr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1110,00 1105,00
Cindu Intern. 143,00 a 143,00a
Claimindo 340,60 340,60
ContentBeheer 21,90 22,00
Cred.LßN 30,50 31,50
Crown v.G.c 142,00 142,00
CSM 84,80 8530
CSM nrc 85,50 8510
DAF eert. 20,30 20,20
Delft Instrum. 21,40 21,30
Desseaux 39,00 d 39,70
Dorp-Groep 41,00 40,50
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 24,60 24,60
EMBA 230,00
Erikshold. 68,30 68,50
Flexovitlnt. 67,50 67,60
Frans Maas c. 80,00 80,50
Gamma Holding 95,00 95,80
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,00 29,00
Gevéke 38,50 38,50
Giessen-deN. 116,00 116,00
Goudsmit 38,00 38,00
Grasso'sKon. 76,50 75,50
Grolsch 186,50 186,50
GTI-Holding 177,00 176,00
Hagemeyer 131,80 131,50
idemdiv'9l 128,80
HAL TrustB 13,90 13,90
HAL TrustUnit 13,90 13,90
H.B.G. 192,00 193,00
Heineken Hld. 145,00 143,00
Hoek'sMach. ' 226,00 226,00
HoltSeaS. 0,52 0,52
HoU. Kloos 420,50
HoopEff.bk. 7,40 7,40
Hunter D.pr. 2,35
IHCCaland 59,70 59,70
Kas-Ass. 35,50 35,50
Kempen-Co 9,10 9,10
kondorwessels 32,50 32,80
KBB 74,50 74,10
Kon. Sphinx 52,30 51,40
Koppelpoort H. 409,00 409,00
Krasnapolsky 210,00 210,00
Landré &Gl. 47,50 47,20
Macintosh 41,10 41,40
Maxwell Petr.H. 118,00 118,00 b
Medicopharma 15,50 15,10
Moeara Enim 1233,00 1235,00
M.EnimOß-cert 16100,00 16100,00
Mooien Hold. 35,50 36,80
Mulder Bosk. 55,00
Multihouse 4,80 4 80
Mynbouwk.W. 368,00 368,00
Naeff 475,00
NAGRON 52.50 52,50

NIB 563,00 563,00
NBM-Amstelland 10.10 10.00
NEDAP 379,00 380,00
NKFHolding 211,00 211,00
Ned.Part.Mij 50,40 50,40
Ned.Springst. 7050,00
Norit 29,30 28,90
Nutricia gb 144,50 144,50
Nutricia vb 150,00 150,60
Nijv.t.Cate 92,20 92,50
Omnium Europe 10,00 b 10,00b
Orcoßankc. 70,90 70,90
OTRA 322,50 322,50
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 24,00 23,60
Polynorm 122,50 125,00
Porcel. Fles 155,00 150,00
Randstad 41,50 41,70
Ravast 33,50 32,50
Reesink 67,00 67,00
Samas Groep 42,50 42,20
Sarakreek 15,90 15,70
Schuitema 1800,00 1800,00
Schuttersveld 51,40 51,00
Smit Intern. 49,00 48,00
St.Bankiersc. 17,00 17,00
StadRotterdam c 39,70 40,00
TelegraafDe 82,00 82,70
TextielgrTwente 86,50 86,50
TulipComp. 20,20 20,50
Tw.KabelHold 128,00 b 130,00
Übbink 68,00 68,00
Union Fiets. 67,00 67,40
Un.DutchGroup 3,60 3,50
Ver.Clas 432,00 431,50
Verto 37,00 37,00
VolkerStev. 64,50 64,50
Vredestein 14,40 14,70
VRG-Groep 41,50 42,30
WegenerTyl 231,00 230,00
WestlnvestFortr 17,40 17,30
Westlnv.F.wb. 123,00 119,00
WoltersKluwer 242,00 250,00
Wyers 31,20 31,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.f. 77,00 78,00
ABNAmroAmericaF. 70,20 69,80
ABN Amro EurF. 71,40 71,50
ABN Amro FarE.F. 57,20 56,90
ABNAmro L.F. 159,40 159,50
ABN Amro Neth.F. 80,90 80,80
ABN AmroObl. 170,30 170,40
Aegon Aand.f. 33,60 33,60
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABN Beleg! 60,70 60,20
ALBEFO 51,20 51,20
AldollarßFs 25,80 25,90
Alg.Fondsenb. 229,00 230,00
Alliance Fd 10,50 10,50
Amba 46,80 46,80
AmroN.Am.F. 66,00 66,00
Amvabel 76,20 76,20
AsianTigersFd 59,10 59.20
AsianSelFund 53,00 52,30
Austro Hung.F. 4,50 a
BemcoAustr. 54.50 54,50

Bever Belegg. 3,35 3,35
CLN Obl.Div.Fonds 105,40 105,40
CLN Obl.Waardef. 110,10 110,10
Delta Lloyd 41,80 41,80
DPAm.Gr.F. 33,10 33,20
DpEnergy.Res. 44,10 44,50
Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,70 64,70
Envir.Gr.Fnd 52,50 52,50
Esmeralda part 35,50 35,40
Eur.Ass. Tr. 6,70 6,70
EMS.Gr.Fund 102,60 102,60
EGF Investm. 148,10 149,00
EMS.lnc.Fund 103,30 103,20
EMSOffsFund 101,00 101,00
EOEDuStInF. 301,00 302,00
EurGrFund 55,00 54,30
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 57,50 57,50
Gim Global 51,70 51,60
Groeigarant 1,54 1,53
Holland Fund 71,50 71,50
Holl.Eur.Fund 48,50 48,80
Holl.Obl.Fonds 126,00 126,00
Holl.Pac.F. 108,70 106,30
Innovest 85,50 85,90
Interbonds 529,00 530,001'
Intereffektsoo 34,30 34,30
Intereffekt wt 149,70 147,00
Investa part 71,20 71,80
IS Himal.F.s 7,40
JadeFonds 158,00 158,00
JapanFund 17,30 18,20
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F. $ 5,00
MeesObl.Div.Fonds 113,70 113,80
Mexico Inc.F. 21,50
MX Int.Vent. 7,00 B,oob
Mondibel 75,40 75,40
Nat.Res.Fund 1290,00 1290,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 109,00 109,00
NMBDutch Fund 42,30 43,00
NMBGeldm F 53,46 53,47
NMBGlobalF. 46,80 46,70
NMBOblig.F. 35,00 35,00
NMBRenteF. 114,80 114,80
NMBVast Goed 38,00 38,00
New Asia Fund 6,00
NomuraWarr.Fund 1,20 e 1,30
Obam, Belegg. 241,50 242,00
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 84,00 84,00
Pac.Prop.Sec.f. 32,00 32,00
Piersonßente 110,60 110,60
Postb.Belegg.f. 55,70 55,80
Postb.Vermogensgroei 52,90 53,00
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RG Divirent 51,30 51,30
Rentalentßel. 144,30 144,30
Rentotaal NV 34,60 34,60
RGFlorente 111,70 111,70
RG SP Groen 53,70 53,80
RG SP Blauw 50,60 50,70
RG SP Geel 48.10 48.10

Rodin Prop.s 90.00 90,00
Rolinco cum.p 70,00 70,00
SchrodlntPropF 29,60 29,60
ScWech 14,00 14,00
TechnologyF. 19,20 19,20
TokyoPac.H. 239,00 237,00
Trans Eur.F. 79,90 79,20
TranspacF.Yen 343,50 340,00
Uni-Invest 21,00 21,00
Unicolnv.F. 82,60 76,70 d
Unifonds 32,40 32,40 d
VWN 65,00 65,00
Vast Ned 113,50 113,30
VentureF.N. 10,00 10,00
VIBNV 63,80 63,90
VSBMixFund 51,50 51,40
VSBRente F. 107,00 107,10
WBOInt. 69,50 69,50
Wereldhave NV 134,20 134,00
YenValueFund 85,00 84,60
ZOM Florida F$ 46,90 46,90

Parallelmarkt
Alanheri 30,20 30,30
ABF 105,30 105,30
Berghuizer 46,60 46,70
BesouwVanc. 60,00 60,00
Biogrond Bel. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 99,60 99,60
Comm.Obl.F.2 102,00 102,00
Comm.Obl.F.3 97,80 97,80
De Drie Electr. 13,70 13,80
DeltaLlVast 54,80 54,80
DeltaLl.dlr 64,30 64,40
DeltaLlEcu 59,70 59,70
DeltaLlMix 59,20 59,30
DeltaLlßente 56,10 56,10

Dico Intern. 84,50 84,50
DOCdata 7,40 7,50 fD.T.O.T 46,00 46,00
Ehco-KLMKI. 41,00 41,10
E&LBelegg.l 66,90 66,90
E_LBelegg.2 72,20 72,30
E_LBelegg.3 104,70 104,70
E&LBelegg.4 75,90 75,90
E&LKapßenteFonds 101,30 101,30
Freeßec.Sh. 29,50 29,70 'GaiaHedgel 116,00- 115,00
Geld.Pap.c. 72,20 72,50
GermanCity E. 50,50 50,50
GoudaVuurvc 80,50 80,50
Groenendijk 47,00 46,50
Grontmij 52,00 52,00
HCA Holding 47,50 48,00
Heivoet Holding 40,70 38,50
Hes Beheer 38,00 38,50
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,40 1,30
Interview Eur. 3,60 3,40 fKühne+Heitz 43,00 42,00
LCIComp.Gr. 5,80 6,30
Melle 532,00 532,00
Nedcon Groep 38,70 38,50
Nedschroef 89,50 89,50
Neways Elec. 7,00 6,70
NewEur.HtlsDM 20.50 20,50

NewtronHold 3,10 f 3,00
Pan Pacific 10,50 10,50
Re Med. 5,40 5,30
SimacTech. 12,40 12,30
Sligro Beh. 46,80 46,80
VHS Onr. Goed 2,80 2,80 eVilenzo 38,30 38,30Welna 236,00 236,20
Wereldhave 4,51)
Weweler 38,50 38,50
Wall Street

14/11 15/11
allied signal 43 41
amer.brands 42 40%
amer.tel.tel 38% 37%
amococorp 51 Va 50%
asarcoinc. 24 5/a 24
bethl. steel 14% 13%
boeingco 48% 45%
can.pacific 17%
chevron 71% 69%
chiquita 43% 42%
chrysler 13 12%
ciüeorp 11% 10%
cons.edison 25% 25%
digit.equipm. 64 61
dupontnemours 46% 45%
eastmankodak 49% 46%
exxon corp 59% 57%
ford motor 25% 25%
gen. electric 70% 67%
gen. motors 33% 32
goodyear 49% 48
hewlett-pack. 50% 47%
int. bus.mach. 100 96%
int.tel.teL 56% 56%
kim airlines 21% 20%
mcdonnell 77 73%
merck co. 144% 138
mobiloil 69% 67%
penn central 26% 25%
Philips 19 18%
primeriea 35 34%
royal dutch 82% 80%
sears roebuck 37% 35%
sfe-south.pac. 11% 10%
texacoinc. 63% 62%
united techn. 49% 49%
westinghouse 16% 16%
whitmancorp 12% 12%
woolworth 26% 26%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,770 1,890
austr.dollar 1,38 1,50
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,560 1,680
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,12 3,37
füise mark(100) 39,00 44,00
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,87 1,07
ierse pond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13,85 15,55
jap.yen(10.000) 137,00 143,00
joeg.dm.t/m 100 -

Noorsekroon (100) 27,00 29,50
oost.schill. (100) 15,70 16,20
port.escudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turksepond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,00 31,50
zwits.fr. (100) 124,25 128,75
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,83755-1,84005
antill.gulden 1,0125-1,0425
austr.dollar 1,4399-1,4499
belg.franküOO) 5,4675-5,4725
canad.dollar 1,62525-1,62775
deensekroon (100) 28,985-29,035
duitsemark(100) 112,6700-112,7200
engelse pond 3,2590-3,2640
fransefrank (1001 32,935-32,985
griekse dr.(100) 0,9460-1,0460
hongk.dollarUOO) 23.4750-23,7250
iersepond 3,0045-3,0145
ïtaüire(10.000) 14,905-14,955
jap.yenl10.000) 141,540-141,640
nwzeel.dollar 1,0284-1,0384
noorsekroon (100) 28,680-28,730
oostenr.sch.(loo) 16,0050-16,0150
saudiar.ryal(lOO) 48,9250-49,1750
spaanse pes.(100) 1,7830-1,7930
surin.gulden 1,0105-1,0505
zweedsekr. (100) 30,780-30,830
zwits.frank(loo) 127,140-127,190
e.e.u. 2,2990-2,3040

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 199,90 199,90
idexcl.kon.ohe 189,10 189,30
internationals 207,90 207,50
lokaleondernem. 192,80 193,30
idfinancieel 136,00 136,90
idniet-financ. 247,60 247,80

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 284,60 284,70
idexcl.kon.olie 254,20 254,50
internationals 308,50 308,00
lokale ondernem. 258,60 259,30
id financieel 200,30 201,60
idniet-financ. 314,30 314,50

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 92,40 92,60
internation 88,10 ,87,90
lokaal 92,80 93,00
fin.instell 91,50 91,90
niet-financ 93,20 93,40
industrie 102,80 103,30
transp/opsl 101,20 101,00

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,680-21,280, vorige
20,750-21.350, bewerkt 22,880 laten, vorige
22,950laten.

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

Dow Jones
, . , 2943,20Industne m^

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro cjan 40,00 1009 2,60 2,80 .
abnamrocapr 42,50 1001 1,70 1,80
abnamrocj93 37,50 784 5,70 5,80
abn amro cj93 40,00 824 3,90 4,30 ■

abn amro pjan 42,50 531 0,90 0,1
aegn c apr 120,00 351 6,00 6,20
akzo c 093 150,00 524 6,20 b 6.:
akzo c 094 135,00 698 15,70 b 15,70
akzo papr 130,00 450 3,00 2,90
coc c nov 250,00 667 35,50 35,:
coc c nov 270,00 1366 15,20 15.20
coc " c nov 275,00 1656 10,50 10,20
coc c nov 280,00 2564 5,30 5.20
coc cnov 285,00 3512 1,10 0,20
coc cdec 275,00 408 13,20 13,0
coc c dcc 280,00 513 9,50 9.20
coc c dcc 285,00 1392 6,00 5,20
coc c dcc 290,00 1328 3,50 3,00 ~coc cjan 275,00 426 16,00 15,00 :
coc pnov 285,00 1388 0,70 0,10 "coc pnov 290,00 691 4,70 4,80
coc pdec 280,00 532 1,80 1.90
coc pdec 285,00 786 3,30 3.20
goud pnov 360,00 374 4,00 4,80 a
ing cjan 45,00 353 4,50 a 4,60
ing cjan 50,00 710 0,80 1,1
ing c apr 47,50 409 3,20 3,30
ing c apr 50,00 454 1,80 2,00
ing C]94 47,80 322 6,40 6,50
kim pjan 40,00 829 1,90 2,10 .
pakhoed pnov 45,00 519 0,70 0,10 "
phil e nov 35,00 437 0,30 0.10
phil e apr 35,00 325 2,70 2,50
phil c apr 37,50 370 1,60 1,40
phil c apr 40,00 420 0,80 0,70
phil c 093 30,00 372 9,50 9,10
phil c 094 45,00 411 3,50 3.50
phil c 096 35,00 429 9,60 S
olie c apr 160,00 388 4,10 3.50
olie pnov 150,00 322 0,10 0,10
oüe pdec 150,00 352 1,50 1,50
olie pjan 150,00 944 1,80 2,10
olie papr 150,00 785 2,90 3,10 a
olie p093 115,00 441 1,20 1,20'
tops c nov 540,00 357 24,00 22.80
tops c nov 550,00 364 15,00 a 12.80
tops c nov 560,00 461 4,90 2.80
unil cjan 175,00 379 4,20 a 3,80 i
unil c okt 140,00 517 38,30 38,00
unil c 093 120,00 563 58,00 57,50" **

a= laten g=bieden+ei-di». . --J0b bieden h laten t ei-div.
c=ex-claim kgedaan + h
d- ei-dividend l=gedaan-i-g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
1^gedaan + laten sk=slotkoers gisteren \

Uitgeleende bedragen worden teruggevorderd

Sovjetunie naarstig
op zoek naar geld

Van onze redactie economie

J^OSKOU - De regering van de Sovjetunie gaat de inspannin-ggen vergroten om de gelden te innen die andere naties de eco-nomisch en sociaal wankele unie schuldig zijn. Dat heeft het
-£°vJetpersbureau Interfax bekendgemaakt. Volgens -vice-

Arkadi Volski van de tijdelijke interrepublikeinse
commissie beloopt de schuld die metname voor-

malige communistische bondgenoten en Derde Wereldlanden*aü de Sovjetunie hebben op papier 104 miljard dollar.
_\b
jre eze omrekening in dollars heeft

enwel maar een beperkte waarde
5

2len de verschillende wisselkoer-n die voor de Sovjetmunteenheid
de°Kden gebruikt. Inroebels beloopt
; . buitenlandse schuld aan de Sov-
ro knie volgens Volski 91,64 miljard
hptf e' waarvan iets meer dan de

Jt «t is verschuldigd door voormali-
«q socialistische bondgenoten uit
c°st-Europa, Vietnam, Mongolië en
r^ba. Het laatstgenoemde land zou
j.0r 16,7 miljard in het krijt staan.

Origolië en Vietnam moeten elk
JjS met circa tien miljard roebel
V er de brug komen.

"-<jDtUssen heeft Moskou al contact
forvf enomen me,; de P°°lse overheid
■rlll tot een vergelijk te komen over

de onderlinge schuldpositie. Ook
wordt overwogen om de vorderin-
gen te verkopen aan het Westen op
de markt voor zogenoemde tweede^
handsschulden. Volgens Volski zou
dat de Sovjetunie 45 miljard dollar
kunnen opleveren. Experts van de
Vnesjekonombank, de Sovjetbank
voor buitenlandse economische be-
trekkingen, hebben evenwel al twij-
fels geuit of dat mogelijk zal zijn.

economie

Billiton stoot
150 banen af

ARNHEM - De Hollandse Metallurgische In-
dustrie Billiton in Arnhem stoot tweevan de
drie hoofdactiviteiten af. Daardoor gaan 150van de 190 banen verloren. Het bedrijf streeft
ernaar die personeelsleden in te zetten in an-dere Billiton-vestigingen of via outplace-
ment aan een andere baan te helpen.

De recycling van accu's en de tinsmelterij
borden gesloten. Alleen de produktie van
'netaalzouten is volgens de directie nog
winstgevend. Billiton in Arnhem leed vorig
Jaareen verlies van acht miljoen gulden. Dat

verlies wordt dit jaar op ruim zeventien mil-
joen geschat.
De directie maakte gisteren bekend dat met
het Franse bedrijf Métal Europe onderhan-

delingen worden gevoerd over de voortzet-
ting van de accu-inzameling. Moedermaat-
schappij Billiton Nederland, dochter van
Koninklijke Olie/Shell, zal verder de sane-
ring van de schulden en de kosten van een
eventueel sociaal plan en toekomstige bo-
demsanering op zich nemen.

In een eerste reactie zeggen de bonden dat
overplaatsing naar andere vestigingen alleen
kan gebeuren wanneer bestaanszekerheid
wordt gegeven over de voortzetting van de
activiteiten daar.

Voorliefde
Volgens yan Schaik is de betrok-
kenheid van de Nederlandse bevol-
king bij zijn concern erg groot. „Het
is een stukje van henzelf. Ook de
Nederlandse pers zou zich aan deze
voorliefde voor de nationale brou-

wer 'schuldig' maken. Toen Heine-
ken eind vorig jaar bekend maakte
dat het 250 banen gaat schrappen,
was dat voorpaginanieuws. Het ver-
lies van duizenden arbeidsplaatsen
bij het samengaan van ABN en Am-
ro stonden daarentegen op pagina
26, zo staat in het interview te lezen.

Export
Van Schaik laat wederom doorsche-
meren dat Duitsland een belangrij-
ke nieuwe afzetmarkt moet worden.
Hij ziet vooral kansen in export
rechtstreeks naar horeca-gelegenhe-
den in de Bondsrepubliek. In maart
zei de bestuursvoorzitter tijdens
een toelichting op het jaarverslagin
Amsterdam dat gesprekken gaande
zijn met Duitse partners, maar dat
een daadwerkelijke introduktie op
de Duitse markt voorlopig niet aan
de orde is.
Over de bestaande relatie met de
Britse branchegenoot Whitbread is
hij duidelijk. Zolang deze zowel de
produktie als de distributievan Hei-
neken-bier wil blijven uitvoeren, is
er voor de brouwer geen reden om
zelf produktiefaciliteiten in Groot-
Brittannië op te zetten, aldus Van
Schaik.

Tegenslag
De Finse industrie dringt al gerui-
me tijd aan op een devaluatie. De
regering en de centrale bank heb-
ben zich daar steeds tegen verzet,
maar zijn nu gedwongen door de
knieën te gaan. Dat betekent een
flinke tegenslag voor het streven
van de regering naar nauwere eco-
nomische banden met de EG, die
uiteindelijk zouden kunnen leiden
tot een volledig lidmaatschap van
de gemeenschap. De koppeling van
de mark aan de ecu was vooral
daarop gericht. De EG verwelkom-
de het besluit, maar waarschuwde
wel dat economische disciplinevan
Finland, vooral bij het op peil hou-
den van de wisselkoers, zou worden
beschouwd als belangrijkste maat-
staf voor de kansen op toetreding.

Nederlandse
kaasfabriek

voor Litouwen
SNEEK - Hubert Sneek Machinefa-
briek levert als eerste Nederlandse
onderneming een kaasmakerij aan
de voormalige Sovjetrepubliek Li-
touwen. De apparatuur zal in drie
fasen worden afgeleverd en door
werknemers van het Sneker bedrijf
zelf in Litouwen worden opge-
bouwd. Met de order zijn ettelijke
miljoenen gemoeid, aldus woord-
voerster Vrouwtje Smit.

Eerder deze week werd de eerste fa-
se van het produktieproces afge-
rond. Donderdag werden kaasper-
sen, vaten, deksels en transportban-
den met zwaar materieel op trans-
port gesteld naar de Litouwse stad
Rokishkis. De overige transporten
zullen volgend jaar plaatsvinden
Werknemers van Hubert zullen ei-
genhandig de produktielijn in de
Baltische staat gestalte gaan geven.
Rond 1993 moet de fabriek opera-
tioneel zijn.

Eerder dit jaar wist de Sneker ma-
chinefabriek als eerste Nederlandse
bedrijfeen automatische kaasmake-
rij in Bismark, in het vroegere Oost-
Duitsland, af te zetten. Ook toen
ging het om een miljoenenorder.

'Ontvoering Heineken
bracht biermerk

op hoger voetstuk'
LONDEN - De ontvoering van
Freddy Heineken en zijn chauffeur
in 1983 is goed geweest voor de
naamsbekendheid van het bier-
merk. Het was een zeer emotionele
gebeurtenis voor de Nederlandse
bevolking, maar maakte Heineken
een groter nationaal symbool en
bracht de voormalige bestuursvoor-
zitter zeer nadrukkelijk voor het
voetlicht. Dat zegt Heineken-
bestuursvoorzitter G. van Schaik in
een interview met het Britse dag-
blad The Gaurdian.

Hij verklaart in het vraaggesprek
dat slechts weinigen in Nederland
zijn naam direct zullen koppelen
aan de bierbrouwerij. Met betrek-
king tot zijn illustere voorganger
zegt hij: „Mijnheer Heineken was
erg actiefin publiekezaken diewei-
nig met bier te maken hadden en
bovendien had hij zijn naam mee."

munt uit

Hopman
Het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten heeft een belang
van 60 procent gekocht in de
Hopman Groep te Zoetermeer.
Hopman is actief op het gebied
van projectontwikkeling, be-
drijfshuisvesting en het beheer
van commercieel vastgoed.
Hopman blijft onder eigen
naam werken. De rest van de
aandelen blijft in handen van
Dura International.

Plymouth
Het Amerikaanse autoconcern
Chrysler overweegt de al 63
jaarbestaande merknaam „Ply-
mouth" op te geven. Analisten
en autohandelaren in de VS
verwijten Chrysler dat het te
veel merken voert die via zelf-
standige marketing- en ver-
koopkanalen aan de man moe-
ten worden gebracht.

Telefoon
Het Venezolaanse Congres
heeft donderdag de weg vrijge-
maakt voor privatisering van
de staatstelefoonmaatschappij
CANTV. Vrijdag worden bie-
dingen uitgebracht op een be-
lang van veertig procent door
twee rivaliserende consortia,
respectievelijk geleid door de
Amerikaanse bedrijven Bell
Atlantic en GTE Corporation.
De winnaar krijgt volledige
controle over het management.
Voor de deelneming van veer-
tig procent geldt een mini-
mumprijs van 800 miljoen dol-
lar.

Devaluatie van 15 tot 20procent verwacht

Finse mark los van ecu
HELSINKI - De centrale bank van
Finland heeft besloten de Finse
mark tijdelijk los te koppelen van
de Europese monetaire eenheid ecu
en vrij te laten zweven, zo heeft de
bank meegedeeld. De maatregel is
genomen wegens speculatie tegen
de mark en zal volgens valutahan-
delaren op korte termijn leiden tot
een devaluatie van de munteenheid
met 15 tot 20 procent.

Finland besloot in juni in navolging
van Noorwegen en Zweden om zijn
valuta te koppelen aan de ecu. De
mark is de afgelopen dagen sterk
onder druk komen te staan door
problemen bij het afsluiten van een
cao in de belangrijke metaalindus-
trie. De centrale bank was daardoor
niet meer in staat de koers binnen
de vastgestelde grenzen te houden
(4,7295-5,0221 mark per ecu).

De mark moet nu op de valuta-
markten een reële waarde bereiken.
Als de koers zich heeft gestabili-
seerd zal een nieuwe interventie-
marge tegenover de ecu worden

vastgesteld. Dat zal naar verwach-
ting binnen enkele dagen gebeuren,
mogelijk al vrijdag. Nadat donder-
dag bekend was gemaakt dat de
mark vrij gaat zweven daalde de
koers met ongeveer tien procent.

Walt Disney
De nettowinst van het Ameri-
kaanse amusementsconcern
Walt Disney Company is in het
laatste kwartaal van het eind
september afgelopen boekjaar!
gedaald van 232,6 miljoen dol-
lar tot 174 miljoen dollar. Ovev-
het hele jaar daalde de winst
van 824 miljoen dollar tot 636„&
miljoen dollar. Disney wijt de.
winstdaling aan de economi-
sche recessie.

Dow Chemical
Het Amerikaanse chemische
concern Dow Chemical ver-
werft voor 177,5 miljoen dollar
een belang van 51 procent in
het Tsjechoslowaakse bedrijf
Chemicke Zavody Sokolov.
Het is de grootste Amerikaanse
investering in Tsjechoslowa-
kije tot nu toe. Dow was bereid
meer te betalen dan de concur-
renten Union Carbide en Ato-
chem, een dochter van het
Franse concern Elf Aquitaine.

Boeings
De Amerikaanse vliegtuigbouw
wer Boeing zal de produktie
van het type 737 met ingang
van het vierde kwartaal va*n
1992 verminderen van 21 tot 17
vliegtuigen per maand. Hiertoe
is besloten omdat veel lucht;
vaartmaatschappijen hebben
gevraagd om uitstel van de af-
levering. In de afgelopen jaren
was de produktie van de 737
juist fors opgeschroefd wegens
de grote vraag.

McDonalds 'uitgeburgerd'

" Het is tegenwoordig wel ergrustig bij de Moskouse vesti-
ging van een Amerikaanse hamburgergigant. Vorig jaar
was dit nog de populairste eetgelegenheid in heel de Sovjet-
unie. Eindeloze rijen mensen hadden er uren voor over om
in een broodje warm westers vlees te mogen happen. Maar
sinds de restaurantketen in verband met de inflatie de
prijzen met 1.000 procent verhoogde, is de eetlust verdwe-
nen.
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' Opel
Te koop Opel KADETT 1.1

' S met GT-bekleding, kl
| zwart, bwj. '88, met 3 mnd: Bovag-gar., km.st. 65.000

vr.pr. ’15.950,-. Tel
04492-5303.
Te k. Opel KADETT 1.2 S, 2-drs. bwj. 12-'B2, goed on
<terh. ’ 3.800,-. 046-522689
Opel KADETT 1.4ibwj. '90i (wit. Autobedr. Peter Somen

1 Valkenhuizerlaan 14, Kerk
;rade. Tel. 045-414024.. Te k. Opel SENATOR 3.0 E
■CD, aut, airco, ABS, LPG, zeer veel extra's, bwj. 12
'87, nw. mod. ’ 32.500,-
-inr. mog., 045-414372.
Opel KADETT stationcar, 4; drs., bwj. '83, i.g.st., pr

| ’ 3.750,-. Tel. 04450-2826.
Opel ASCONA 1.65, bwj
'78, APK 30-10-92, vr.pr; ’ 875,- na 18 u 045-255743
Te k. Opel KADETT 1.2 S
stationcar, bwj. '81, LPG, i.z.
g.st., ’3.250,- mcl. BTW.
Tel. 04406-15449.

i Te k. Opel ASCONA bwj. '87
2-drs., i.z.g.st, dagwaarde

’ 11.700,-, pr. ’ 9.000,-, mr.
mog., tel. 045-326471.

;Te koop Opel KADETT 1300
l S, bwj. '80, 5-drs., pr.n.o.tk., Tel. 045-272073.

Opel KADETT stationcar 1.3
S, bwj. '87, i.z.g.st. Auto Le, Mans. Tel. 045-259111.
Ópel OMEGA 2.0i, dia-
mond-uitv., bwj. '88, i.nw.st.
Auto Le Mans. 045-259111.
-,—"- ,
Te koop Opel KADETT 1600
Oiesel, 5-bak, lichte dief-

I sialschade, bwj. '88, vr.pr.
’9.250,-. Tel. 045-420119
Of. 231870.
2 x Opel KADETT B bwj. '69,
APK 6-92, iets werk, samen

’ 950,-. Hunnecum 38 Nuth.
Opel ASCONA 76, 1400 uit-
bouw, 6 cyl. 2.8, 5-bak, zeer
apart, ’7.750,-, v. Bovag-
bedrijf. Hunnecum 38 Nuth.
Te k. van 1e eigen. Opel
SENATOR 2.5 E, i.nw.st,
t{i_[..'B4, schadevrij, APK, vr.
pr. ’5.950,-. 045-459791.
üfeel KADETT 13 LS, '87,
4PK '92, kl. bl.metal., i.z.g.A, ’9.950,-. 045-223722.
,"& k. Opel KADETT 13 LS,
btoj. '87, kl. rood, 4-drs., met
kpffer, APK '92, als nieuw,
fft ’ 10.750,-. 045-273743.

8 Te koop KADETT Caravar
I. 1.6i, aut, febr. '88, wit. Tel.
I. 045-451375.
[" Te k. Opel CORSA 1.2, bwj.

'89, kl. grijsmet, 3-drs., perf.
- auto, evt. inruil bespreekb.,
i, pr.n.o.t.k. Tel. 043-644977.

Opel KADETT 1.2 S HB,- bwj. '83, i.nw.st, ’4.250,-.
I, Tel. 045-724417.
5 '—Te k. Opel KADETT 1200,

bwj. '83, z.g.a.nw., ’4.250,--: Tel. 045-229538.: Te k. Opel KADETT City au-

' tomaat bwj. '77, t.e.a.b.
04498-55634.
Opel KADETT 13 S station-

" car, 5-drs., bwj. '85, 1e lak,
90.000 km als nw. Koopje,

" ’ 6.950,-. Tel. 043-639127.

" Te koop Opel CORSA, t. '85

' als nieuw, ’6.500,-. Tel.

* 045-242999.
; Opel CORSA 1.2 TR, bwj.

'82, met serv. boek, APK '92

* ’4.500,-. Tel. 045-751387.
Opel KADETT 12 N te k.; bwj. eind '80, APK 5-92,, Tel. 045-419749
Opel KADETT 1.6i, bwj. '88,
diverse opties. Tel. 045-

-j 256357.. Opel ASCONA 2.0 N Berlina
uitv., type '81, 4-drs., APK.; ’2.150,-. Tel. 046-516241.

': Te k. Opel KADETT Hb,
M'B3, met GTE motorblok, in
z.g.st. APK 8-92. Pr.

’ 4.350,-. Tel. 045-253075.
Te k. Opel ASCONA 1.65,; LPG, bwj. '84, kl. blauw, pr.

1 ’ 5.900,-. Tel. 04408-2368.
Te k. Opel KADETT 1,3i,
10-'B9, 1e eig., 28.000 km.
Autosport Brouns b.v. Tel.
045-725507
Te k. Opel CORSA 1200
TR, bwj. '83, zilvermetal.,
50.000 km., 1e eig., APK
'92, ’ 4.650,-. 045-273743.
Opel KADETT 1.2 LS, '86;
Opel Kadett 1.2 S 5-drs. '84;
Opel Kadett 1.2 S 3-drs '84.
Autobedr. Dortangs, Altaar-
str. 2, Schinnen 04493-2211
Opel ASCONA 16S, 4-drs.
'85, met LPG, groenmet. get
gl. deuk in I-achterdeur, pr.
’4.850,-. Tel. 04958-93202
b.g.g. 06-52964552.
Te k. Opel KADETT HB 12N
blauw, flair-striping, '81, in
uitst st, APK, radio en trekh
’3.500,-. Tel. 04406-41813

!*; Peugeot

hNu ook leasing voor de particulier
bij Peugeot Janssen!!!

:ri|erk bwj. prijs privelease
'"£■ per mnd.:Peugeot 205 XE Accent 1988 ’ 13.950,-’ 335-

-'Peugeot 205 XE Accent 1989 ’ 15.950,-’ 370--!Peugeot 205 XL 1.1 1989 ’ 16.250,-’ 380'-:Peugeot 205 KR 1.4 1989 ’ 16.750,-’ 386,-
-'Rfeugeot 309 GR 1.6 1988 ’ 16.500,-’ 379--!Peugeot 405 GL 1.6 s'dak 1989 ’ 24.500,-’ 542--!Alidi 80 1.8 S Im-velgen 1989 ’ 31.950,-’ 695--,Ford Escort 1.4CL5-drs 1987 ’ 14.950,-’ 342'-: Ivütsubishi Colt 1.5GLX 1987 ’ 14.500,-’ 339'-:Honda Civic 1.4GL 1988 ’ 16.500,-’ 386'-Suzuki Swift 1.3GTi 16V 1990 ’ 21.950,-’ 486--.VW Golf 1.6 Manhattan 1989 ’ 22.500,- ’ 493'-;Renault 21 2.0 iRX 1987 ’ 17.500,-’ 4AA-

Auto van de week
DIRECTIE-AUTO:

Peugeot 205 CJ Cabrio wit 5-'9l 5.000 km ’ 399 -

JL PEUGEOT JANSSEN |]jj|
Eygelshovergracht 64, 6464 GB Kerkrade.

Tel. 045-460500.
Te k. PEUGEOT 309 GRD: 5-drs, '86, 1e eig. 80.000krr
'fA 2.500,-. 045-222451
PEUGEOT 205 XS 1.4i

:1988, grijsmet. LM-velg. elIramen, fab. zonschuifdak
’.15.950,-. Tel. 04493-2903

:Te k. PEUGEOT Break 505;
iPeugeot 309 XL diesel, alle-■ bei van 1e eig. 04408-1377.
PEUGEOT 405 SRi 1.9 me-

'-.tajicblauw, 5-'B9, leder int-
erieur, LPG, ’23.950,-. Tel.
04906-1387.
PEUGEOT 405 GL diesel
stationcar, 8-'B9, stuurbekr.,
wjt, ’21.950,-. 04906-1387
PEUGEOT 505 GR station-; car, 5-'BB, stuurbekr.,
mètblauw, ’19.950,-. Tel.
04906-1387.

:PEUGEOT 309 1.3 '88, wit,
ieut. met gasinstall., 3-drs.,:bumpers in kleur, 6 mnd.:Bovag-gar. Inr. en financ.
mog. Autobedr. Smeets
1Schimmert, 04404-2442.
Wég. omstandigh. z. mooie;PEUGEOT Stationcar 305
|GR, bwj. 11-'B5, zien is ko-
ipen, pr. ’7.750,-. Tel. 045--3fe062 na 11 uur.
Te k. PEUGEOT 205 Junior18, 5-gang, bwj. '86, 1 jr.
APK. vr.pr. ’8.750,-. Mar-
grietstr. 3, Merkelbeek.

, Te koop PEUGEOT 505 STi
ï '81, veel extra's, i.z.g.st,
_

APK 8-92. Tel. 045-210627,Te k. PEUGEOT 205 XS 1.4.85 PK, juni '89, 50.000 km.,,’ 15.500,-. 045-227114..PEUGEOT 205 1.1 XE, bwj.; '85, 64.000 km, ’7.950,-. '■ Tel. 045-255784..PEUGEOT 205 KR bwj. '87.■ Tel. 045-750366.

'Te k. PEUGEOT 205 KR D.,

"bwj. '87, kl. wit, van 1e eig.',. ’12.500,-. 04492-5461
| , :

Pontiac i

"PONTIAC Fiero 6-cyl. bwj. '' '86, vr.pr. ’27.000,-. Tel. ■'04459-1389. 'Pontiac FIERO GT 2.8 V6 I- 11-'BB, zwart, 45.000 km, 5-■bak, airco, ’31.950,-. Tel. -'04906-1387.

Porsche '.Te koop PORSCHE 924 wit, -orig. open dak, bwj. '81, 5- ,
bak, 1 jr. APK. 045-231840. \
Te k. VW-PORSCHE 914, ",
lichte spatb. schade, techn. :
100%, moet nog ingevoerd, t’ 6.750,-. Tel. 046-740927 \
Te koop PORSCHE 924 )
Turbo-uitv., bwj. '77. Tel. ,
1045-419786.

Renault ~— , , *Renault 21 NEVADA Fami-liató turbo D 11-'88, antra-
ciet, 7-pers. ’24.950,-. Tel..
04906-1387.
RENAULT 25 TS 10-'B5,
aniraciet-grijsmet, LPG
’8.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TX 11-'B7
wit, LPG, 110.000 km,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387

Renault 21 NEVADA diesel rstation, 5-'B9, grijsmet., -40.000 km, ’20.950,-. Tel. 1
04906-1387. C
RENAULT 21 GTS, bwj. '88, ~
roodmet, met schuifd., *64.000km, 1e eig. Autobedr. r
Balt b.v. Kasteellaan 1 , __
Heerlen naast GAK. Tel. "v
045-721541. f

~ RENAULT 25 GTS '87, wit,
electr. ramen e.d., perfecte_
st, 6 mnd. Bovag-garantie.

n Inr. en financ. mog. Auto-I. bedr. Smeets Schimmert,
04404-2442.

i- RENAULT STL bwj. '85, nw.

" model, 59.000 km, kl. wit,, bijz. mooi, zeer zuinig, pr.
’5.950,-. Tel. 046-522010.

i, b.g.g. 06-52982174.

"' RENAULT 25 V 6inj. auto-
maat, bwj. 08-'BB, km.st.

j 39.000, kl. azurblauwmet,
.' extra's; radio Renault, airco,

ABS, rundleren bekleding,- nieuwpr. ’95.000,- prijs

" ’42.500,-. Auto Kleijnen,

" Locht 193, Kerkrade. Tel.. 045-425555. Theo Kicken U- weet wel waarom!!!

■ RENAULT 11 GTX, bwj. '84,
■ gerev. motor 47.000 km,. geen roest, goed onderh.,> ’ 6.000,-. Tel. 045-326968.

" Te koop RENAULT R 18 '85. grijsmet, met trekhaak, met. of zonder LPG, pr. ’ 5.750,-
-> Tel. 046-371243.. RENAULT 11 GTL, bwj. '84,. nw. model, APK 18-11-92,, sunroof, 1e eig., als nieuw,

’ 3.650,-. Tel. 045-323178., Te koop RENAULT Traffic,■ grijs kent, bwj. '81; Renault
11, rood, LPG, bwj. '84. Tel.; 045-451375.
RENAULT 11 TL, wit, i.z.g.st
bwj. 6-'B5, 74.000 km, APK
2-2-92, trekh., ’6.000,-., Tel. 045-319960.

Saab

RENAULT 25 GTX bwj. '85,
105.000 km, vr.pr. ’8.900,-.
Tel. 046-511660.
Te k. bestelw. RENAULT
Trafic (verhoogd), bwj. 08-
-'Bl, 70.000 km. 045-458850
Te k. RENAULT 9, 4-deurs,
bwj.'B2, i.z.g.st, APK-11-
-'92, zien is kopen, vaste pr.

’ 2.250,-. Kasteelstr. 22,
Rozegaard, Brunssum.
Te k. RENAULT 5 GTL, t.*Bo
APK, zeer zuinig, rijdt als
nieuw, vr.pr. ’975,-. Tel.
045-325566.
RENAULT 18, bwj. nov. '78,
vr.pr. ’1.150,-; LPG-inst
merk Vialle, vr.pr. ’275,-.
Tel. 046-515346.
Te k. RENAULT 18, GTL,
bwj. '81, i.z.g.st. Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
Te k. RENAULT 19 TXE,
bwj. '89 i.z.g.st Auto Le
Mans. Tel. 045-259111.
Te koop RENAULT Rl2TS,
bwj. '73, APK '92. Tel. 045-
-259021.
RENAULT 25 V 6inj., '84,
airco, cruisecontrol, 108.000
km, f 9.950,-. 045-259111.

Rover
Rover VITESSE 3.5 VB, bwj.
'84, motor gerev., vr.pr.
’17.000,-, spec. uitv., 045-
-464261.
Range ROVER bwj.'Bs aan-
hangwagen. Tel. 04499-
-1615/06-52107978.

Seat
Saab 900 3-drs. '84
Saab 900i 2-drs. '86

Saab 900 LPG 4-drs. '86
Saab 900 Turbo 4-drs. '85

Saab 900 4-drs. '88
Saab 9000i 5-drs. '87

Saab 9000 Turbo 5-drs. '85
Saab 9000 Turbo 5-drs. '87

Lancia Prisma 1.6i'88
Lancia Thema 6 cyl.

automaat dcc. '87
Autobedrijf
Kompier

'n Begrip in SAAB
en in betaalbare occasions.

Akerstr. 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

SAAB 900 GLS, bwj. '81, vr.
pr. ’2.750,-, APK '92. Tel.
046-752917 of 747776.

Seat IBIZA 1.2 GL bwj. '86,
kl. goudmet, get. glas, s-
bak, APK 11-92, vr.pr.
’7.250,-. 04493-4716.
Seat IBIZA Porsche motor,
zwart donk. glas, ’8.950,-,
APK 9- '92. 046-527945.
Seat IBIZA 1.2 L, bwj. '85,
kleur rood, prijs ’ 7.500,-.
Tel. 04454-4764.
Seat FURA, bwj. '85,

’ 4.950,-. Tel. 045-740829.
SEAT Fura (Fiat 127) bwj.
'85, 39.000 km, als nieuw,
vr.pr. ’ 4.250,-. 04404-2503
Te k. Seat IBIZA LD diesel. 1.7, grijs kenteken, ’106,--. wegenbel., bwj. '86, APK,. 91.000 km, ’6.250,-. Tel.
045-427973.

Simca

Te k. SIMCA 1000 GLS,
sportvlg., APK 10-92,

’ 850,-. Tel. 04405-3258. |
Suzi

Skoda
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g. st, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
04454-2092.

uki ;
Te k. Suzuki ALTO auto-
maat, bwj. '83, vaste pr.

’ 2.750,-. Mesdagstr. 147,
Heerlen. 045-727574.
Suzuki SAMURAI 1990, km.
st 9.500, als nieuw. 045-
-719962 na 18.00 uur.

Toy

SUZUKI Aito '85, rood, nw.
St, weinig km., APK 8-92, I
vr.pr. ’6.150,-, tel. 08859-
-53916. I
Suzuki SAMURAI bwj. '89, |
geel kenteken. Tel. 04499- I
1615/06-52107978 |
|

Te k. witte TOYOTA Carina,
1,6 Liftback, 8e mnd.'BB,
schadevrij van 1e eig., 60.
000 km., i.nw.st, ’19.800,-.
Auto Services Gooiker,
Apollolaan 154, Heerlen.
Ook voor alle reparaties,
APK en wasbeurten. 045-
-740041, b.g.g.: 751632.
Te koop Toyota CELICA ST
coupé, bwj. '81, kl. grijsmet,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-226718.
Weg. omst te k. gloednw.
STARLET GLi 1.3, 0 km, 3
jr. voll. gar., veel extra's,
’2.700,- onder nw.pr. Tel.
045-424167, na 13.15 uur.
Toyota BUS bijna '87, kl.
grijsmet, APK gekeurd. Tel.
045-232252.
TOYOTA Corolla, bwj. '81,
APK '92, ’2.100,-. Wilhel-
minastr. 56, Nieuwenhagen.

Toyota COROLLA 1.3 DX
grijs kent. '86, 72.000 km. i. I
z.g.st. vr.pr. ’8.500,-. Tel. I
046-373682. j
Toyota COROLLA Bestel I
1.8 Diesel, bwj. '85, trek- j
haak, i.z.g.st, vr.pr. i
f 4.300,-. Tel. 046-525436. I
Te k. Toyota HI-LUX 4-wd, 'bwj. '81, i.z.g.st, pr.

’ 8.000,-. Tel. 046-740927

Talbot
TALBOT Tl, bwj. '80, APK
06-92, plus evt. reserve on-
derdelen, pr. ’1.500,-. Tel.
045-214625, bgg.: 045-
-230506.
TALBOT Furgomette gesch.
voor rolstoelvervoer, pr.
’3.750,-. Autobedr. Steins,
Kerkraderweg 15, Heerlen.
Tel. 045-714717.

Volkswagen

VWGolf 1.3 Madison
10 mnd. oud, 12.000 km, donkerblauwmet,

van ’ 30.300,- voor ’ 23.750,-.
Volvo Dealer Jac. Klijn

Strijthagenweg 123,Kerkrade. 045-458000.
Te k. weg. omst, GOLF,
bwj.'B6, 1.6, i.z.g.st, financ.
of inruil mog., tussen 09.00
en 17.00 u: 045-426330.
VW KEVER ,1300 '74, APK
6-92, ATS-velgen, sportuit-
laat. Te bevr. Rozestr. 198,
N'einde. 045-231375.
VW BUS 1982, ’3.500,-,
APK, geel kent. 045-719962
na 18.00 uur.
Te k. met schade VW GOLF
TD intercooler rechtsvoor
schade, div. extra's, bwj. '90
pr. ’ 13.500,-, tel. 045-
-720418.
Te k. Volkswagen, KEVER,
bwj.'74, z.g.a.n., Homperts-
weg 26, Schaesberg.
Automatic, inruil, koopje.
GOLF S '80, 1e lak, kl.
groen, nwe. baden, zeer
goed onderh., lage prijs. Au-
tobedr. Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
Te k. VW PASSAT combi
CL, bwj. '85, zilv. met. i.z.g.
st. Tel. 045-272181.
VW GOLF 1300 C bwj. *87,
met ace, pr. ’ 11.750,-. Tel.
045-211248.
VW KEVER bwj\ 7ÏT’1.400,-. Tel. 045-751438.

Te k. VW GOLF Gti 1800,
bwj. '83, extra's, z. mooi.
Tel. 045-316940.
VW GOLF 1800 GTi 6-'BB,
metallicgroen, 60.000 km,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT station Variant
CL 66, 3-'B9, wit, LPG,
’27.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT CL station,
Variant 4-'9O, LPG, wit,
65.000 km, ’31.950,-. Tel.
04906-1387.
VW DERBY bwj. '78, zeer
goed onderh., APK mei '92,

’ 950,-. Tel. 045-724063.
Te k. VW GOLF LS 1600,
bwj. 79, APK 3-92, pio-
neerinst GTI-int. pr.

’ 1.600,-. 045-317528.
Te koop zeer mooie VW I
GOLF GL, 5-drs., diesel, 5- I
bak, '83. Bernhardstr. 12, I
Munstergeleen.
Te koop VW-GOLF Sprinter
13S, bwj. '80, ’1.750,-. Tel.
045-723547.
GOLF GTI Cabrio '84, rood
’19.950,-; GTI Cabrio '82
aut. ’ 17.950,-, 046-518738
Voor liefhebber KEVER ca-
briolet met lichte schade,
bwj. '73, vr.pr. ’ 13.500,-.
Tel. 045-224967 of 229584.

MMIAAAIAI-ii» ' JÜ

It/m 7 dcc. J-KMÉfctA "elke dag J^USQ^K vindt i
kans als J H » tussen de

uuw Jjp|^^PICCOLO'S!
Staan uw postcode en huisnummer tussen de i

Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het
Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar %gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u

ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs^
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw
postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. %

Elke dag vindt ulO postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

'vk-Jö*^**^""^ _ ii i iiiii mil iiÉiii-M-ilr

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; zaterdag é

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur.
045 - 739384 A

2. antwoord weet op een simpele vraag over de
rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:
LimburgsDagblad Q-yrjQQBHHj

Wf De duidelijkekrant I :si|

'"" :■::::.:! ■, Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoorvan het Limburgs Dagblad te Heerlen.

W) LimburgsDagblad f] _^ tl^/êMIgpiccolo's m&^
UITREIKING WEEKPRIJS 2

«^^p^ W**l__^__i^__fr^^^^^^^_____i ___________________\\ÊO&

«_f__-:____f_______«ï_É_*_«;-- ■<__*■-l?'**": __Hh:< ______
k «■ __fl _____sSÏ£*k- :" ___Hk ___H: v "_Wk'_______P''tww^?-^ __r■'-■''"■' * ...... *:^H

In het P.T.T.-postkantoor te Voerendaal werd de tweede weekprijs van het
„Lees, Bel en Win"-spel uitgereikt aan MEVROUW OFFERMANS uit VOE-
RENDAAL. De prijs bestond uit ’ 100,- van het Limburgs Dagblad en een
buroklokje en de katalogus Jaarzegels 1990 van P.T.T.-Post.
Op de foto van links naar rechts:
Dhr. J. Sieben (lokaal direkteur postkantoor Voerendaal), Mw. A.M. Offer-
mans en Dhr. R. Troquet (Limburgs Dagblad). - Foto Klaus Tummers. 04895

Zaterdag 16 november 1991 "10
Te k. VW GOLF GTi, bw
79, veel access., BBS ve

«f gen, vr.pr. ’3.850,-. Vloec3 graafstr. 23, Kerkrade.
f Te k. VW GOLF bwj. '90, kpp zwartmet. Autobedrijf Pete

Somers, Valkenhuizerln 1*

' ï Kerkrade. Tel. 045-414024.
VW GOLF GTI 16V, '86, ve

Él
15 LM enz. ’18.950,-. Te
04493-2903.
VW PASSAT Variant 180(

i CL, bwj. mei '89 van niet re
ker. Tel. 04499-3597.
Te k. VW KEVER 1300 196
i.g.st., APK 10-9-
-’3.250,-. Tel. 045-316466
Te k. VW SCIROCCO 160I GTi, i.g.st. Klingbemden 3C
Brunssum.
KOOPJE! Golf 1.3 GL, bw
'87, wit, alle onderd. en ac

| cess., Madison '90, vr.pi
I ’12.500,-. Zien is kopermr. mog. Tel. 045-742482

Te k. VW JETTA diesel, bwj
1 '83, Lz.g.st. Vr.pr. ’3.950,-
I Tel. 046-510646.
l Te k. VW SANTANA GLC
I bwj. '82, APK t/m 6-*92, krr

st. 211.000, zeer nette ei
mooie auto, vr.pr. ’6.250,-

-| Te bevr. Hei-grindelweg 77
Heerlen.

i| GOLF GTi zwart uitgeb., vet
I alarm, bwj. '79, vr.pr
| ’ 3.000,-. Tel. 045-429057
| VW GOLF GTD '89, 3-drs.| LM-vlgn. 7x15", verlaagd
1 mr. gar. financ. mog. v. BoI vagbedrijf. 045-244947.
| VW GOLF GTi, zeer mooi
f 5-gang, 15" en RH-velg., vr
f pr. ’ 4.250,-. 045-323576.
I Te k. VW SCIROCCO GT, iI z.g.st., zilvermet., pr.n.o.t.k

' Tel. 04499-2311.
| Te k. VW GOLF diesel, bwj
[ '86, donk. blauw, sportv.

\ pr. ’11.000,-, mr. mog. er
V garantie. 04408-2368.

Te k. VW GOLF bwj. '83, vrpr. ’4.500,-. 045-415460.
f Te k.-VW GOLF 1600, 3-drs

centr. deurvergr., '87; Jetta
diesel, '85, 5-bak; Golf die-
sel, 5-bak, '81. Autospon
Brouns b.v Tel. 045-725507

il Te k. VW DERBY, bwj. '79,i.1 g.st., t.e.a.b. P.Potterstr. 3,
I Brunssum, van 8-16 uur.
|Tek. VW GOLF 1.3, 5-drs. i.
| nw.st, bwj. nov. '89.
| Te bevr. 04455-2264.
j Te k. t.e.a.b. VW SCIROC-

CO, bwj. '83, i.g.st. Tel. 045-
-| 443198.
\ Te k. VW GOLF 2 LS, bwj.

'87, 1,8 inspuit, kat., get.glas
f: ATS velgen. 045-461121.

I Volvo
VOLVO 340 bwj. '80, i.g.st.,:: APK 1-92. Tel. 045-216446
VOLVO 340 DL, automaat,

f donkerblauwmet., 1988, i.g.
m st., v. onderh. Gunstige prijs.

Tel. 046-334411.
Te k. VOLVO 340 L '85, 5-■ drs., trekh., 1700 kg, APK 5-

H '92. Tel. 045-226664.
Te k. VOLVO 240, 1986,■ leer, get. glas, cass./radio,

i 5-versn., goed, pr. ’8.750,-
-%4 Tel. 045-218296

VOLVO 345 DL, bwj. '81,
APK 5-92, vr.pr. ’2.200,-,■ i.z.g.st., 045-464261.I VOLVO 245 GLD diesel sta-

-1 tioncar, 6-'B4, wit, 155.000■ km, ’ 12.950,-. 04906-1387
VOLVO 240 GL station, B-ïf '86, LPG-onderb., airco,

■ stuurbekr., wit, ’ 17.950,-.■ Tel. 04906-1387.
I VOLVO 440 GL champag-II nebeige, 7-'B9, 50.000 km,■ 1 jr. garantie. Inr. en financ.j| mog. Autobedr. Smeets|p Schimmert, 04404-2442.

\ VOLVO 340 5-drs. bwj. '83.
|| met trekh., APK 10-92, kl.j|| blauwmet., pr. ’4.750,--■ Tel. 045-259525.

' Te k. VOLVO 360 GLE inj.,
" Sedan, blauwmet., bwj. '86,

km.st. 106.000, extra's: elee
ruiten, stoelverw., schuifdak,
verstralers, airco, vr.pr

’ 14.500,-. 04498-51784. _
VOLVO 740 GL diesel, bwj
'85, 175.000 km, ’15.000-
Tel. 045-322901.
Të~k. VOLVO 360 GLSFSÏT
dan, bwj. '85, weg. omst.,
APK tot 10-92, km.st.
24.000, 1e eig., i.nw.st. Inl
04406-41385 of 41199.
Të~~k. VOLVO 343 bwpBo~
APK '92, pr. ’1.250,-. Tel'
04499-4529.
Té'k. VOLVO 340 GL~_ul
blauwmet. model 1986
48.000 km. i.z.g.st. v. on-
derh. pr. ’8.000,-. Tel
04404-1598 na 18 uur.
VOLVO 343 DLSITuViIJsTi.g.st., nw. banden, vrpr
j_1.950,-. Tel. 045-258458T"
VOLVO 740 GL 6 cyLdiësëT
bwj. '85, 139.000 km, vrpr'
fjjj.OOO,-- Tel^OjjOj-gSoj^
fe^k. VOLVO GL"_uT^9Ö"
5-drs., rood, 30.000 krri m'extra's, ’ 20.000,-. 'Tei'
045-256594.
fTk- VOLVO 440"GLË~i^
'89, wit lig st, 35.000' km,prji.-.t.l<. 045-753054
fel<. VOLVÓ"36O gITÖ-^"
'86, i.z.g.st. veel extra'sjel. 045-227434.'
VOLVO 740 automÜTrTiët'aanhangwagen. Tel. 04499--1615/_06:5^1079^8"% k. VOLVO 34TT3wp8T
i.g.st, nw. banden, APK klbruinmetal., ’1.900- Tel045-415012^ " 6

fe k AUTOMATIC Volvo340, bwj. '86, pr. ’ 10 000-Tel. 04459-20JjT£ifiT2-
Te k. VOl^Öl4yr3Lrbwr
78, Lz.g.st, vr.pr.’B5O-ITel. 04499-2311"I
KO^JËTvolvo 343DLS'bwj.B2 LPG, geen APK,
carrosserie matig. Vaste pr.{o_Slfinn arKtea8tussen'l10.00-16.00 uur. Amsten-rgg_-__j_iHpensbroek.
Te k. VOLVO 245 DL sta-1S W. geel, LPG, trekh.,

’ _.-UO,-. Tel. 04408-2368

■j. - 1
il- Diversen
i- -APK!!! Rotte plekken??

Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.* Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

ïï Mazdakroon occasions
,|. Mazda 323 1.3,1.5LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 ... 19

Mazda 323 1.3 16V GLX HB weinig km 19
r: Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs. .. 19
*" Mazda 323 1.3 HB veel extra'srood 1987/19»'" Mazda 323 1.5 HB GLX 5-drs 19- Mazda 323 1.5 HBGT uitv - 19
9 Mazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX ... 19>, Mazda 626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/19"

Mazda 626 2.0LX diesel Sedan 19]
0 Mitsubishi Colt 1.5GLI HB 3-drs W3 Nissan Micra 1.2 HB GL 198*

Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi .. 19-*-- VW-Golf 1.3 HB 3-drs .$>
J- Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 198;' Ford Escort 1.6HB 5-drs. en 1.1 3-drs. 1984/190
'- Renault 11 Broadway uitv 198
'■ Subaru Justy 1.2 3-drs. zeer zuinig ZZZZZZ.'.'".".". 1$

ï Wordt verwacht:
-. Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000km. nw.st 19*_ Mazda 323 1.61 GLX F coupé 18.000km. 2x 1#, Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.

' Uw Mazda dealer AUTO LEYMBORGH BV
n Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838. J
;; Jos Bogman Specials

Ford Siërra 2.0 CL Sedan IS*-. Ford Siërra 2.0 speciaal, wit 19*r VW Caddy diesel, wit, grijs kenteken ï$

|Miini-__-P
i, Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals **"*

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-453030.

Jos Bogman Specials

" Opel Kadett 1.3i, 5-drs. wit 19*- Ford Escort 1.4iCL DEMO, wit 1#" Fiat Uno, blauwmetallic \$

\ Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e°-t Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Occasion Centrum 66
\ HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VW Golf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 19*!
Renault W TR 22.000 km 19#.Citroen Visa 14TRS " 19#■Opel Ascona 1.6 LS 4-drs. bruinmet "" 19*■Opel Ascona 1.6GL 5-drs. zilvermet 19«!
Opel Kadett 1.2LS wit " _&

' Saab 9000 i 16V5-drs. Odoardogrijs 1$. Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll . j

metalliclak 198*. Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco W. Saab 900i5-drs. extra's schuifdak ".""'." 1-j>
Lancia Prisma 1.6blauw 19JJLancia Prisma 1.6 goudmet 19*
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuningvoor 19?VWKever Cabrio rood 19'i
Alfa 33 Juniorrood 19*3;.Lancia Delta 1.3 wit 19$
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 193'

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

Te koop
Opel Veetra 4 drs. 16i 19_'
Volvo 440 DL " 198;
Peugeot 205 D .&[
Renault 5 GTL " 19#
Polo 191?
Porsche 944 " \$
Porsche 911 Z.Z.ZZ 19*

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaardestr. Z SA, Maria Hoop. Tel. 04743-1546. >_

__n_/_F_77/w9_^J_^i W
Scharnerweg 137 6224 JD Maaslrichl ÉÊk

SSE2E3
TEL. 043 - 63 48 95

Verhuis-Voordeel Voor
Vliegens Vlugge Vogels

MERK bwj. van voor
Ford Scorpio 2.0 CL 1986 ’ 17.500,-’ 14 5-o''
Volvo 340 GL autom 1988 ’ 16.500,- ’ 15.000'Suzuki Swift 1.3 GL 3-drs 1988 ’ 15.850-/ 14500'
Peugeot 309 1.5KR 1987 ’ 14.500,-’ 12.500'
Peugeot 309 1.3Allure 1987 ’ 12.900,-’ 11.50°'
Peugeot 305 1.5GR Break ... 1986 ’ 12.250,- ’ 9.90°'Nissan Micra 1.0GL 1987 ’ 12750-/ 11 OOo>'
Daihatsu Charade TS 1987 ’ 11.750'- ’ 9 90°
Austin 1.3 Surf 1988 ’ 12.250-/ 9 90°'
Fiat Panda 1000 SL 1987 ’ 9.750-/ 8.5-o''
Seat Marbella9oo L 1988 ’ 9.750-/ 8 500.'
Ford Fiësta 1100L 1985 ’ 9.000,- ’ 7.2-°
Lada 2104 stationcar ..7. 1987 ’ 7.250-/ 6 260
Lada2los 1986 ’ 5.250!- ’ 4.0-°
BMW 315 1981 ’ 6.950,- ’ 5.500DE OCCASIONPRIJZEN gelden v.a. 14 nov. t/m 23 no>
Ford Fiësta 1.1 iS, 5 mnd ’ 1850°
Mazda 626 2.0 GLX 12V sedanLPG 1988 ’ 22.00°
Mazda 121 1989 ’ 15.50°
VWPassat GT 1989 ’ 33.50°
VWGolf 1986 ’ 13.500.'
Nissan Sunny 1500bruinmetallic 1983 ’ 5.50°.'
Ford Siërra combi 1988 f 1750°
VWGolf 1984 ’ 8.750.'
Mazda 626 Coupé 1985 ’ 9.250.'
Mazda 626 Coupé 1983 ’ 7.750.'
Ford Sierra 1.6 1984 ’ 7.50Ö.'

6 maanden garantie en APK.
Giell Keileners auto's

J. Petersstr. 12, Roosteren. Tel. 04499-4520

anna
'.

Diverse showroomauto's
met 0 km en nieuw type kenteken

Betaling één jaar na aflevering!
Vraag naar onze voorwaarde

ALLEEN BIJ
Fiat Klankstad

Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade. Tel. 045-413916.
Fiat UnoBase Elegant 1.0 ’ 20.515,-’ 17.990.'
Fiat Uno 45 S 1.0 zwart ’ 21.260i-’ 18^990.'
Fiat Uno 1.4 Base Elegant ’ 22.505!-’ 19 99°
Fiat Uno 1.4 S ’ 23.505,-’ 20.99°
Fiat Panda 1000L ’l4 160-’ 13 160'
Panda 1000CLX ' ’ 15.1601- ’ 14.160>
Wij geven het meeste vóór Wij betalen ’5OO- *$
uw AUTO! U belt, wij komen! ’ 20.000,- voor uw AUT^
045-422610, ook 's avonds, met vrijwaring. 045-423063^

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
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9» ~
gt __ Diversen
gj. I

i .Göttgens Sittard
)(is Haspelsestraat 20
os Tel. 046-516565
a Audi 80 *87

BMW 320 '79
Escort 16CL'87

oj. Siërra 16CL'87
S s'ërra 2.OCL '88

Scorpio 2.0 GL '88. ~ Mazda 32388M|tsubishi Colt GLX '86
■> Volvo 440 '89-'9O

Golf GT 18 '88
Corsa '83 t/m '89». Kadett '86 t/m '909: Ascona '80 t/m '889fc Veetra '88 en *91

Omega '89Omega autom. '87
E ' Kadett D'BB t/m '90I . Escort diesel '88r jsuzu Trooper2B TD '87
fep "

''* *-.

voordelig zelf
I verhuizen

Autowit
i &ASTIAANS
tt i*V-a- ’ 80,58 p.d.5 r 2km vrij' ind-BTW'
al °el voor een prijslijst
é o Al-rto-Rent Bastiaans
°; "-worsingel 50, Heerlen.

jS J* Uno SX 5-drs 1e eig '89i?^ 16i schuifd 1e eig '89
9? '«Vo 343 DLS'B2 ’ 3.250,--gj Volvo 244 '77 ’ 850,-

-l Stationcars
Renault Nevada GTS *87

$ 16IGT 5-drs. '90fi kadert 1.6D5-drs '88
.' Kadett 1.7D'893* n Omega 1.8LS'B9

*^ega 2.3CD turbo D '89i T^Pel Rekord 2.0 GLS *87°ypta Carina 5-drs aut '81Mitsubishi L3OO 2.5 DI k« 0, lang '87/'BB.^f/c 309Dbestel lang *87
II 2a b̂edri)f AD VAN NEER,
i |£, dWe9 160, Heerlerbaan.Ru". garantie, financ. mog.
j- 045-416023.
r^° tbed|ïif John KOULLEN

"1 a_w aan ANWB-gekeurde
$ r a^0s met 12 mnd. voll. ga-

Est_T en autopas: Volvo 740S^ate 16 v GLT '89; Ford
, '9oT° 20 GL zilvermet.
n**E* K*te_ 1-6 ' 9"Js-i IP k.' Lancia Thema Tur-
S QrL auw '89: Audi 80 1-8

'89; BMW 316 i
626 i^vÏÏtmet- '89; Mazda
Ma>H *8 GLX blauwmet '89;grfeda 626 2.0 GLX CoupéöSet-.'87: Ford Escort
1.4 ri '89; pord Escort

BlüPhi ~Sport w|t '88; Nissan9e-tï?el^ --X wit '89> Peu"

Ct^GJ'l.9wit*B7;Re-'Be- c Monaco bruinmet
'87: p°rr Escort 1.5 Diesel: 87:Riü d.,Siërra 2-0 GL zilver

' ace' W 320 i groenmet v.,'86.- öö; Seat Ibiza GL rood

" b|auw ■<£**___ Corolla GL

' ï-6 L ■_?; Honda Accord

" Srt; °7/ Opel Ascona 1.6■ 0 dh rt 86; Mercedes 200

" GTi iftwnmet ,&3; VW Golf. ta , '°V v. ace. *86; VW Jet-■ Kma r« w,ikB3- 4x4 : Nissan
i^ann» Diesel °km '92;CerS

r°Ver
2G|v crs. ■ Mitsubishi ColtBreaks^8- '81; Citroen GSA

voiledn_ °* 12 maanden

' 'WwS! garan,ie * 100% «■
John J' 9

n mog- Autobedrijf
de h_,°Ullen' het ad--es voor

'Locht ®r® gebruikte auto.VerkrL 17' Kerkrade. Tel.VteggL °45-426995. Tel.v^ï!aa!!J^42426B^
Alfa lf ,1300 Memphis '88;
Fiat nL 88; VW Polo '86;

** *an? '89; Ford Tav'°Pel a T°yota Tercel '82;'^On^ 20 S autom.[■WiaSP!1 nß^ord 20 '85;
86- rÏ_S,D 83: 8MW3201!318 -4 23i '83: BMWsan o/* Bmw 315 *83; Nis-

' '78 <& I 8: Porsche 924Suzu» Swift 1.3 GL'B7;
'84: Suzuki Aito; ■ Autobedrijf

47-49 r T; °P de Vey
744944 f 66"' TeL 046-
APKH■ Uw adres voor

Te,' o?ceio0
RDW vrijwaring.

C^iBÖST^TÈela:v0or ,,,.'" tot ’30.000,-

Votak?? ,*PEVRAAGD: To-
sinda Q,ollf* Carina. Cres-VarT^Sterlet 4- en 5-drs.
Ace en toj. p: Toyota Lite-
'7B wn .H-Ace, Dyana va.
Violet 1*.?; Datsun Sunnyval1» J. 140 J, Bluebird
ta; HorJP' A

Bs Urvan. Vanet-
p' nonda Accord '80 tot '87--'B79^io4'sos*va-77tot4505*va-77tot'7g' OJ; bussen va. *72 tot
Prijzen't9?"00 de ho°9ste04755"2114 °'

Te k. Opel KADETT, '78,

’ 300,-; Renault 5 GTL, '78,
nwe. lak en motor defect
’500,-. Tel. 04450-1565.
Te k. BMW 630 CE bwj. '78;
Toyota Celeka coupé bwj
'82; Volvo 343 bwj. '82; Lada
statcar bwj. '83. Heerenweg
279, Heerlen, 045-222994.
Te k. CORVETTE Sting Ray
bwj. '77. Tax.rapp. aanw.
L-82 schakel. 04498-52773.
WETZELS Auto Exclusief:
Mercedes 190 D '86/88;
Mercedes 450 SL aut. '80;
Mercedes 500 SEC aut. '86;
Mercedes 230CE aut '89/'BB
Mercedes 190 E aut. '87;
Mercedes 190 E '86; Mer-
cedes 190 E 2.6 aut. '86;
Mercedes 260 SE aut'BB;
Mercedes 300 SE aut. '85;
Mercedes 300 E '86/'B7;
Mercedes 280 SE '84; Opel
Omega 2.0iaut. '89; Audi 80
LS '88'; Ford Escort 1.4 Bra-
vo '87/88; Porsche 924 '80;
BMW 735i'84; Camaro Iron
t Bar *87; Chevrolet Sting
Rai '79; Jeep Cherokee 2.5
diesel '85. Industriestraat 35
Sittard. Tel. 046-510655.

deFamilie-
Opticien

vanHartje
Hoensbroek
Bij Lemmens weet je niet

wat jeziet,
zóveel brilmonturen,
zóveel keus voor

de helefamilie.
Een pracht van 'ri
najaarscollectie,

voor iedereen de bril
die perfect staat.

Brillenspecialist

ll#ma#iiiij
Kouvenderstraat 53

Hoensbroek
Telefoon 045-211939

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.

Ford Fiësta t '84; Ford Es-
cort 1.3 '83; Opel Corsa TR
'86; Opel Kadett GSi; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut '88. Autobedr. TER-
HARK, Sportstr. 26, Kerkra-de-W. (Rodaterrein). Tel.045-424890.
MAZDA 626 GLX stationcar,
diesel, bwj. '89, i.nw.st, vr.pr. ’22.750,-, event. mr.mog. Dorpstr. 3, Bingelrade.

Volvo 440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-: ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio

; 2.9 i GL automaat '89
’32.000,-; Ford Scorpio 2.0
CL '89 ’24.000,-; Ford: Scorpio 2.0GL87 ’16.500,-
Ford Scorpio 2.0 GL autom.
'86 ’19.750,-; Ford Siërra

' 1.6 CL '89 ’21.750,-; Ford
Siërra 1.6 CL 3-drs., 5-bak,
*89, ’16.500,-; Ford Siërra
1.8 CL 3-drs, 5-bak, '88
’15.000,-; Opel Omega

" 2.0 i CD autom. '88: ’26.500,-; Opel Omega
i 2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel

Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
I ’23.500,-; Renault 25TX

'88 ’23.900,-; Renault 11; 1.2 Broadway '86, ’8.250,-;: Citroen BK 1.4 Palmares '89; ’16.900,-; Citroen BK 1.4i RE '88 ’ 14.500,-; Fiat Cro-
i ma 2.0 CHT '87 ’12.750,-;. Fiat Uno 45 Fire '88

’10.750,-; Lancia VlO Fire
i '89 ’13.900,-; Volvo 340
l 1.7 DL '86 ’llOOO,-; Maz-

da 626 GLX HB 88
i ’18.500,-; Peugeot 405 1.6

GL '88, ’17.500,-. Inr., fi-- nanc. en Bovag-garantiebe-
wijs Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf, 045-311729.
Opel Kadett Sedan 1.7 D '90
1e eig. ’19.750,-; Kadett
GLD 5-drs. '88 1e eig.

’ 15.750,-; Kadett Combi D/
16 i '85-'BB va. ’8.500,-;
Kadett/Cabrio '84/'9O va.
’6.500,-; Omega 2.0 i
Combi '88/'B9 1e eig. va.
’19.750,-; Omega 1.8 S/
2.0 i '87-'9O va. ’14.750,-;
Ascona Travelier '87 1e eig.
’10.750,-; Manta 2.2 i excl.
uitv. ’9.750,-; Senator aut.
'85-'B9 va. ’14.750,-; VW
Passat 1.8 CL '89 1e eig.
’24.750,-; Golf D Memphis
'86-'B9 va. ’10.000,-; Golf
GTD *84 ’12.500,-; Golf
1.3/1.6 '86-'BB va.
’10.000,-; Golf aut. '86 1e
eig. ’12.500,-; Passat D
'84-'B6 va. ’7.000,-; Mer-
cedes 190 E '87 1e eig.
’28.500,-; 240 TD combi
aut. '82 ’12.500,-; 280 E
'81 ’6.250,-; BMW 520 i
aut. 12-'B9 1e eig.
’37.500,-; 520 i '86
’12.500,-; 525 E/520 i '84
va. ’8.750,-; 320 i '85
’15.000,-; 323 i '79-*B2 va.
’4.000,-; 316/318 i '84-'B6
va. ’8.500,-; Ford Siërra
2.0 i dohc m. '90 1e eig.
’21.500,-; Siërra GLD Se-
dan '85-'B9 ’7.500,-; Siërra
Sedan '84-*B9 va. ’7.500,-;
Siërra Combi '83-'BB va.
’6.000,-; Scorpio 2.0 GLi
'86-'B9 va. ’ 12.500,-; Scor-
pio 2.5 GL *87 ’3.500,-;
Siërra XR4i '86 1e eig.
’16.750,-; Fiësta 1.1 L '85-
-'B7 va. ’ 7.750,-; Audi 80 S
'88-'B9 va. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 CS '83-
-'B5 va. ’6.000,-; Peugeot
309 GTi 1e eig. ’23.500,-;
405 GR '89 1e eig.
’21.500,-; 405 GR combi
1.9 '89 1e eig. ’25.500,-;
205 '85-'BB va. ’7.500,-;
Renault 19 GTR '89 1e eig.
’18.750,-; 21 GTL '88 1e
eig. ’14.000,-; 11 GTX '86
’8.000,-; 25 V 6aut. airco
'86 1e eig. ’4.500,-; 25
GTS/GTX *85-'B7 va.
’7.500,-; Citroen BK 19 GTi
'88 1e eig. ’17.500,-; BK 19
D '87 1e eig. ’ 13.500,-; BK
19 D Break *87 1e eig.

’ 15.500,-; BK Palmares '88
1 eig. ’ 14.000,-; BK *84-'BB
va. ’5.000,-; CX 2.2 TRS
'87-'BB va. ’11.000,-; Fiat
Tipo '90 1e eig. ’17.750,-;
Panda Fire '88 1e eig.
’8.900,-; Uno 60 S '88 1
eig. ’10.750,-; Ritmo Silver
'87 1e eig. ’7.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.500,-;
Alfa 75 16/18/20 *86-'BB va.
’11.000,-; 33 1.5 '84
’6.000,-; Volvo 440 GLT/
Turbo '89 1e eig. va.
’21.500,-; 740 GLE '84-'BB
va. ’11.500,-; 245 GL
Combi '87 ’24.500,-; 340/
360 '83-*B7 va. ’2.500,-;
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’18.750,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’ 14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB ’12.000,-.
Tal van goedkope inruilau-
to's. Directe financiering
mog. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Mazda 626 D Hatchback '88
1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX
'88-'B9 1e eig. va.
’16.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’19.000,-; 323
'85 ’ 7.500,-; Mitsubishi
Colt GLX '85 ’ 7.500,-; Nis-
san Bluebird '88-'B9 1e eig.
va. ’12.500,-; Bluebird 2.0
combi '85 ’7.000,-; Sunny
combi D *85 ’7.500,-; To-
yota Celica Liftback *85-'B7
va. ’8.500,-; Hyundai Stel-
lar/Pony *85 ’4.750,-; Dai-

-1 hatsu Charade Turbo '86 1e
eig. ’8.500,-; Suzuki Jeep
1.3 ’7.250,-; Daimler van
den Plas '82 ’ 17.500,-;
Pontiac Fiero Sport '85
’19.500,-; CHevrolet Ccli-

" brity '85 ’8.500,-; Austin
I Montego Fam. '86 ’ 8.500,-;
I Porsche 924 '84 ’21.500,-;
1 944 aut. '84 ’32.500,-. Tal
■ van goedkope inruilauto's.■ Directe financiering mog.

Han van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Trichterweg 109
Brunssum. Tel. 045-229080
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Audi 80 1.9E met veel ex-
tra's kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel '88; Mercedes 230 E au-
tomaat type '87 bijna alle
extra's; Opel Ascona 1600
'83 ’4.750,-; Nissan Blue-
bird 2.0 SLX '88; Mazda 626
diesel '86 ’10.250,-; Ford
Escort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300 '88; Ford Scorpio GL
automaat '86; Golf GTi '82;
Citroen Visa 1400 GL '85
’5.500,-; Skoda 120 L '86
’4.500,-; Mercedes Cam-
pingbus origineel ’lO.OOO,-
WEBER Autobedrijf, inruil,
financiering. Bovag-garantie
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. *86; Ford
Siërra 2.3 D GL *83; Opel
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel '85; Eend
2CV6 '84; Mitsubishi Lancer
1.4 GL '82; Ford Escort XR3
'81; Toyota Tercel 1.3 KG
'84; Mercedes 240 D '83;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; Mazda 323 sedan '81;
Volvo 343 DLS 2.0 '81; Por-
sche 924 i. z.g.st. '76; BMW
318i'81; Toyota Corolla Lift-
back DX '81; Nissan Sunny
'83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Manta CC 2.0Sautom.
'80; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel
Ascona 2.0 D '80; Volvo 66
GL '80 ’950,-. Inkoop, ver-
koop financiering, div. inrui-
lers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
Fe k. Opel REKORD 2.0 S
automatic, bwj. '81, APK 11-
-92, vr.pr. ’2.450,-; Opel
Rekord Caravan 2.0 S auto-
matic, bwj. '81 de luxe, i.nw.
st, APK 11-92, ’3.450,-;
Citroen BK 5-drs type 1400,
kl. fel rood, i.nw.st, bwj. '86,
km.st 80.000, APK '92, vr.pr
’7.450,-; Fiat 131 super
2000, bwj. '83, APK RWD
10-92, i.z.g.st, vr.pr.
’2.750,-; BMW 318 i zeer
mooie auto, bwj. '81,
’3.750,- en veel auto's van
’5OO,- tot ’3.000,-; Volvo
66, '81, ’B5O,- en 305
break GL '81, ’B5O,- Ci-
troen LNA 11 RE, bwj. '83,
’750,-; Corolla 1600 zeer
snel, bwj. '78, ’B5O,- en
nog veel meer auto's. Tel.
04498-54319.
KADETT 12 LS '87; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.3 LS '87; Corsa
1.2 S '87; Corsa TR 1.3 '87
'83; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83; Ford Es-
cort 1.6 L '82; Fiat Panda 34
'85. Automobielbedrijf Den-
neman Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.

Te k. BMW 525inw.st. bwj.
'89; Opel Ascona I.BE veel
access. '83; Ford Escort 1.1
Bravo 1e eig. '84; Ford Es-
cort 1.6 diesel '85; Ford
Escort 1.3 CL 4-drs '81;
Mazda 626 1.6 coupé nw.
type '83; VW Polo 1.1 1e eig
'85; Mitsubishi Tredia 1.4 GL
'83; Mini 25 1000cc dcc. '84;
Opel Ascona 1.6 diesel nw.
st '83; Peugeot 505 GL nw.
st. '85; VW Golf diesel '82;
Datsun 1.8 GL '82; Citroen
1.1 Axel 1e eig. '85; Renault
17 TL cabrio opknapper '75;
Fiat Ducato diesel perso-
nenvervoer '86; Peugeot J9dubb. cabine '84. Autobedr.
VERSPAGET, Locht 85,
Kerkrade-West 045-425858
Ford Siërra 2.0 CL 4-drs.
Sedan 1e eig. '88 ’ 16.950,-
Nissan Micra '87 ’10.750,-;
Ford Escort 1.3 Laser 5-drs.
'85 ’8.750,-; Honda Civic
Shuttle minibus '84
’9.250,-; Nissan Sunny HB
autom. 1e eig., '87
’14.250,-; Nissan Sunny
autom. '84 ’6.250,-; VW
Jetta 4-drs. aut. 1e eig. '88

’ 17.500,-; Nissan Sunny
HB 1e eig. '86 ’12.750,-;
Opel Kadett 1.3 S 4-drs. se-
dan 1e eig. '86 ’ 11.950,-;
VW Polo 2-drs. LPG '87
’9.950,-; VW Golf 1.6 s-
drs. 1e eig. '87 ’14.950,-;
Ford Escort 1.4 CL 5-drs.
stationcar 1e eig. '87
’14.500,-; Ford Siërra 2.0
Laser 5-drs. '86 ’11.950,-;
Nissan Sunny 1.3 '85

’ 7.950,-. Autobedr. Chris
GEILEN, erk. Bovag-bedrijf,
APK-keuringsstation. Inr. en
financ, Bovag-garantiebe-
wijs. Tevens het adres voor
reparatie en onderhoud.
APK-keuring ’ 70,-. Alle
auto's boven ’7.500,-, 6
mnd. garantie. Zonder inruil-
korting. Tel. 046-516295.
Te k. met SCHADE Opel
Kadett 1600, 5-deurs combi,
gas-onderbouw, met linker
achterschade, bwj.'BB, km
83.000, pr. ’11.500,-; Mit-
subishi Colt, 1500 GLX, au-
tom., bwj.'B7, km 43.000,
met frontschade, pr.
’7.500,-; Rover 214 Sl, met
schuifkanteldak, bwj.'9l, km
20.000, met frontschade, pr.
’13.500,-. Autoschade
Have, industriestr. 31, Sit-
tard. Tel. 046-515195.

Betrouwbare INRUILERS v.
a. ’ 750,-: R 5 TS, '81; Ka-
dett coupé '79; Ascona 1.9
'80; Peugeot 305 GLD '82;
Peugeot 104 '82; Kadett C
4-drs., zeer mooi, '79; Su-
zuki GX 100 '81; Seat 1430
coupé. Hunnecum 38 Nuth.
MAZDA 626 pr. ’1.500,-;
Saab 900 GL '81 ’4.200,-;
Opel Rekord '82, ’3.250,-;
Ford Fiësta pr. ’1.250,-;
Saab voor slooponderdelen
vr.pr. ’ 500,-. Maastrichter-
straat 142 Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nissan PATROL '90 2.8 gr.
H.T.S. van Diesel, veel ex-
tra's; Opel Corsa '85; Mitsu-
bishi Colt, '83; VW Golf '81.
Auto-Service Steef Pieters,
Holstraat 101, Rothem-
Meerssen. Tel. 043-642909.
Math KOENEN biedt te koop
50 tot 100 auto's va. ’ 750,-
-tot ’10.000,-, mr., financ.
mog. Handelsweg 12, Sus-
teren. Tel. 04499-3398.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Sloopauto's

6122 CL, huisnr. 4.
Te k. gevr. loop-, sloop- en Wat VERKOPEN? Adver-

Schadeauto's leervja:045'7199f6'■«-"_"-*-«■.« «_ Tg 1^ gev|. gIQQp. en
Ik betaal de hoogste prijs in SCHADEAUTO'S. Autoslo-
Limburg. Te1.045-254049. perij Marxer, 045-720418.

RAPIE Stiba lid vraagt loop- Te k. gevr. loop-, sloop- ensloop- en schadeauto's, met SCHADE-AUTO'S de hoog-vrijwaringsbewijs. Locht 70, ste prijs van Limburg. Tel.Kerkrade. Tel. 045-423423. 046-519637/046-512924
Te k. gevr. SLOOP- en Te k. gevr. SCHADE- sloop-
schade auto's, tev. in- en en loopauto's, en verkoop
verkoop gebr. auto-onderd. gebr. auto-onderdelen Joep
A. Korter. Tel. 045-229045. Wolters. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Te k. MERCEDES 508 D,
autotransporter, bwj. '81,
met industriemotor, voor
klein rijbewijs, in perf. st,
compleet met electr. lier.
Tel. 045-444510.

CITROEN BK 19 diesel 5-
89, grijs kent, ’ 11.950,-
-incl. Tel. 04906-1387.

Fiat DUCATO diesel 9-per-
soonsbus, 11-'87, wit,
f 18.950,- mcl. 04906-1387

PEUGEOT 305 diesel sta-
tioncar 6-'BB, grijs kenteken,
75.000 km, ’10.950,- mcl.
Tel. 04906-1387.
TOYOTA Hi-Ace, diesel, B-
'BB, wit, 80.000 km,

’ 13.950,-incl. 04906-1387
VW PASSAT stationcar B-
'B7, grijs kenteken, diesel

’ 10.950,- mcl. 04906-1387
MERCEDES bus 208 D,
46.000 km, mcl. BTW, bwj.
8-'B9. Tel. 045-224425.

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigingsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

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

Alle inruilautoradio's, ook de
goedkoopste soort, nu met
gratis inb.boxen t.w.v.
’69,95 !!! AAA-WINKEL
Brunssum.

Te koop ZUNDAPP Femmel
KS Super bwj. '90, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-317435.
Te k. MOUTAIN-BIKE merk
Goldrock model Chimano
400 LX, ATB, 21 versn., 4
mnd. oud, pr.n.o.t.k. Ernst
Casimirstr. 13, Landgraaf.
Nieuw: RACEFIETS, merk
Condorde Shimano 600 af-
gemonteerd, 53 cm, nw.pr.

’ 2.500,- weg. omst

’ 1.600,-. Tel. 045-414127.

' Te k. ZÜNDAPP KS 50, met
verz. i.z.g.st. alle ace. Tel.
045-270325.

■ Je weet niet wat je ziet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info:, 045-739296/97.

Te k. VESPA Ciao, bwj. '90,
met sterwielen. Tel. 045-
-326267.
Te k. VESPA Ciao, bwj.'9o,
kl. zwart/wit, sterwielen en
veel accessoires, inruil mo-
gekijk. Tel. 046-749545.
Te k. KINDER-RACEFIETS
Peugeot, i.z.g.st. 5-versn.
elec. km.teller, t.e.a.b. Kerk-
rade, 045-458841.
HONDA MTX, zwart/geel, 8
pk, met verzekering,

’ 1.195,-. Tel. 045-253557.
Vespa BROMSCOOTER
grijs met nw. helm, verzek.,
alarm, i.z.g.st, 7.000 km, 2
jr. oud, vaste pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-320640.

Motoren en scooters

2x Suzuki Intruder
700 CC v. extra's rood/zwart 1987 per stuk ’ 8.500,-

-"^_ Te 1.'04977-86033.
Te koop MONTESA 348 met
kent, vaste pr. ’900,-. Tel.
045-218568.
Te k. HONDA CB 350 F, km.
st. 32.000, ’ 1.550,-, i.z.g.st
Tel. 045-273743.
Te koop BMW KlOO RS bwj.
'85, met koffers, i.z.g.st,
’10.750,-. 045-316940.. Te k. YAMAHA KT 600 met
reisbox, 4.350 km, ’7.750,-
Tel. 045-254618.
Te k. KAWASAKI GPZ 900
R bwj. *85, i.z.g.st, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 045-420622.
Te k. KAWASAKI GBZ 1100
bwj. '84, i.z.g.st pr.n.o.t.k.
Tel. 045-726170.
Te k. YAMAHA Virago XV
535, Chopper blauw, 6 mnd
oud m. trailer. 04498-54664.
CUSTOM motoren. Tel.
045-229236.

GROOTSTE voorraad cus-
toms van Limburg nu op
voorraad ca. 250 stuks. Als
u bij ons komt kijken, dan
hoeft u niet meer verder te
kijken, want dit gigantische
aanbod occasions heeft nie-
mand. Verder alle 1992 mo-
dellen te resereveren. Re-
kers motoren. 045-215375.
BMW R9OS bwj. '75, in pri-
ma st, ’6.000,-. Tel. 045-
-229236.

Sport & Spel
Te k. electr. FRUITAUTO-
MAAT, 3 jaar oud en video-
spel. Tel. 045-444584.

Wintersport
Te k. dames en heren
WINTER-SPORTUITRUS-
TING. Tel. 045-327438.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/Tenten

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.

Nu speciale AANBIEDING-
EN in vouwwagens, tenten,
voortenten, wintertenten en
kampeerkleingoed. Nu ko-
pen is geld verdienen. Na-
tuurlijk weer: Hans Stassar,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200.
Te k. HOBBY LUX '88 430,
badr. Brand voortent. Tel.
04498-54664.

Gratis Gratis Gratis SSK-
STABILISATOR (’545,-) bij
een ex-verhuur Caravalair
caravan. Bartels Carava-
ning, Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870.
Bij De OLDE Caravan b.v.
staat voor U 1992 modellen
Wilk en Beyerland tourcara-
vans. Tevens nog enkele
ex-verhuur caravans en
vouwwagens. Ook ruime
keuze uit gebruikte cara-
vans en vouwwagens, voor
een zorgeloze superluxe
zon-vakantie. Ook voor ver-
huur-service-reparatie-on-
derdelen-accessoires en al-
le kampeerbenodigheden is
Uw adres: Dr. Nolenslaan
141, md.park nrd. Sittard.
046-513634.

Caravans en VOUWWA-
GENS bij Camping Cars
Ridderbeks, Prinsenbaan
180, Koningsbosch. Tel.
04743-2213
Caravan SOLFER Artic 550
'80, dubb. as, 6-pers. Vr.pr.
’4.750,-. Tel. 046-529176.
Te koop Hobby PRESTIGE
400, eindkeuken en voortent
1986. Tel. 046-581717.
Te koop Hobby LUXE 400,
eindkeuken, inb. toilet, 1989
Tel. 04498-54390.
VAKANTIE 1992. Stiphout
Recreatie, verhuur nieuwe
tourcaravans. Voor info/fol-
der 04750-31698.
Mooie 3 a 4 pers. HOME-
CAR de Luxe '79, 3.30 mtr.,
alle access., pr. voortent,

’ 4.750,-. Tel. 04746-4457.

STA-CARAVANS; veel
keus nieuw en gebr., mr.
sta- of toercar. mog. Cara-
vanbedrijf "De Bergjes",
Schaapsbrug 2a, Roggel.
Tel. 04749-5079.
Te koop zeer mooie STA»
CARAVAN vaste staanpt
camp. Mareveld Schimmert12 x 3 mtr., spits dak met
zolder, 2 slpks., woonr.,
keuken, aanb. met ligbad;
w.e. Opbrengst verhuur
’4.500,- per jr., vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 045-211514"
Noord Holland

Sint Maartenszee bung.,
gratis ZWEMPARADIJS,
weekend/midweek v.a.

’ 260,-; Kerst ’ 595,-;-
-hoogseiz. ’ 1.050 p.wk. TeL
02246-3109.

■

Campers
Ruime 4-pers. FORD Tran-
sit D camper, compleet,

’ 19.500,-. 045-752194.
ZAKENADVERTENTIES op
LD-TV. Uitvoerige info 045-
-739380.

Fa. Stiphout verhuur en ver-
koop van z.g.a.n. 4-5-6
pers. CAMPERS. Bel voor
folder 04750-31698.
Te koop gevraagd CAMPER
Tel. 04459-1469.

Spanje

Zonnig Spanje
Let op: speciale aanbiedingl!

Te koop:
Bungalow te XERACO (Gandia, Valencia) 3 slpkmrs,

2 luxe badkmrs. met ligbad, luxe keuken met app., living .
met openhaard, grote inpandige garage, 3 terrassen,

compl. gemeubileerd, dichtbij strand (100 mtr.) en bergen
(3 km). Vraagprijs ’ 320.000,-.

Te koop gevraagd:
Woonhuizen in de prijsklasse van ’ 270.000,-. (Brunssum, j
Übach over Worms, Kerkrade, Eygelshoven, Landgraaf,

Heerlen, Schinveld).
Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0949-22732885

Vervoortz, Kempen-Horrum, Duitsland van 17.Q0-21.00 u.

Div. Buitenland .
Reisinformatieavond

USA en Canada
Wereldcontact Reizen (lid ANVR/SGR) organiseert eeri
informatieavond samen met Canadian Airlines, Singapore
Airlines, Lufthansa, Delta Airlines, Northwest Airlines
Via Rail/Amtrak, T.W.A., Martinair, 18-11 Drachten De La-
wei. 20-11 Breda, Het Turfschip. 21-11 Den Haag, Con:
gresgebouw. 22-11 ' Sittard, Stadsschouwburg. 25-11
Apeldoorn, Orpheus. 27-11 Amersfoort, De Eenhoorn.
28-11 Zwolle, Nwe. Buitensociëteit. 29-11 Amsterdam, Dé
Meervaart Reis en landeninformatie d.m.v. exclusieve
grootbeeldvideopresentaties en reismarkt. Zaal open voor
informatie 18.30 uur. Aanvang videopresentatie: 19.30 uur:
Toegang ’ 2,50 p.p.

AANMELDEN NOODZAKELIJK:
Wereldcontact Reizen, 03438-21244

Wereldcontact,
verre reizen met extra's.

Voor Piccolo's zie verder pagina 20
1 u .:

.Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

[ ’ 179,-. Tel. 045-273525.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te koop 2 SCHEEL-stoelen,
afsl. allesdragers, sneeuw-
kettingen. 04499-3082.
Te k. 4 orig. Alpina VELGEN

i 8 J plus goede banden, Pi-
relli P6OO, 205-55 R 16,
voor BMW 5-6-7 serie. Pr.

’ 1.050,-. Tel. 04455-2320.
Gevraagd SPORTVELGEN
voor Ford Siërra. Tel. 045-
-323239 of 411451
Te k. 4x orign. VELGEN
Siërra, mt 51/2xl3inch,
’60,-; uitgeb. motor met
bak van Hyundai, 1200cc,
’275,-. Tel. 045-353144.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle

| losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.

" Tel. 046-512718.
AANHANGWAGENS te k.. Tel. 04499-1615 of 06-
-52107978.
Te k. gesloten AANHANG-

' WAGEN. Tel. 04492-1851.
tTe k. HONDEKAR 2-vaks,

vr.pr. ’550,-. W. de Rijke-
str. 11, Landgraaf-Kakert.
Te k. AANHANGWAGEN; 1.20 br, 2.50 mtr. lang, pr.. ’ 650,-. Tel. 046-370028.
Te k. AANHANGWAGEN,

; 1.2.00xbr.1.20, ’500,-; aan-
hangwagen 1.2.20xbr.1.05
’325,-; kleine gesl. aan-
hangwagenm 1.1.50x■ br.0.80xh.0.50 ’450,-. 045-

-[ 312189.
; AANHANGWAGEN 450 kg,
! met torsi-as. Tel. 04404-
-i 2352.

(Bromfietsen. VESPA Ciao met sterwielen,
'91. Tel. 045-215361.
Te koop YAMAHA RD 50,
bwj. '80, werkelijk in nw.st,
met verz., pr. ’ 1.000,-. Tel.
04405-2726.
Zwarte Vespa CIAO, 3 mnd, oud, m. sterw. helm en verz.
vr.pr. ’ 1.500,- 045-417307
Te k. HONDA MT, bwj. '88,
special effect lak, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-420289.
BROMFIETS-SCOOTER
rijden zonder rijbewijs kan
bij Rens Janssen, financ.
mog. v.a. ’4O,- per mnd,
Ganzeweide 54, Heerler-
heide. 045-211486.

"De nieuwste GIANT track
reeds uit voorraad leverbaar
bij Rens Janssen, financ.
mog. v.a. ’4O,- p. mnd.
Ganzeweide 54, Heerler-
heide, 045-211486.

i Te koop ZUNDAPP KS 50
met verz., vr.pr. ’ 600,-. Pr.

" Hendrikstr. 12, Hoensbroek.
Te k. MT-5, bwj. '87, rood/
wit, i.z.g.st. Tel. 045-443978
Bromfiets HONDA MT 5
Par. Dak. Tel. 04493-2903.

; Te k. 2x HONDA MT, rood
en groen, bwj. '86, i.z.g.st. vr.pr. ’BOO,-, resp. ’650,-., Tel. 045-440107.
Te k. VESPA, bwj. 1988, kl.

■ wit/rood met sterwielen. Tel.
04459-1389.

; Te k. BSA DAMESFIETS 3-

" versnellingen, bruin, i.z.g.st.
1 Tel. 045-417081.
; Te k. SNORBROMMER en. renfiets, Vrijdagstr. 5, Heer-

len, tel. 045-740528.

WWW ______
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Waarom langslapers voor één keer
vroeg hun bed uitkomen.

__________
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Slaapkamer is ook in wit eiken leverbaar voor ’ 3«995#-
d

Schitterende slaapkamer in kersehout.
Het ledikant is in diverse uitvoeringen en maten leverbaar.
De bijpassende kast heeft vele mogelijkheden in afmetingen en uitvoeringen.
Deze prachtige slaapkamer bestaande uit 4-deurs kast 200 br.-225 h.
met kranslijst en ledikant 180x200 met 2 nachtkastjes jf VI ______#1
tijdelijk bij Sleep World voor een vriendelijke promotieprijs J H«o3^/"
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Op tijd opstaan, de verwarming hoger draaien, theewater
opzetten, een sneetje brood roosteren... het is allemaal de
gewoonste zaak van de wereld. U staat er vast niet lang bij stil
dat de energie die daarvoor nodig is van een nieuwe leverancier
komt: MEGA LIMBURG. Hoeft ook niet, want eigenlijk is er door
het samengaan van Limagas en PLEM voor u nog niets veranderd.
Dat komt pas begin volgend jaar, als de naam MEGA LIMBURG
officieel wordt ingevoerd. Ondertussen bezorgen wij gas en
stroom gewoon bij u thuis. Op elk moment van de dag. Dat is
voor óns de gewoonste zaak van de wereld...

I-v* W:-.. I . - . 1

LIMBURG
DE NIEUWE NAAM VOOR GAS EN STROOM

Als u informatiewilt, vragen heeft overbijvoorbeeld een rekening, ofals u een storing wilt melden, kunt u voorlopig gewoonterecht op debekende telefoonnummers en adressen.



HEERLEN - Ruim 1300 mensen
hebben' zich opgegeven voor de
bijeenkomst van de Heerlense politie
over de nieuwe verkeersregels. Door
de massale opkomst is de politie ge-
noodzaakt het publiek te verdelen
over meerdere dagen. Deelnemers
ontvangen hierover nader bericht.
De Heerlense politie is aangenaam
verrast door de grote opkomst. Vol-
gens Ber Collaris van de afdeling ver-
keersvoorlichting is de belangstelling
een gevolg van de geringe voorlich-
ting door de overheid over de nieuwe
verkeerswetgeving. De verkeersmani-
testatie wordt op donderdag 28 no-
vember gehouden in de Heerlense
Stadsschouwburg. Heerlenaren die
niet hebben ingeschreven worden niet
toegelaten.

'Schoon Eikske'
wil duidelijkheid

SITTARD - De Susterse weduwe
Widdershoven krijgt van de Indus-
triebond FNV ruime financiële
steun bij het zogeheten asbestpro-
ces tegen DSM. De bond droeg tot
nu toe al meer dan 10.000 gulden bij
in de proces- en advocaatskosten.
Dat heeft districtshoofd H.van Win-
kel gisteren gezegd. Het FNV-
bondsbestuur beraadt zich nog over
de vraag of verdere financiële steun
gegeven wordt. Een dergelijk ver-
zoek van de familie of de advocaat
is nog niet binnen, aldus Van Win-
kel.

De FNV steunde de weduwe in de
tijd dat de zaak bij de kantonrechter
in Sittard aanhangig is gemaakt. Op
dit moment loopt de procedure in
hoger beroep bij de rechtbank in
Maastricht.
Maandag aanstaande is op Neder-
land 3 een documentaire van bijna
een half uur te zien, waarin het as-
bestproces tot in de details wordt
gereconstrueerd. De documentaire
is gemaakt door de RVU educatieve
omroep; de uitzending begint om 21
uur.

zou dusruim voor de tijd dat het
concern maatregelen had geno-
men ofkunnen nemen, in aanra-
king zijn gekomen met de kan-
kerverwekkende vezels.
De kantonrechter in Sittard be-
paalde in mei dit jaar echter dat
de doodsoorzaak niet (meer) on-
omstotelijk vaststond en dat
DSM derhalve niet aansprakelijk
was. De weduwe Widdershoven
is tegen dat vonnis in beroep
gaan en die zaak loopt momen-
teel bij de rechtbank in Maas-
tricht.
De vrouw weigerde al meerma-
len een schikking van DSM, dat
eerst met een aanbod van 15.000
gulden een (openbare) juridische
probeerde te voorkomen. Inmid-
dels heeft de rechtszaak veel
meer gekost, dan het eerste aan-
bod van het chemiebedrijf.

Raadsman: asbestziekte kan veel eerder ontstaan

Nieuwe gegevens in
proces tegen DSM

Uw koffie staat vandaag
klaar op pagina 19

HEERLEN/SUSTEREN - As-
bestziekten kunnen veel eerder
ontstaan dan tot nu toe in Neder-
land werd aangenomen. De zoge-
heten 'latentietijd' - periode tus-
sen het oplopen van asbestvezels
en het ontstaan van een asbest-
ziekte - kan slechts elf jaarzijn.
Dat zegt de Heerlense advocaat
mr R.Bedaux. In Nederland
wordt voor een asbestziekte als
mesothelioom (kanker aan het
longvlies) gerekend op een pe-
riode van wel 30 jaar voordat de
ziekte zich openbaart.
Mr Bedaux gaat de gegevens als
nieuw bewijsmateriaal gebrui-
ken in de hoger beroepszaak,
waarin een Susterse weduwe
100.000 gulden claimt van DSM.
De raadsman zegt het materiaal

van Britse deskundigen te heb-
ben gekregen. Volgens Bedaux
zijn specialisten in Groot-Brit-
tannië veel verder met onder-
zoek naar asbestziekten dan in
Nederland.
De Heerlense advocaat voert al
jareneen belangwekkend proces
tegen het chemieconcern, na-
mens de familie Widdershoven
in Susteren. De in 1987 oVerle-

den W.Widdershoven, die jaren-
lang bij DSM als onderhouds-
monteur had gewerkt met as-
bestmaterialen, schakelde vlak
voor zijn dood de advocaat in.
DSM heeft steeds vastgehouden
aan het standpunt dat het bedrijf
omstreeks 1970 op de hoogte
was van de gevaren voor de ge-
zondheid van het werken met
asbest. De heer Widdershoven

Inventarisatie door makelaar Zadelhoff toont aan:

Kantoren weer gevraagd LANDGRAAF - De Landgraafse ver-
eniging Schoon Eikske wil van minis-
ter Alders (milieu) weten wanneer de
bodemvervuiling in hun wijk wordt
aangepakt. Die kwam vorig jaar mei
aan het licht, maar door onenigheid
tussen provincie en ministerie is de
preciese aard ervan nog steeds niet
vastgesteld. De- Schaesbergse wijk 't
Eikske is deels gebouwd op het ter-
rein van de voormalige mijn Oranje
Nassau 11.

Van onze redactie economie

rJEERLEN - In tegenstelling tot de rest van het land is de
naar kantoorruimtes in Limburg in de eerste helft van

2^ jaar weer goed op gang gekomen. Tot en met juli werd al
öOOO vierkante meter verhuurd, dat is dubbel zoveel als de[°tal e verhuur in 1990. dat blijkt uit cijfers van Zadelhoff Ma-klaars.

Aanhoudingen na
overval in Echt
ECHT - De politie van Echt heeft de-
ze week de 36-jarige A.S. uit Roer-
mond en de 32-jarige J. de B. uit
Kerkrade aangehouden in verband
met de op vrijdag 6 september ge-
pleegde gewapende overval op het
postagentschap te Koningsbosch.
Door twee daders werd bij deze over-
val enkele tienduizenden guldens
buitgemaakt. Van de buit is een deel
teruggevonden. Het overgrote deel
was besteed aan verdovende midde-
len en aan een vakantie. Beide da-
ders hebben inmiddels een bekente-
nis afgelegd en zijn in afwachting van
de behandeling van hun rechtzaak in
bewaring gesteld.

koophandel heeft er net een nieuw
kantoor betrokken.

jr^en in Maastricht zijn niet veel
verhuurd. In 1990 slechts

"000 vierkante meter en ook in de
vei*ste helft van dit jaar kwam deJ^huur niet goed op gang. De.
L,^ag naar kantoren in Maastricht
jijjft volgens de makelaars duide-
"l* achter bij hun hooggespannen
j^f^achtingen. Een van de redenenbet ontbreken van een behoorlijk
r^bod. Bovendien zitten de mees-

Maastrichtse bedrijven al in eenlelijk aanvaardbaarkantoor.

Zowel in Maastricht als Heerlenzijn
op het ogenblik maar heel weinig
kantoren beschikbaar. Recente
waarschuwingen van gedeputeerde
Pleumeekers voor een overaanbod
aan kantoren en dreigende leeg-
stand worden in deze twee plaatsen
in ieder geval gelogenstraft. In
Heerlen was begin dit jaar slechts 2
procent van de kantoren meteen be-
schikbaar en in Maastricht is mo-
menteel zelfs slechts 1 procent te
huur, weet Zadelhoff.

Registratiedienst
voorlopig 'gered'

" Met de megafoon op tafel volgen de actievoerders de discussie over de toekomstige ontwikkelingen
Foto: CHRISTA HALBESMA

Roermond
ccl anders is de situatie in Heerlen

/J Roermond, waar sprake is van
r**l forse inhaalvraag. In Heerlen
A.^rd in de eerste zes maanden van:Jn jaar al 16.000 vierkante meterernuurd en in Roermond 7.000.

Ongeduld
In Maastricht wordt met ongeduld
gewacht op het Ceramique-terrein
en er wordt 20.000 extra vierkante
meter Randwyck in gebruik geno-
men. Al dit jaar wordt er gestart
met een kantoorgebouw waarin on-
dermeer de accountantsgroep Co-
oper & Lybrand Dijker Van Dien
gaat zitten. In Heerlen zijn nieuwe
initiatieven lange tijd opgehouden
uit angst dat door de nieuwbouw
van het ABP veel kantoorruimte
vrij zou komen. Zoals bekend be-
sloot het ABP begin dit jaar om die
nieuwbouwplannen te schrappen.

DSM
is DSM bezig met ruimi

"000 vierkante meter eigen kan-1
k°°rruimte. In Roermond betrek-i, het Riagg, de kamer van koop-1
epKdel en net Zuiveringschap eigen

Wen In Maastricht is de
ri.chtbank aap het zoeken naar

®üwe huisvesting. De kamer van

Dat stimuleerde veel andere nieuw*
bouwplannen en maakt het Heer-
lense centrumplan makkelijker rea-
liseerbaar.

!*et gaat vooral om grootschalige
Ruwbouw voor de overheid, waar-

de belastingdienst en het
J^nisterie van Landbouw en Visse-

Ouderen vechten voor 'Koffiepot'
Vierduizend handtekeningen tegen fusieplannen welzijnswerk

HEERLEN - Het bezuiningsbeleid op
personeel in hetkader van de efficiën-
tie-operatie dieVerkeer en Waterstaat
gaat doorvoeren, heeft zeker in 1992
geen gevolgen voor de dienst Ver-
keersongevallenregistratie in Heerlen.
Bij de enige registratiedienst van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
in Nederland, gevestigd in een pand
aan het Kerkplein, werken 145 men-
sen. „Maar wat er na volgend jaar
gebeurt, is nog niet bekend omdat de
totale efficiëntie-operatiezeker vier tot
vijf jaar in beslag neemt. Als het Rijk
bijvoorbeeld besluit dat bepaalde (on)
veiligheidsgegevens niet meer inte-
ressant zijn, kan het gebeuren dat ook
bij de dienst in Heerlen banen gaan
verdwijnen", licht woordvoerder Muy-
rers toe.

(ADVERTENTIE)

Tajiri

EXPOSITIE

Werk van Shinkichi Tajiri, van zijnoverledenvrouw
Ferdi en hun dochters Giotta en Ryu wordtvoor het
eerst gezamenlijk tentoongesteld in de hal van het
Abp hoofdkantoor,OudeLindestraat 70 te Heerlen.
Morgen,l7 november, is deze expositie voor iedereen
gratis toegankelijk tussen 14.Q0en 18.00 uur. Vooreen
bezoek op een ander tijdstip kan een afspraak worden
gemaakt via telefoonnummer 045 - 798100.
Morgen zal tevens het eerste exemplaar van een
boek aan de kunstenaar worden overhandigd. Het
hoofdthema van dit drietalige werk (Nederlands,
Engels en Japans) vormt de familiegeschiedenis
van Tajiri,zoals dievanafde 4M eeuw isopgetekend.
Het ongewoneboek wordt door hetAbp in een beperkte
oplage uitgegeven en is tijdens de expositie te koop.

/ mi

Eindafrekening
sanering mijnen
HEERLEN - Heerlen moet het in juli
opgeheven Samenwerkingsverband
Sanering Mijnterreinen (SSO) nog 4,7
miljoen gulden betalen. Ook Land-
graaf (705 duizend gulden) en Bruns-
sum staan nog bij de SSO in hetkrijt.
De gemeente Kerkrade krijgt 4,4 mil-
joen gulden, bestemd voor het
schoonmaken van het middengedeel
te van het Lauraterrein en het Willem
Sophiaterrein

HOENSBROEK - De ambtenaren
in het Heerlense gemeentehuis lie-
ten gistermorgen hun werk spon-
taan in de steek voor het protest
van een veertigtal ouderen. De se-
nioren zijn het niet eens met de
voorgenomen fusie tussen de Fede-
ratie Welzijn Ouderen (FWO) met
Zymose en het Maatschappelijk
Werk. Met name Zymose behartigt
de belangen van jongeren en 'jong
en oud gaan niet samen', zegt de fe-
deratie.

Gewapend met spandoeken en een
megafoon 'om zoveel mogelijk la-
waai te maken', arriveerden de

ouderen even voor de vergadering
van de seniorenraad om tien uur bij
het gemeentehuis. Onder het ge-
schreeuw van leuzen als 'wij willen
onze Koffiepot houden', betraden
ze de raadszaal.
De ouderen uit Hoensbroek en
Heerlen boden een petitie met vier-
duizend handtekeningen aan de
Heerlense seniorenraad aan. Het
dienstencentrum van de FWO, De
Koffiepot aan de Kasteellaan in
Hoensbroek, móet zelfstandig blij-
ven volgens de actievoerende vijf-
tig- en zestigplussers.
De Hoensbroekse ouderen willen
niet in een stichting terecht komen

waar ouderen en jongeren van de-
zelfde ruimte gebruik moeten ma-
ken. „Als er meer ouderen komen
dan zijn er minder jongeren", me-
nen de zestigplussers, „dan moet
daar maar geld gezocht worden."

De ouderen spraken zich in kern-
achtige bewoordingen uit tegen de
fusie en tegen bezuinigingen op het
ouderenwerk. Er is sprake van vier
gedwongen ontslagen bij de FWO.
Sjir Diepeveen namens de Samen-
werkende Heerlense Ouderenbon-
den: „Ouderen laten zich niet meer
afschepen met een afgekloven bot.
Wij komen op voor de rechten van

de ouderen in de gemeente Heerlen
en eisen dat het werkvan de federa-
tie zonder bezuinigingen kan door-
gaan."

De seniorenraad wil ernstig naden-
ken over de fusie, voordat het ad-
viesorgaan van het college een
standpunt formuleert. In een brief
aan de ouderbonden noemt wet-
houder Dorien Visser berichten
over wijziging van bestemming van
De Koffiepot 'voorbarig. De bezui-
nigingen in de welzijnssector ko-
men aan de orde tijdens de behan-
deling van de begroting op 27 en 28
november.

Sloop Vossekuil
verwacht in 1992

van onze verslaggever

Teleurstelling bij
justitie na vonnis

in amfetaminezaak
antenne, videorecorder enzovoorts.
De man verklaarde alle van diefstal
afkomstige goederen te hebben ge-
kocht voor verzending naar Roeme-
nië. Gelijktijdig werd in het hotel nog
een tweede Roemeen aangehouden.
Hij was in het bezit van een bankpas-
je. Het pasje was woensdag op de
markt in. Maastricht gestolen.

Roemeen 'grossier'
in apparatuur
VALKENBURG - In een hotel, dat
dienst doet als voorlopige asielop-
vang, in Valkenburg heeft de rijkspoli-
tie in de kamer van een Roemeense
asielzoeker geluidsapparatuuraange-
troffen, genoeg voor het openen van
een winkel. De kamer stond vol met
kleurentelevisies, CD-speler, schotel-

HEERLEN - Burgemeester Piet van Zeil van
Heerlen verwacht dat in 1992 de flats aan de Vosse-
kuil gesloopt kunnen worden. In de vier betonnen
woonblokken wonen nog 120 gezinnen. De flats
raakten totaal verpauperd toen drughandel in hoog
tempo om zich heen greep in de buurt.
De sloop van de flats stelt de gemeente voor pro-
blemen. Het afbreken van de vier flatgebouwen
kost tussen de 30 en 35 miljoen gulden. Tien mil-
joenwil Heerlen wel betalen, die bedragen zijn uit
het stadsvernieuwingsfonds te halen. De rest zou
van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
moeten komen. Het wachten is op een besluit van
dit fonds.

MAASTRICHT - Officier van Justitie mrNabben
is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de
rechtbank in Maastricht diehet Openbaar Ministe-
rie niet ontvanklijk verklaarde in de amfetamine-
zaak. Hierdoor kwamen vier verdachte personen
op vrije voeten. „Ik kan het goed begrijpen dat de
politie zwaar teleurgesteld is. Dat ben ik ook."
Maar hij verklaarde gisteren het volste vertrouwen
te hebben in het Hof in Den Bosch. Nabben sprak
zijn verbazing uit over het feit dat deraadsman van
een der verdachten, mr Hiddema, zon groot ver-
trouwen in dit hof stelde. Hiddema sprak over eer-
dere processen met een slecht gecontroleerde
pseudokoop die in Den Bosch gediend zouden
hebben. Daarin werden de verdachten steeds vrij-
gesproken. „Ikken die zaken niet en bovendien elk
proces is anders", aldus Nabben.

Dader aanslag
aangehouden

gens de politie betrof het een wraak
actie na een strafzaak.

REUVER - De politie heeft de 27-jari-
ge W.S. uit Reuver aangehouden
nadat deze twee molotov-cocktails in
het huis van een compaan had ge-
gooid. De brandende flessen, gevuld
met benzine, doofden vanzelf. Binnen
werd weinig schade aangericht. Vol-

Vooral het op vrije voeten stellen van Rob van L.,
de hoofdverdachte in deze peppillen-affaire, wordt
door zijn raadsman beschouwd als 'een kaakslag
voor de politie, vooral die van Heerlen. Hoe de po-
litie van Heerlen, en dan met name inspecteur
Brongers van de regionale narcoticabrigade, rea-
geerden, bleef gisteren een open vraag. Van L. gaf
gisteren evenmin thuis.

Wethouder Jos Zuidgeest van financiën verklaarde
eergisteren datHeerlen een armlastige gemeente is
en dat de 'centen op zijn. Burgemeester Van Zeil
zei gisteren echter dat voor het probleem van De
Vossekuil toch een oplossing gezocht moet wor-
den. „De situatie is dusdanig dat er maatregelen
getroffen moeten worden", aldus Van Zeil.

Burgemeester Van Zeil denkt dat nogvoor het ein-
de van dit jaar het Centraal Fonds voor de Volks-
huisvesting een besluit neemt over de langslepen-
de Heerlensekwestie. In het verleden is al een deel
van dat bedrag gereserveerd, maar enkele miljoe-
nen zal Heerlen toch in 1992 daarvoor nog moeten
ophoesten. Waar dat geld vandaan moet komen is
onbekend.
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Superverse kuikenfilet
zonder been
p. kg nu 1,98
★ vers tam konijn

(delen) 2 küo nu 9,98
★ verse kuikenbouten

2 kilo nu 6,98
Kant en klare
goulashpkgnu 8,98

Hamschijf
p. kg nu D,yö
Aan de Randweg tussen Nuth

en Hoensbroek Tel. 045-244724.

DOOR HAN BRINKMAN Massaal naar
verkeersinformatie

FNV stak ruim
10.000 gulden
in asbestzaak
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= Met grote vreugde Ê
Ë geven wij kennis van deE
= geboorte van ons
Ë dochtertje en zusje Ë

Arme
Francisco j

Ë Lindsey, Monique en Ë
| Harrie Opbroek

= Benzenraderweg 107 =
| 641 7 SL Heerlen |
-Üiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiri

Geboren:

Ryan Antony
Zoon van
Mark en Carlota
van derEijk
Miami U.S.A.
7 november 1991

"25 , , 25 ]*
J l ln plaats van kaarten ', \
]j Gunther Els \\

Reits Lutgens \\<ï Wij nodigen alk vrienden en bekenden uit. om samen °<*" met ons. ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren, tijdens de J ',
it receptie op vrijdag 22 november a.s. om 19.(H) uur tot <>
<► 20.(K) uur in het gemeenschapshuis "t Stroatje. Eygelsho--' *J| venerweg 4. Übach over worms. ',',
ö Gunther en Els Reitz-Lutgens '<">!► Nicole en Torn o
<>
t

25 25 <|

*
1931-1991

Op donderdag 21 november 1991 hopen onze
ouders, grootouders en overgrootouders hun
60-jarig huwelijksfeest te vieren.

1 Kees Paasen
en.

Lies Roosendaal
Uit dankbaarheid wordt zaterdag 23 november
1991 om 16.00 uur een h. mis opgedragen in de
O.L.Vrouw van VerschijningKerk op de
Molenberg te Heerlen.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.00tot 21.00 uur
in de Party Restaurant A Gene Bek, Mgr.
Schrijnenstraat 20 (Bekkerveld), 6417 XZ
Heerlen.

Hun dankbare kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Enige en algemene kennisgeving
Het onvermijdelijke aanvaardend en vertrouwend
op een nieuw leven, is in zn eigen vertrouwde om-
geving rustig en kalm van ons heengegaan, mijn
man en onze zorgzame vader, broer, zwager, oom
en neef

. May Ramaekers
echtgenootvan

Helena Catharina Koot
op de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: H.C.Ramaekers-Koot
Simpelveld: Hans en Miranda

Overveen: Sandra en Steven
FamilieRamaekers
Familie Koot

11 november 1991
Muzenlaan 112, 6411 AH Heerlen
Ingevolge zijn wens hebben wij tijdens een een-
voudige plechtigheid in de aula van het cremato-
rium te Heerlen afscheid genomen.

t
De strijd is gestreden
Zij rust nu zacht
Onze rots in de branding
Onze stille kracht

Onvoorstelbaar groot was haar moed, intens naar
liefde en zorg voor ons. Met deze herinnering blij-
ven wij achter nu mijn lieve vrouw, onze dierbare
moeder en oma, op de leeftijd van 62 jaarvoorzienvan de h. sacramenten der zieken van ons is heen-
gegaan

Mia Kuipers
echtgenote van

Hen Kerkhofs
Landgraaf: H. Kerkhofs
Landgraaf: Rik Kerkhofs

ManonKerkhofs-Mofers
Britt

Maastricht: Ellen Robeerst-Kerkhofs
Leon Robeerst
Nikkie enMaud
FamilieKuipers
Familie Kerkhofs

14 november 1991
Wenckebachstraat 11, 6372 TV Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Landgraaf-Eiks-
ke waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats te Schimmert.
Schriftelijk condoleren in dekerk.
Avondwake maandag 18 november om 19.00uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra Spoorsingel 4 te
Heerlen dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Mocht u geen kennisgeving hebben ontvangen wiltu deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn lieve,zorgzame moeder, schoonmoeder, onze oma,
schoonzuster, tante en nicht

Nellie Ringma
weduwevan

Cher Geurts
* 8 april 1915 t 13 november 1991

Aimere: Armemarie en Dick Bammens-Geurts
Gerold, Erno, Nicole

Heerlen, 13 november 1991
Hertogstraat 64, 6411 XP
De.crematie zal worden gehouden op maandag 18november 1991 om 13.30uur in het crematorium te
Imstenrade-Heerlen (afslag Beitel).
Bijeenkomst aldaar.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis, dat na een noodlottig onge-
val van ons is heengegaan, mijn echtgenoot en
beste vriend, zoon, schoonzoon, onze broer, zwager
en oom

Harry Frings
echtgenoot van

Nellie Vos
Hij overleed in de leeftijd van 36 jaar.

Nieuwstadt: Nellie Vos
Familie Frings, Familie Vos

6118 BR Nieuwstadt, 14 november 1991
Reinald van Gelrestraat 60
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Susteren, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze student

Harry Frings
Wij verliezen in hem een bekwaam en gedreven
musicus. Wij zullen hem in onze conservatorium-
gemeenschap missen.

Directie, medewerkers en
studenten van het Conservatorium
van de Rijkshogeschool Maastricht

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van ons koorlid

Harry Frings
Je muzikaliteit, inzet en vriendschap hebben er al
sinds de oprichting toe bijgedragen, dat jeeen on-
vervangbare plek binnen ons ensemble hebt inge-
nomen.
We wensen Nellie veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd.
Harry, we zullen je missen.

Huub, Marije, Barbara, Vief, Dorothé,
Anita, Edith, Ans, Annie, Juliane, Inge,
Rianne, Charles, Ben, Geert, Paul, Henk,
Hans, Math en oud-leden van
Gulick Vocaal Ensemble

Bijzonder geschokt en verslagen hebben wij veel
te vroeg afscheid moeten nemen van onze geweldi-
ge dirigent en allerbeste vriend

Harry Frings
Harry, bedankt voor jeenorme inzet en defijne tijd
die we samen gehad hebben. We zullen je nooit
vergeten.
Nellie, heel veel sterkte, we staan altijd voor je
klaar.

Kamerkoor Exaudi:
Richlinde, José, Marlies, Nelly, Jacqueline,
Karin, Thérèse, Armepeet, Nicole, Anita,
Melanie, Ingrid, Barbara, Mariëlle,
Daniëlle, Ésther, Sandra, Iris en oud-leden

"Bon Temps"

Harry
In deze woorden zullen wij de herinnering aan je
aanstekelijke, tomeloze muzikale energie nooit
kwijt raken.

Vocaal Ensemble "Bon Temps"
Daniëlle, Mariëlle, Nicole,
Anita, Victor, Ton, Martin

Diep geschokt en intens verdrietig vernamen wij
het plotselinge oerlijden van onze zo enthousiaste
en kundige dirigent

Harry Frings
Harry, bedankt voor je muzikale inspiratie en je
vriendschap.
Ons hart is bij Nellie.

Landgraaf Vocaal Ensemble
Maril, Marianne, Gerriëtte, Irene, Marloes,
Emmy, Gerda, Alida,Lidwine, Magda, Mia,
Rob, Jan, Victor, Jos, Eelke, Frans, Ton,
Hugo, Roel, Martin

1*
Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenzien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Tot onze grote droefheid maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan voorzien
van de h. sacramenten mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Antonius Mathias
Toon Meers

echtgenootvan

Maria Agnes Leunissen
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Treebeek: Mia Meers-Leunissen
Treebeek: Bernard en Hennie Meers-Broeksmid

Sandra - Bert
Treebeek: Joen Chrisje Meers-van Schijndel

Familie Meers
Familie Leunissen

14 november 1991
Wijenweg 103, 6446 AJ Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 19 november om 14.00 uur in de St. Barba-
rakerk te Treebeek-Brunssum gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. om 19.00 uur avondwake in de Pater
Kolbe zijkapel van voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.
Wij danken het verzorgend personeel van Schut-
tershof afdeling De lep te Brunssum voor de lief-
devolle verzorging en begeleiding van hem die ons
zo dierbaar was.

Familie Meers

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten
hebben en om alles wat hij voor ons heeft betekend ge-——— —— ven wij u kennis dat toch nog geheel onverwacht vlak
voor zijn 84e verjaardag van ons is heengegaan gesterkt
door het h. sacrament der zieken mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Theodor Bernhard
Houppermans
echtgenootvan

Anna Maria Jozefa Souren
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Heerlen: A.M.J. Houppermans-Souren
Heerlen: H.J.H.M. Houppermans

I.M. Houppermans-Comis
Aurelio
Scarlett
Harald
Lonneke

Brunssum: H.M.A.W. Houppermans
Tamara
Roel
Familie Houppermans
Familie Souren

14 november 1991
Mariabad 14, 6411 MA Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op maan-
dag 18 november a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk
St. Pancratius te Heerlen waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats Aker-
straat ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 10.40 uur in
voornoemdekerk.
Avondmis zondag 17 november om 18.00 uur in voor-
noemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaart-
centrum v/h Crombach Oliemolenstraat 30 Heerlen (in-
gang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dagelijks van
19.30-20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben
ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Wegens een sterfgeval is ons bedrijf

Technisch Bureau
H. Houppermans CV.

Emmaplein 8, Heerlen
maandag 18 november a.s.

'"■ t de gehele dag gesloten

Heden overleed onverwacht, in de leeftijd van 66 jaar

Jan Cremers
echtgenoot van

Miep Witteveen
Bocholtz: Miep Cremers-Witteveen

Best: Fransje, Joep, Vanja,Danko, Ferko
Heerlen: Hansje, Hans

Maasbracht: Marg, Ger,Robbert, Wouter
Heerlen: Jan
Heerlen: Marie-Thérèse,Raimondo, Ingor, Regina

Spaubeek: Henk, Anja, Sander
Familie Cremers
Familie Witteveen

Bocholtz, 14 november 1991
Schoolstraat 47, 6351 EH Bocholtz ,
De uitvaartmis zal plaatshebben op dinsdag 19 november a.s. om 10.00
uur in de kerk H. Jacobus de meerdere te Bocholtz, waarna aansluitend
crematie in het crematorium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk.
Jan is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, ingang St. Antoniusweg.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.________________________________________________________________

t
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor develebloemen, brieven en condoleances.
Het deed goed te ervaren wat

Jan Voorseleni
tijdens zijn dienstbaar leven voor mensen betekende en de vele gevoe-
lens van deelneming waren ons tot grote steun. 3

M.H.J. Voorselen-Dormans
en kinderen }

6131 CE Sittard, november 1991 fElisabethvan Barstraat 221 f
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 novemberom 11.30 uur in de St. Petruskerk te Sittard. 8

Nagedachtenis J
Een afscheid t

Mijn hart is vol, mijn hoofd is leeg. "Ik hoop jullie ooit nog weer te zien. CJ
Heb dank voor alles wat ik kreeg g't maakt me een beter mens ... misschien, f

Morgen is het een jaar geleden dat wij onze ouders en grootouders heb-ben verloren 1

JosefMartin Moonen i
en [i,

Gertrude Konrad
V
[J

Kinderen en
kleinkinderen

Tijdens de gezamenlijke dienst, zondag 17 november 1991 om 10.30 uur |in deSionskerk te Heerlerheide, zullen zij herdacht worden.■ <

I

l t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, voorzien van de h.h. sacra-
menten, na een werkzaam leven in Gods vrede is
overleden, op de gezegendeleeftijd van 92 jaar, on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

To Reijnders
weduwe van

Jeu Vissers
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Amstenrade: Martin Vissers t
Francina Vissers-Nooijen

Heerlen: ■ JacVissers t
Gezina Vissers-Robeerts

Heerlen: Riek Übben-Vissers
Miei Übben
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieReijnders
Familie Vissers

Heerlen, 14 november 1991
Bejaardenverzorgingstehuis "Ter Eyck"
Corr.adres: Martin Luther Kinglaan 2 huis D,
6431 VM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
dinsdag 19 november a.s. om 13.00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed ter intentie van de overlede-
ne wordt gebeden op maandag 18 november om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan doch dankbaar voor
alles wat zij voor ons deed en betekend heeft geven
wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan onze dierbare zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Netje Engelen
Zij overleed op de leeftijd van 84 jaarvoorzien van
het h. oliesel in het bejaardenverzorgingstehuis
Heereveld te Waubach.

Familie Engelen
Waubach, 14 november 1991
Corr.-adres: Gatestraat 41, 6373 LN Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen (Heigank) waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis maandag 18 november a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare zuster is opgebaard in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra Beuteweg 32 Nieu-
wenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 18.15 tot 18.30 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

H.P.W.G. Noten
raadslid van de gemeente Swalmen.

Zijn bijzondere inzet als raadslid voor de gemeen-
schap Swalmen gedurende een groot aantal jaren,
zal in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie veel sterkte dit verlies te
dragen.

Het gemeentebestuurvan Swalmen.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 18

t
Verdrietig om zijn heengaan, doch dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij
u kennis van het toch nog vrij onverwachte overlij-
den van onze lieve en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

JozefMaassen
weduwnaarvan

Johanna Petronella
van den Eijnden

Hij overleed op 72-jarige leeftijd, na een liefdevolle
verzorging in deHamboskliniek te Kerkrade, voor-
zien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Kerkrade: L. Maassen
R. Maassen-Kaesler
Manuel,Raymond

Wolfsburg (Dld.): S. Kessler
R. Kessler-Maassen
Frank

Kerkrade: J.Maassen
C. Maassen-Werrij
Marga

Kerkrade: H. Maassen
M.Kremers
Joyce,Fabienne, Sharon,
Fianne

Diemen: J.Maassen
Edith, Jillisa

Kerkrade: A. Maassen
F. Maassen-van Rijn
Rob

Kerkrade: A. Voorst
R. Voorst-Maassen
Dennis, Manon
Familie Maassen
Familie van denEijnden

Kerkrade, 14 november 1991, Hamboskliniek
Corr.adres: Vredeshof 6, 6467 ER Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 19 november a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Terwinselen, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne maandag 18 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling overlijden van ons erelid en
voorzitter van het uniformenfonds

Joep Maassen
Zijn inzet voor onze vereniging zal altijd in onze
herinnering blijven voortleven.

Bestuur en leden R.K. Fluit- en
Tamboerkorps Odeon, Terwinselen
Damescomité

tHenk Noten, 68 jaar, echtgenoot van Annie
Berg, Kerkpad 16, 6071 XE Swalmen. De plech-

tige eucharistieviering zal worden gehouden maan-
dag 18 november om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Swalmen.

tJahannes Schoonenberg, 80 jaar, echtgenoot
van Gértruda Peters, Graaf Reinaldstr. 14, 6041

KB Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden heden 16 november om 11.00
uur in de H. Geestkerk te Roermond.

I <
t

Hij had nog zoveel plannen voor de komende j3'|
ren. Hij wist dat zijn zoon en voornamelijk ziw
vrouw hem nog hard nodig hadden. Dit bese'!dreunde voortdurend door zijn hoofd en daaronH
was het voor hem ondraaglijk om nu reeds af'l
scheid te nemen.
Overrompeld door longkanker, raakte zijn accH
beetje bij beetje leeg. Hij begreep dat hij nie1)
eeuwig kon blijven knokken.
Na een periodevan felle strijd, is mijn lieve man eiH
opofferende vader overleden op 14 november 1991'{
Hij had meer verdiend dan dit vroegtijdig vertrek j

Ben Bemelmans
* 18 december 1926 t 14 november 1991 I
Kerkrade-West: Dora Bemelmans-van Boekei -Tilburg: Hans Bemelmans

Wilma van de Broek
Corr.adres: Lupinestraat 80, 6466 SK Kerkrade f
De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag l"hnovember om 11.00 uur in de parochiekerk O.W
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilust, ge*
volgd door de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
De avondmis is maandag 18 november om 19.0°
uur in bovengenoemde kerk.

Enige en algemene kennisgeving
t

Waar jenu bent kunnen wij niet weten-
Zo ver weg en toch dichtbij.

Na een langdurige ziekte hebben wij, met diepÉ
bewondering voor haar moed en wilskracht, i"
haar eigen vertrouwde omgeving afscheid moeten|

1 nemen van onze lievevrouw en moeder

Tilla
Kusters-Franssen

* 17-5-1939 t 8-11-1991
echtgenote van

TonKusters
Brunssum: Ton Kusters

Sittard: JoséKusters
JosLaugs

6444 VN Brunssum, Bijvoet 10
Overeenkomstig de wens van de overledene, heeft
de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Met grote droefheid nemen wij afscheid van

Paul Schipholt
In hem verliezen wij een enthousiast bestuurslid
van de speeltuin.
Paul we zullen je missen. Veel sterkte toegewenst
aan zijn vrouw en familie.

Bestuur, medewerkers en alle
kinderen van de stichting
speeltuin „KlavertjeVier"
Schimmert

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze gewaardeerde oud-
medewerker, de heer

P.P. Schipholt
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij veel sterk-
te toe dit zware verlies te dragen.

Direktie en medewerkers
N.V. WaterleidingMij.Limburg
J



'Provincie is dood,
lang leve Limburg'

Al eerder klachten
over Eurocruises

Politie voor tweede keer bemiddelaar- De provincie
"s Euregionaal opererend make-
laar tussen gemeenten en lokalebelangengroepen in eigen regioen die van over de grens. Mits
Limburg, als voorbeeld par ex-
cellence van een provincie-
nieuwe-stijl, voortgaat op de in-
geslagen weg naar 'horizonver-oreding', hoeft zij voor haar ei-
§en bestaansrecht geenszins tevrezen. „Anders gezegd: de pro-
vincie is dood, leve de provincie
Limburg."
Wet deze optimistische - en inbestuursland hoogst actuele -

beschouwing over de toekomsti-
ge rol van de provincie als 'twee-
de bestuurslaag' nam PvdA-
gedeputeerde Henk Riem giste-

In de aflevering van het tv-con-
sumentenprogramma 'Kassa'
van de VARA deeldeadviseur en
woordvoerder J. Frenken van de
reisorganisatie mee 'dat Euro-
cruises de klachten serieus zal
behandelen. In het programma
kwamen gedupeerden aan het
woord en was een zelfgemaakte
video te zien van een douche-
beurt: een man zittend op het
toilet waarboven een sproeier
hing.

ren, maar grotere cruiseschepen
voeren wel uit. De bezoeken aan
Rhodos, Mykonos en Bodrum
zijn bij ons geschrapt. Ook ge-
plande excursies werden afge-
last. Daarbij kwam dat de stank
van de riolering soms niet te har-
den was. We eisen nu 2600 gul-
den terug van Eurocruises", laat
het duo weten.

reis niet afgemaakt, maar zijn op
eigen gelegenheid naar Neder-
land teruggekeerd. Toen we in
Maastricht aankwamen is een
deel van onze groep naar Cadier
en Keer gegaan om ons geld te^
rug te eisen. We zijn in de bunga-
low geweest, maar de mensen
van Eurocruises belden de poli-
tie".

Eurocruises wil geen commen-
taar geven op deze uitspraken.

Van onze correspondent
MAASTRICHT - De rijkspolitie
groep Eijsden heeft op 24 okto-
ber op verzoek van»reisorganisa-
tie Eurocruises bemiddeld bij
het pand aan de Bemelerweg in
Cadier en Keer toen daar een
groepje teleurgestelde klanten
uit het Brabantse Oosterhout
verhaal ging halen. Een woord-
voerder van de politie bevestigt
dat desgevraagd. „De mensen
hadden klachten over een bij Eu-
rocruises gemaakte reis en wil-
den hun geld terug."Duitsland wil alsnog

praten over bruinkool

GS zien 'onderhandelingskansen' na verrassende toezegging

Eijssen plaatste een oproep om
mede-gedupeerden te vinden en
zei met de dood bedreigd te zijn.'

Kort geding
Eurocruises heeft inmiddels een
kort geding aangespannen tegen
de Maastrichtenaar L. Eijssen,
dat komende woensdag om 11.00
voor de president van de recht-
bank in Maastricht zal dienen.

Klager Hans Roks uit Ooster-
hout (29) daarover: „Met zijn ach-
ten zijn we voortijdig van de
boot gevlucht in verband met de
slechte hygiënische omstandig-
heden aan boord. We hebben de

Twee mensen uit Castricum, die
vanaf 25 oktober een cruise
maakten met het motorschip
Ambasador vanuit Venetië naar
de Griekse eilanden maakten
ook slechts de helft van de cruise
mee. „Want halverwege werd het
weer te slecht om verder te va-

- De regering
(
an de Duitse deelstaat Nor-hein-Westfalen is alsnog be-
£lel om met het Limburgs
°Yinciebestuur van gedach-

[e . wisselen over de geplan-. uitbreiding van de bruin-«olwinning in de Garzweiler-oeve. Daarbij is ook een ge-
kj^fllijk onderzoek naar de
[ e^ten van die uitbreiding
ÏP natuur en grondwater-
Da *n Limburg bespreek-Cr' Dat heeft milieu-minis-
ïru ■ Mathiessen van Nor-£hein-Westfalen te kennen
LimKen in een brief aan hetm°urgs provinciebestuur.

kijken', aldus mr Nolet. Toen W.
zijn verslechterde gezondheidstoe-
stand ter sprake bracht en het Ver-
zoek deed hem uit hechtenis te
ontslaan, reageerde president No-
let: 'Laat u dan uitleveren. Met uw
instemming kan dat van de een op
de andere dag. Het best kunt u toch
in uw eigen land worden geholpen.

De Duitser gaf er echter voorkeur
aan in Nederland te blijven. Over
enkele weken zal hij worden opge-
nomen in een ziekenhuis in Den
Bosch

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Voordat de recht-
bank in Maastricht zich definitief
zal uitspreken over de toelaatbaar-
heid van zijn uitlevering moet Hu-
bert W. (51) uit Aken woensdag 11
december voor de derde maal in
drie maanden tijd in de Maastricht-
se rechtszaal verschijnen. In de tus-
senliggende weken dient officier
van justitie mr Ummels aanvullen-
de, strikt juridische, inlichtingen in
te winnen bij Duitse ambtgenoten
en een verklaring over de gezond-
heidstoestandvan W. voor te leggen
aan de geneeskundige inspectie.

Hubert W. binnenkort
naar het ziekenhuis

Uitleveringsprocedure opnieuw vertraagd

Laatste waarschuwing
van Staten aan kabinet

Krachtige motie tegen rijksbeleid aan slot beschouwingen

Officier van justitie mrL. Ummels
bleef gisteren bij zijn eerder uitge
sproken standpunt dat uitlevering
van W. toelaatbaar moet worden ge-
acht. Raadsman mr Goltstein bleef
zich echter daartegen verzetten.

>rnf*_ verdere expansie van de
;tr "Kpolgroeve in de Duitse grens-. e* is in Limburg fel verzet gere-
tiili °nder meer van de kant van
tfaar 11 en natuurorganisaties.
'Her °°k het provinciebestuur is
legat- beducnt voor ingrijpende
Vatp ëevolfen voor de grond-
:evr tand in Limburg- °ok wordt

aantcc,sd voor een onherstelbare
in astlng van de natuurgebieden
hü *ln grenzend aan Midden-Lim-
IV, I' Recentelijk nog stelde het

«""Vast h onderzoeksinstituut TNO
et

dat het grondwaterin Limburg
foJt n 00steliJk, maar ook tenEjj^en van de Maas gestaag daalt.
ter 00rzaak noemen de onderzoe-

a'koni ZOWel de drinkwater- als bruin-
e-de AWlnnmg aan beide zijden vaneT Uuits-Nederlandse grens.

Onderhandelingen
urne d? gisteren afgeronde alge-
-tPr *ne Politieke beschouwingen van

Be Tw nciale staten liet gedeputeer-
"perd Lodewijks (WD) met getem-
'_err optimisme weten dat deze; ïoe assende wending in de tot nogr Weigerachtige Duitse opstelling
derler m°gelijkheden biedt tot na-
Ferd onderhandelingen.
Sten) r kondigde Lodewijks de in-
dinatng aan van een speciaal Coör-< 'Gepunt Bruinkool in Limburg.

Chauffeur zit
dertig uur

achter stuur
Van onze correspondent

MAASTRICHT - De gemeenter
politie van Maastricht en de
Rijksverkeersinspectie hebben
bij een controle van het zwaar
vervoer een Italiaanse chauffeur
achter het stuur vandaan ge-
haald. De man bleek dertig uur
onafgebroken te hebben gere-"
den.
Bij de controle op de autosnel-
weg ter hoogte van de Geusselt
werden in totaal 56 vrachtwagen-
combinaties aangehouden. Be-
halve de Italiaan kregen ook
zeven collega-truckers een rijver-
bod opgelegd. Zij werden ver-
plicht acht uurrust te nemen. De
boetes voor het te lang rijden be-
lopen 2200 gulden. Dat bedrag is
al geïnd.

W, wiens uitlevering aan Duitsland
is gevraagd, kwam enkele maanden
geleden uitvoerig in de publiciteit
doordat hij de gemeente Echt een
investering van vijftien miljoen toe-
zegde met op termijn 115 nieuwe
arbeidsplaatsen. Op 3 juli van dit
jaarwerd de Duitser op verzoek van
het ministerie van justitie in Nord-
rhein-Westfalen aangehouden in
zijn buitenverblijf teKerkrade. Zijn
uitlevering werd gevraagd op grond
van meerdere feiten. Zo is tegen
hem een strafvervolging in gang ge-
zet op het vermoeden dat hij de
Duitse fiscus voor een kwart mil-
joenDMark bij de neus zou hebben
genomen. Voorts wil het Justizmi-
nisterium hem graag in het vader-
land terugzien vanwege mogelijke
tenuitvoerlegging van 214 nog res-
terende dagen van een ooit tegen
hem uitgesproken 'Gesamtfreiheits-
strafe' van twaalf jaar met daarop
aansluitend voorwaardelijke terbe-
schikkingstelling. De twaalf jaar
vormde de optelsom van straffen
die W. in zijn vaderland waren op-
gelegd voor in totaal 154 gevallen
van 'Betrug', gepleegd tussen 1970
en 1976. Raadsman mr Goltstein
wekte gisteren irritatie op bij presi-
dent mr Nolet toen hij de in Duits-
land aan W. verweten feiten mini-
maliseerde. 'We mogen ervan uit-
gaan dat de Duitse rechters naar eer
en geweten hebben geoordeeld en
gevonnist. Ook wij zullen het alle-
maal nog eens keurig-juridisch be-

" GerKockelkorn (PvdA)

Inzamelacties kleding
aan banden gelegd

Roermond weigert stichtingen vergunning

Van onze verslaggever

Vanu?t°f ■toe werden de protesten
tiiVp. Limburg, ook op bestuurlijk

ff n. +ln Duitsland zelf nauwelijks
ln

'e1: gehoord. Zo mocht het pro-
'het wibestuur verleden maand niet

" Zittin °°rd voeren tijdens een hoor-
-1Manrf In düsseldorf over <je ge_
W-gr uitbreiding van de Garzwei-

I stutuv)eve- L°dewijks van zijn kant
Hm e daarop een scherp gefor-

, e Protestbrief aan zijn colle-

* * Van Nordrhein-Westfalen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - In een ultieme
poging de dreigende rijksbezuini-
gingen af te wenden, hebben Pro-
vinciale Staten gisteren wederom
een klemmend beroep gedaan op
kabinet en TweedeKamer om terug
te komen op de voorgenomen in-
grijpende kortingen in met name de
Limburgse welzijns- en cultuursec-
tor. In een vrijwel kamerbreed on-
dersteunde PvdA-motie wordt
bovendien van regering en parle-
ment geëist dat zij onvoorwaarde-
lijk afzien van een verplaatsing van
allerhande in deze provincie geves-
tigde rijksdiensten.

Daarnaast wordt 'Den Haag' met

klem opgeroepen de grootst moge-
lijke haast te maken met de realise-
ring van een aantal voor Limburg
als vitaal omschreven verkeers- en
vervoersvoorzieningen. Gedoeld
wordt name op de verbetering van
de spoorlijn tussen Roermond en
Nijmegen en de aanleg van Rijks-
weg 73 en de Oostwestbaan op
vliegveld Maastricht.
Omdat laatstgenoemde oproep zich
niet beperkte tot het openbaar ver-
voer, kon de Groen Links-fractie
zich als enige niet in de motie vin-
den.
Volgens de Statenfracties beteke-
nen de dreigende bezuinigings-

maatregelen van de diverse ministe-
ries een onaanvaardbare aanslag op
de tot nog toe bereikte resultaten
van het herstructureringsbeleid,
zoals dat de voorbije 25 jaar na de
mijnsluitingenin Limburg tot stand
kwjam.

Druk
Met deze motie voerden de Lim-
burgse Statenfracties gisteren, aan
het eind van de derde en laatste dag
van de algemenepolitieke beschou-
wingen, ook van hun kant de poli-
tieke druk op kabinet en Kamer op.
Tegelijkertijd kondigden Gedepu-
teerde Staten gisteren bij monde

v^an portefeuillehouder Ger Kockel-
korn (PvdA) aan dat de medewer-
kers van de Limburgse welzijnsin-
stellingen voor maandag 16 decem-
ber in Den-Haag een grote manifes-
tatie hebben belegd uit protest
tegen de bezuinigingsplannen van
WVC-minister d'Ancona.

leend aan de particulier mevrouw
Cox voor steun- en missiewerk in
India (januari-maart), stichting Sal-
vatoriaanse hulpactie voor ontwik-
kelingswerk in Zuid-Amerika, Azië
en Afrika (april-juni), het Leger des
Heils (j-uli-september) en de Aktie
68 Maastricht ten behoeve van ge-
handicapte kinderen (oktober-
december). De laatstgenoemde
stichting zal in Roermond op 28 en
29 november een kledinginzamelac-
tie houden.

ROERMOND - Om de wildgroei en
tegelijk ook misbruik van kleding-
inzamelacties tegen te gaan, heeft
de gemeente Roermond besloten
om slechts een beperkt aantal ver-
gunningenaf te geven. Per kwartaal
mag nog maar één stichting, vereni-
ging of particulier langs de deur
kledingzakken ophalen. Die keuze
heeft ertoe geleid dat aan zeven
stichtingen een vergunning gewei-
gerd is.

Getuige verdacht
van meineed

;t.«VAISTRICHT - Officier van justi-
IVtaa'T- VosYos heeft gisteren in de

ï itSe rechtszaal p- uit Ur-
ki n„ aten arresteren op verden-
tiadltV^n meineed. Dat gebeurde
har| " man onder ede had vo1"
recht P

m 6en eerder tegenover de
klari r̂"C°mmissaris afgelegde ver-
hij ;"ë dle haaks stond op hetgeen
had i! 6erste instantie bij de politie
Uit rf fegd' Had hÜ aanvankelijk A.
betroWifen genoemd als degene die
len va was geweest bij het ste-{*an<si7n.een auto in Stem en daarop
C^beroving van een Ge-
verkla sigarenwinkelier, gisteren
bank Har.de hij tegenover de recht-
Wille n " ** de ander 'een poot had
had 'K Ulttrekken' nadat deze hem
ftUari ,ept'* zelf moet P. begin ja-
bank a verdachte voor de recht-
Weet VerschiJnen. In dat verband
terenPresident mr J. Nolet hem gis-
getuig°Pi^iJn verschoningsrecht als
r»iet , e man wilde daar echter
*°rdtH Weten- °P n december
reCm f gisteren aangevangen
°Pnie vo°rtgezet en moet P.uw als getuige verschijnen.

Eis vier jaar en tbr
Verdachte stak slachtoffer twintig maal met mes

onvoorwaardelijke gevangenisstraf
en terbeschikkingstelling van de re-
gering wegens doodslag die zij be-
wezen achtte.
De verdachte was op 18 februari
van dit jaar, samen met een ander,
een flat binnengedrongen van een
homosexuele man in Heerlen. Deze
man moest beroofd worden en de
twee overvallers hadden precies af-

gesproken hoe zij hun slachtoffer
zouden overweldigen en onder con-
trole houden. De tweede dader die
inmiddels veroordeeld is wist niet
dat H. een mes bij zich had. Maar
een maal in de flat ging het direct
fout, want H. stak als een dolle op
zijn slachtoffer in. Minstens twintig
steken werden toegebracht en het
slachtoffer overleed korte tijd later.

„Een typisch agressief gedrag van
iemand die veel soft-drugs ge-
bruikt", meende professor dr Van
Leeuwen als psychiatrisch deskun-
dige.
De verdediger mr Kreutzkamp
vroeg zijn cliënt direct behandeling
te geven. Hij zag een langdurige ge-
vangenisstraf niet zitten. Bovendien
meende hij dat de opzet tot doden
niet bewezen was omdat de dader,
op het moment van zijn daad, ver-
minderd toerekenbaar diende te
worden geacht en dus geen voor-
waardelijke opzet tot doden had
kunnen hebben.
Het gerechtshof in Den Bosch doet
uitspraak op 29 november.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - „De verdachte heeft
waarschijnlijk gehandeld onder in-
vloed van een grote hoeveelheid
hasjies". Dat was het oordeelvan de
deskundige in de zaak tegen de
21-jarigeR.H. uit Landgraaf, die gis-
termiddag in Den Bosch in hoger
beroep werd behandeld. De ver-
dachte die in juli van dit jaar in
Maastricht was veroordeeld tot drie
jaar onvoorwaardelijk had destijds
zes jaar en terbeschikkingstelling
tegen zich horen eisen. Mevrouw
mr A. Franken, de procureur-gene-
raal, vond de drie jaar die men in
Maastricht uiteindelijk had opge-
legd veel te laag. Zij eiste vier jaar

„We hebben aanwijzingen dat er
ook wel eens misbruik gemaakt is
van kledingacties voor het goede
doel. Er is ons een particulier be-
kend die overal kleine stencils in de
brievenbussen duwt en daarna de
kleding voor zichzelf ophaalt. We
weten wie het is, maar kunnen al-
leen tegen zo iemand optreden als
we hem op heterdaad betrappen",
aldus dé gemeentewoordvoerder.

Misbruik

Volgens een woordvoerder van de
gemeente is in samenspraak met de
politie en de stichting centraal bu-
reau fondsenverwerving een selec-
tie uit de elf aanvragen voor een
vergunning gemaakt.

Tot de stichtingen die buiten de
boot zijn gevallen behoren 'Geef
Max de zak', SOS (ten behoeve Sa-
hel-eilanden), het World Child Care,
de stichting Pandilla, de stichting
kledinginzameling Charitatieve In-
stellingen, Samen strijden tegen
reuma, en Kledinginzameling Ne-
derlandse kankerbestrijding.

eedure bij de civiele rechter. Het
ministeriehad haar al inzage toe-
gezegd, maar dat heeft de Raad
van State op verzoek van de
groothandel verijdeld.
De groothandel vreest dat de
verhoren van haar medewerkers
belastend kunnen zijn voor de
firma. Dat zou een groot nadeel
zijn in de schadevergoedingspro-
cedure van het ziekenfonds.
Overigens is het ziekenfonds ook
al naar de Raad van State ge-
stapt. Zij vindt inzage in de ver-
horen niet voldoende en wil de
documenten copieren. Daarover
beslist de Raad van State pas
over enkele maanden.

HEERLEN/DEN HAAG - Het
ministerie van Justitie mag zie-
kenfonds Liass voorlopig geen
inzageverschaffen in de strafver-
horen tegen medewerkers van
de apothekersgroothandel Mosa-
dex. Dat heeft de Raad van State
gisteren besloten. Liass wil de
verhoren gebuiken bij de scha-
devergoedingsprocedure tegen
de groothandel.
Het ziekenfonds zegt al voor on-
geveer dertien miljoen gulden
benadeeld te zijn door Mosadex.
Zij meent dat de groothandel
veel lagere medicijnprijzen voor
haar moet berekenen. De groot-
handel weigert dat. Eerder heeft

deEconomische Controle Dienst
van de officier van justitie uit
Maastricht al een. onderzoek in-
gesteld naar de praktijken van
de groothandel. Maar dat onder-
zoek is nooit afgerond en het
ministerie heeft de zaak inmid-
dels geseponeerd. De gegevens
uit het onderzoek zou LIASS
goed van pas komen in haar pro-

Mosadex verijdelt
inzage LIASS in

strafverhoren

Roermond heeft vergunningen ver-

" Tegen verdere expansievan de bruinkoolgroeve in de Duitse grensstreek is in Limburgfel verzet gerezen. Aan Duitse zijde
is het omstreden onderwerp nu bespreekbaar gemaakt. Archieffoto: JANPAUL KUIT
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ren officieel afscheid van Provin-
ciale Staten van Limburg. Refe-
rerend aan het steeds beter
ontwikkelde 'Euregionale oog'

van het provinciebestuur voor-
spelde Riem een voor Limburg
positieve afloop van de huidige
discussies over de noodzaak van
bestuurlijke vernieuwing, inter-
nationalisering en de formule-
ringvan provinciale 'kerntaken.
Riem, vanaf vandaag de nieuwe
burgemeester van Brunssum,
wordt als milieu-gedeputeerde
opgevolgd door Jan Tindemans.
Ondanks een opmerkelijk groot
aantal blancostemmen (18) ging
de overgrote meerderheid der
Statenleden gisteren met zijn
voordracht akkoord.

Depulé Riem in afscheidsrede:

LimburgMmburgs dagblad



Spannende eindstrijdpas beslist na verlenging

'Ein joekskapel op joets'
beste carnavalsschlager

Enkele reis Gdansk voor 32 Poolse scheepslassers

'We dachten dat we hier
in het vrije westen waren'

Pas na lang aandringen wil een
jongePool daar wat over zeggen:
„Wat waren we blij dat wevan de
communisten bevrijd waren. Ja-
renlang hadden we ons blindge-
staard op het vrije westen. Daar
was het leven pas goed. Maar

Samen met nog drie andere Po-
len loopt hij dan naar de bushal-
te. Ze willen nog even Maas-
tricht in. Om souvenirs te kopen
voor thuis.

ook hier doen de autoriteiten
met de mensen wat ze willen".

storen er zich mateloos aan dat
ze worden uitgemaakt voor
drankorgels, maar geen woord
van kritiek aan het adres van de
Nederlandse regering die hen
toch zonder pardon de grens
over zet.

roept een opgewonden Pool.
„We houden best van een glaas-
je,maar alleen na het werk. Voor
die tijd raken we de fles niet
aan".

Opvallend trouwens. De Polen

" Het werk op de werf ligt stil... de Poolse arbeider rest slechts één ding: wachten op de bus naar Gdansk.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

in het nieuws
DOOR FRANK SEUNTJENS

MAASTRICHT - Het is even zoe-
ken naar Maasdok bv, een slon-
zig scheepswerfje in een uithoek
van industrieterrein Beatrixha-
ven. Een verveloos hek met
daarachter een rijtje groene ba-
rakken. Op het eerste gezicht
geen teken van leven, alleen
maar doodse stilte. Gewerkt
wordt er vandaag niet, dat is dui-
delijk. Plotseling zwaait het
raam van een van de barakken
open. Twee paar argwanende
ogen nemen de bezoekers op.
'Kein Photo', roept een van de
mannen als hij de camera ziet en
hij wil het raam alweer sluiten.
Maar de nieuwsgierigheid wint
het. 'Zeitung ?', vraagt hij. Dat
had hij al gedacht, want journa-
listen en fotografen stonden hier
de laatste weken wel vaker voor
de poort. Maar niet in gezelschap
van een Poolse tolk, zoals nu het
geval is. Als de man dat merkt, is
het ijs meteen gebroken.

Ja, hij komt uit Polen en is hier
al een maand of vijf. „Maar we
moeten weg. Vandaag mogen we
al niet meer werken. De papie-
ren waren niet in orde. Heel jam-
mer, want het bevalt ons goed.
Misschien dat we ooit nog eens
terug mogen komen. Het loon is
prima, acht Mark per uur, en de
barakken - met douche en toilet -zijn best comfortabel".

Werkloos
Het geld dat de Pool bij Maasdok
verdiend heeft, zal hij straks
hard nodig hebben. „In Gdansk
krijg ik waarschijnlijk geen
werk. Dat geldt voor de meeste
Polen hier. Een paar kunnen er
weer aan de slag in de haven,
maar de rest kan thuis blijven
zitten. De werkloosheid is

enorm. Daarom willen we ook
niet terug". De Pool vindt dat hij
genoeg heeft verteld. Hij vreest
problemen met de baas. Als we
nog meer willen weten, moeten
we ons maar op kantoor melden.

Maar de baas is er niet. Wel een
Belg die al jaren als manusje van
alles op de werfwerkt. Hij draagt
een bontmuts, gekregen van een
Pool. „Ik kan wel janken dat ze
weg moeten", zegt hij. „Het zijn
fantastische mensen, die Polen.
Ze werken keihard en het zijn
echte vaklui. Zon lassers vind je
hier nergens. Er komen nu En-
gelse lassers voor in de plaats,
heb ik gehoord. Ik moet nog zien
of ze net zo goed zijn".

Bier
Ook na het werk heeft de Belg
graag met de Polen te doen. „Ze
houden van gezelligheid en zijn
erg gastvrij". Hij wijst naar een
barak, waar kratten van het bier
waar Limburg trots op is hoog
staan opgestapeld. „Drinken
kunnen ze als geen ander, ze zui-
pen iedereen onder de tafel.

Maar lastig worden ze niet. Eén
keer is er ruzie geweest. Toen
heb ik gezegd: als dat nog eens
gebeurt, stuur ik jullielinea rec-
ta naar huis. Daarna is er niks
meer voorgevallen".

Uit de barakken druppelen
steeds meer Polen naar buiten.
Maar ze zijn niet allemaal even
vriendelijk. Op journalisten heb-
ben ze het niet meer zo begrepen
sinds de televisie vorige week
ook aandacht besteedde aan het
lot van de illegale lassers. In die
uitzending werden ze afgeschil-
derd als een stelletje alcoholisten
die in de barakken zelfs wodka
zouden stoken. „Pure leugens",

bioscopen
HEERLEN

Cl Royal: A kiss before dying, vr jti
at/m zo 18.30en 21 uur, ma t/m do f18.15 en 20.30 uur, za zo ook f.
~1 16.30 uur. Junglebook, za zo wo L

14.30 uur. Rivoli: Thelma and IQ Louise, vr t/m zo 18en 20.30 uur, {"
Oma t/m do 20.15 uur, za zo ook 15 fuur. Maxim: Out for justice, vr |
|—i t/m zo 18.45 en 20.45 uur, za zo f'—' ook 14.30 en 16.30 uur. Meeting §
l | Venus, ma t/m do 18.15 en 20.30 L

uur. H5: Terminator 2, dag. 14.30 1
LJ 18 en 21 uur.Robin Hood; prince |
O of thieves, dag. 14 18.15 en 21.15 P

uur. Intensive Care, dag. 14 19 en |
r—i 21.15 uur, za zo ook 16 uur. Ano- F■ ther You, dag. 19 en 21.30uur, vr Ii ( ma di do ook 14 uur. Assepoes- f, ? ter, za zo wo 14 en 15.30 uur, za 'y□ zo ook 17 uur. The naked gun 2 h
I—i 1/2, dag. 19 en 21.15 uur, vr mafI—' di do ook 14 uur. Beertje Sebas- 1

■J tiaan, za zo wo 14 en 15.30uur, za L. j zo ook 17 uur.

SCHAESBERG
_J Autokino: Terminator 2, vr za 20 fL_j en 22.30 uur, zo 18.30 en 21 uur. |

KERKRADE
I—j Wijngrachttheater: Un monde %
r~l sans pitié, wo 20 uur.

MAASTRICHT
f"! Mabi: Thelma and Louise, dag. t. . 18.30 en 21.15 uur, za wo ook fl_J 14.30 uur, zo ook 15.45 uur. Ope- |
j—i ra cyclus: Tannhauser, zo 12 uur. f

**—J Dying young, dag. 18.30 uur. ■,
jT~| Dances with wolves, dag. 20.30 C

uur, za wo ook 14.15 uur, zo ook I□ 12 en 15.15 uur. Stanno tutti be- \anc, dag. 18.30 en 21.15 uur. Lady f*en de vagebond, za wo 14.30 uur, |
f-t zo 12.45 14.30 en 16.15 uur. A L

kiss before dying, dag. 18.45 en 1
I I 21.15 uur, za wo ook 14.30 uur, zo V.—. ook 12 14.15 en 16.30 uur. fI—l Ciné-K: Prospero's books, dag. |
r-J 21 uur. Cinema-Palace: Termi- f
*—' nator 2, dag. 20.30 uur, vr t/m zo 1
I | en wo ook 17 uur, za zo wo ook |i 13.45 uur.Robin Hood; prince of I(LJ thieves, dag. 20.45 uur, vr t/m zo |
jr—| en wo ook 17.15 uur, za zo wo f
'—-* ook 14 uur. Another You, dag. 1
f~l 19.15 en 21.30 uur. Assepoester, j

za zo wo 14 en 16 uur. Lumière: I
__J Dead poets society, dag. beh. di |-__| 20 uur. Draughtmans contract,fI— vr t/m zo 21 uur, ma t/m do 22 I
|—. uur. The Graduate, vr t/m zo 22 !*~"| uur. Bij nader inzien 1,ma wo 21 i
ff uur. Bij nader inzien 2, di do 21 |
,__j uur. /

GELEEN
Ci__^_ Roxy: Robin Hood; prince of O__ thieves, dag. 20.30 uur, zo ook 15 llI—i uur. Studio Anders: Dying r
i—i young, dag. 20.30 uur, zo ook 15 Y.\=\ "Ur- f.

SITTARD

□ Forum: Terminator 2, dag. 20.30 ¥[
uur, zo ook 14 uur. Not without M

f-~| my daughter, dag. 20.30 uur. As- ffsepoester, za zo 14uur. Filmhuis V,
|~~] Sittard: Millers Crossing, wo p

20.30 uur. y

ECHT
DRoyal-Microßoyal: Robin g

Hood; prince of thieves, dag. mjl—| beh. Wo 20.30 uur, zo ook 17.30 Q
I uur. Not without my daughter, y!□ dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook \),—. 17.30 uur. S

ROERMOND
f—| Royal: Not without my daugh-Q— ter, dag. 20.30 uur, zo ook 16.30K
| | uur. Switch, dag. 20.30 uur, zo Q. . ook 14.30 uur. Royaline: Termi-^|
I—l nator 2, dag. 20.30 uur, zo ook.WJp—i 16.30 uur. Filmhuis Roermond: jfjI—' Millers Crossing, do 20.30 uur. K

VENLO. , Filmhuis Venlo: Millers Cros->1I—l sing, di 20.30 uur. U

in de theaters
HEERLEN:
- za 16/11: speelgroep Expressie me
'Liefde half om half (20.30 uur).- za. 16/11:Koninklijk ConcertgeboU
workest onder leiding van WolfganÉ
Sawallisch.
- zo. 17/11: Studium Chorale me'
'Volksmuziek, kunstmuziek'? (1^
uur).- zo. 17/11: TheRamblers.- ma. 18/11:het Nationale Toneel me'
de voorstelling 'Een ideale echtge-
noot', society-komedie van Oscar Wil-
de.

Naar schatting zaten tijdens de
rechtstreekse, extra uitzending van
Omroep Limburg zon 150.000 luis-
teraars aan de radio gekluisterd.

en Venlo 60 punten.
Na de verlenging, beide schlagers
werden nog eenmaal op de draaita-
fel gelegd, trok de 'Joekskapel' met
nipt verschil (8-7) aan het langste
eind.

GULPEN - In ontmoetings-
centrum 'De Timpaan' in Gul-
pen werd gisteravond na een
zinderende finale de Limburg-
se carnavalsschlager 1991 ge-
kozen: 'Det is ein joekskapel
op joets' van Sef Maaskant
(Velden) en Jan Jacobs (Ven-
lo).

De strijd was zo spannend dat er
zelfs een verlenging aan te pas
moest komen om het winnend Lim-
burgs Vasteloavesleedje aan te wij-
zen. Naast de schlager van het duo
Maaskant-Jacobs kreeg ook 'Altied
de letste' geschreven en gecompo-
neerd door Anny en Jacq Everaerts
uit Parmingen van de publieksju-
ry's in Heerlen, Vilt, Geleen, Weert

De wedstrijd eindigde voor één in-
zending in een nachtmerrie. Uitge-
rekend van de enige finale-deelne-
mer uit de Oostelijke Mijnstreek -'Jinne bla bla blaa' van Ger Pric-
kaerts (Heerlen) en Frans Ploum
(Kerkrade) - werd de onzuivere
proefversie gespeeld. Daarmee was
de laatste plaats voor het duo Pric-
kaerts-Ploum logisch verklaard. " Homero Aridjis in Maastricht: ,Als we de boom kappen, krijgen we de hemel op ons hoofd."

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Theaterdirecteuren
protesteren tegen

plannen d'Ancona - za. 16/11: wedstrijd concertafdeling
fanfare-orkesten in samenwerking
met de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen (18 uur).- zo. 17/11: wedstrijd concertafdeling
harmonie-orkesten in samenwerking
met de Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen (16 uur).- ma. 18/11: concert Lenny Kravitz
(19.30 uur).

- 16/11: toneelvereniging Excelsior
brengt de dialectvoorstelling 'Sjies ir>
de boks.

- di. 19/11: Tineke Schouten me'
'Tien maal tien.- wo. 20/11: Opera Forum brengt 'ka
Clemenza di Tito', opera van Mozart.
KERKRADE:

Terwijl gisteravond alsnog de Lim-
burgse carnavalsschlager van het
voorbije seizoen werd gekozen - de
oorzaak was de Golfoorlog - werden
gistermiddag tijdens een pers-
bijeenkomst in herberg 'De zwarte
Ruiter' in Gulpen alvast mededelin-
gen gedaan over 't Vasteloavesleed-
jesKonkoer 1992.

Vrijheidsbeweging
voor schildpadden

Lezing Mexicaanse schrijver Aridjis

- di. 19/11: kamermuziek door Rei-
zend Muziekgezelschap, met werK
van Mozart, Debussy, Brahms.- wo. 20/11: 'De stem van het water',
een toneelstuk door Theater van het
Oosten.

- za. 16/11: 'n Goed Hoofd, muziek
theater Orkater.

MAASTRICHT:
- za. 16/11: Amsterdams Kleinkunst
Festival met diverse artiesten (23
uur).

Drie persoonlijke liefdes heeft Ho-
mero Aridjis, drie groepen bedreig-de dieren dieMexico elk jaarbezoe-
ken. Zwermen van miljoenen vlin-
ders vliegen in de lente zevendui-
zend kilometer vanuit Canada,
grijze walvissen komen in het na-jaar voor het paringsritueel naarwarme lagunes en de reuzenschild-
padden kruipen de zandstranden
op om hun eieren te leggen. De drie
diersoorten zijn een makkelijke
prooi voor massale slachtpartijen.

HEERLEN - Drie Limburgse thea-
terdirecteuren - Piet van Hest in
Maastricht, Fons Bruins in Heerlen
en Math Schmeitz in Venlo - heb-
ben in een open brief aan minister
d'Ancona van WVC hun ongenoe-
gen uitgesproken over haar ideeën
en denkbeelden zoals die onlangs
werden geformuleerd in haar ad-
viesaanvraag aan de Raad voor de
Kunst. Zij zijn bang dat de plannen
van de minister het hen onmogelijk
maken hun verantwoordelijkheid
voor een verantwoord aanbod aan
professionele podiumkunsten te
kunnen blijven nemen.
De drie directeuren, die deze brief
op persoonlijke titel hebben ge-
schreven, vinden dat de concentra-
tie van podiumkunsten in de Rand-
stad door de nieuwste plannen
verder zal doorgaan met een nog
grotere scheefgroei ten nadele van
de regio tot gevolg. Volgens de di-

Tot 1 december bestaat opnieuw de
mogelijkheid om nieuwe Limburg-
se schlagers op een bandje, cassette,
partituur, enzovoort te sturen naar
OmroepLimburg, postbus, 6200AB
in Maastricht. Inschrijfformulieren
kunnen telefonisch worden aange-
draag: 043-467777.

vanuit alle regiogebieden buiten de
Randstad. Wij vinden dat er te wei-
nig reactie loskomt. Alleen vrezen
we dat de direct betrokken institu-
ten zich tegen elkaar gaan afzetten.
Dat willen we voorkomen. En we
willen iets op gang brengen met de-
ze brief."

Directeur Math Schmeitz van De
Maaspoort in Venlo benadrukt dat
deze protestbrief bewust buiten het
provinciaal kringetje is gehouden.
„Dit is geen reactie van de Lim-
burgse theaters, maar van drie thea-
terdirecteuren die toevallig in
Limburg wonen. We kijken niet al-
leen vanuit Limburgs belang, maar

recteuren zullen de door het rijk
gesubsidieerde en in de Randstad
gevestigde gezelschappen nog min-
der gaan reizen en de orkest- en
operavoorzieningen in de regio tot
onaanvaardbaar niveau worden te-
ruggebracht.

In totaal worden 32 schlagers ge-
slecteerd voor de halve finale. Om-
roep Limburg brengt deze liedjes in
competitie tijdens uitzendingen op
10, 17, 24 en 31 januari. De finale
van het concours vindt op 7 februa-
ri 1992 plaats in de harmoniezaal
van Linne.

- zo. 17/11: 'Marotte soiree met An-
dré', opening carnavalsseizoen dool
het Maastrichts Salon Orkest (21 uur)-
- di. 19/11: blaaskwintet 'Taffanel'.- wo. 20/11: Franz Lehar Gala 'ach,
diese Frauen...!' galavoorstelling dool
Operettetheater Nova Scena Bratisla-
va.

SITTARD:
- za. 16/11: Toonkunstkoor Geleen
met medewerking van EindhovenS
Oratorium.

„We hebben ons nog steeds niet
kunnen losmaken uit de nood van
de Middeleeuwen. Maar zoals de
mens zich de afgelopen tien eeuwen
poogde te bevrijden, moet er een
vrijheidsbeweging komen voor al-les wat leeft. We zullen vechten
voor de rechten van flora en fauna,"
zegt Aridjis de activist.

'Grupo de los cien' is wereldomvat-
tend en hanteert een soortgelijke
terminologie. Aridjis spreekt met
evenveel gemak over een omge-
zaagde boom, als over de periode
van duizend jaar die binnenkort
wordt afgesloten en over het vol-
gende millenium.

Middeleeuwen
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alle voorstellingen om 20.00 uur.
geert dekker

ROERMOND:
- za. 16/11: Belcanto Concert door het
Roermonds kamerorkest.- di. 19/11: 'Tsjechov', musical van
Robert Long en Dimitri Frenkel
Frank.

- wo. 20/11: kamermuziek gespeeld
door het Parc-Quartet (20.15 uur).

WEERT:
- wo. 20/11: Frank Roemers danst en
speelt 'Dans uit de brievenbus', een
theatervoorstelling voor kinderen van
4-8 jaar (14.30 uur).

Aridjis de dichter zegt: „Volgens de
Maya's wordt de hemel onder-
steund door bomen van verschillen-
de kleuren. Rood in het oosten, wit
in het noorden, zwart in het westen,
geel in het zuiden en in het centrum
de groene boom. Als we hem kap-
pen, krijgen we de hemel op ons
hoofd."

MAASTRICHT - De Mexicaan Ho-
mero Aridjis is milieu-activist en
diplomaat, maar bovenal 'het gewe-
ten van het volk', zoals elke schrij-
ver of dichter in Latijns-Amerika te
boek staat. Politicus, zoals veel van
zijn collega's, wil Aridjis echter niet
zijn. „Schone lucht, schoon water
en land horen niet thuis in één par-
tij," zegt hij. De 51-jarige Aridjis
hield gisteren in Maastricht de eer-
ste Dr. J. Tanslezing aan de Rijks-
universiteit Limburg. Over litera-
tuur en vlinders, schildpadden,
walvissen en voor de komende dui-
zend jaar de hoop op een vrijheids-
beweging voor alles wat leeft.

Aridjis is zoon van een Griekse im-
migrant. De eerste zeventien jaar
van zijn leven woonde hij in een
klein bergdorp, honderd kilometer
buiten Mexico City, daarna vertrok
hij naar de grote stad, toen nog niet
de vuilnisbelt die het nu is. Schrij-
ven heeft hij altijd gedaan, maar
zijn beroepscarrière vond hij in eer-
ste instantie in de diplomatie. Van
1977 tot 1979 was Aridjis voor Mexi-
co ambassadeur in ons land. Brie-
ven van de Nederlandse milieube-
weging die zich druk maakte over
de uitroeiing van reuzenschildpad-
den door Mexicaanse vissers, stuur-

de hij door naar zijn president. Die
schreef terug dat Aridjis zich maar
eens bezig'moest houden met zaken
als de verkoop van Mexicaanse olie,
in plaats van met zoiets frivools als
grote schildpadden.

Aridjis echter mengde zich steeds
meer in het milieudebat en richtte
in 1985 de 'Grupo de los cien' op,
honderd schrijvers, artiesten en in-
telectuelen die zich verenigden om
onophoudelijk actie te voeren, te-
gen vervuiling en uitputtende ex-
ploitatie van de natuur. „Met de
vernietiging van de natuur moor-
den we onszelf uit," luidt de inmid-
dels bekende boodschap.

Verplicht
De als professioneel schrijver on-
dertussen wereldberoemde Aridjis
sprak gisteren in Maastricht ook
over de natuur als inspiratiebron
voor schrijvers: „Het woud waar ik
het ene jaar nog doorheen liep en
waar ik gedichten schreef, was het
andere jaar ineens verdwenen. Ik
voel me verplicht iets te doen voor
datgene waar ik van houd. Niet al-
leen in volgende gedichten of ver-
halen, maar dus ook in politiek
opzicht."
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Ze hebben hun koffers al gepakt..., de 32 Poolse
lassers die bij scheepswerfMaasdok in Maastricht

maandenlangillegaal werkten aan een casco voor een
kustvaarder. Met de ziel onder hun arm stappen ze

zondagmorgen in de bus voor een enkelereis
Gdansk. De Polen hadden graagwillen blijven, want

ze hebben het prima naar hun zin in Nederland en het
betaalt goed. Maar deRaad van State en de rechtbank

in Den Bosch beslisten anders: binnen de EG zijn
genoeg gekwalificeerdescheepslassers te vinden,

daar hebben we echt geen Polen voor nodig.
Opkrassen dus en gauw een beetje...



Monique Quint pleit overigens niet voor een
nieuwe bestuurslaag om de Euregionale pro-
blematiek constructiever aan te pakken.
„Nederland is veel teklein voor vier bestuur-
slagen. We moeten gebruik maken van de
bestaande bestuurlijke niveaus en vertegen-
woordigers daaruit pakken. Die zullen sa-
men als initiatiefgroep moeten samenwer-
ken. En als jevervolgens met goede, concre-
te adviezen komt, kunnen die niet zomaar
worden genegeerd door de hoogst verant-
woordelijken."

luc somers

singen in bijvoorbeeld de sociale wetgeving.
„Maar als we op financieel-economisch ge-
bied allerlei overeenkomsten sluiten, moeten
op den duur ook op sociaal-economisch ter-
rein akkoorden worden bereikt. Dat is ge-
woon noodzakelijk. Met name in grensgebie-
den zijn de verschillen zo groot, dat de
burger er niets meer van begrijpt. De natio-
nale systemen in Europa dienen veel meer
op elkaar te worden afgestemd."

Quint wil bewerkstelligen dat daartoe aller-
eerst op bestuurlijk niveau een basis wordt
geschapen. „Op dit moment hebben de bur-
gers in de Euregio helemaal geen invloed op
zaken die hier spelen. Dat moet veranderen.
Als jepraat over een Europa zonder grenzen,
moet je het niet alleen hebben over samen-
werking door bedrijven en zo, maar vooral
over overeenkomsten voor de burgers zelf.
Op dat gebied zijn er nog veel te veel onge-
lijkheden en belemmeringen."

„Als de Europese Commissie de Euregio's
nieuwe impulsen wil geven, dan moet jezelf
ook concrete plannen gereed hebben. Hoe
krijg je de mensen zover dat ze in een be-
paald gebied ook mobieler worden? Ik streef
naar concrete beleidsaanbevelingen waarbij
de Euregio Maas-Rijn als een soort Europese
proeftuin zou kunnen gaan fungeren op ter-
reinen van onderwijs, arbeidsvoorziening en
sociale wetgeving."

Ze beseft dat er in Den Haag een diepgewor-
telde angst bestaat om te komen tot aanpas-

Wuint heeft zich voorgenomen dat mobili-
teitsvraagstuk aan te pakken. Op donderdag
r° november vindt hierover in het Mccc inMaastricht een conferentie plaats onder deitel: 'Euregio, fictie of werkelijkheid.

Wonen en werken aan weerszijden van degrens leidt tot tal van problemen, waar 'Den
Haag' geen benul van heeft. Dat betoogt het
Limburgs Kamerlid van de PvdA, drs. Moni-que Quint. „Er bestaan verschillen in natio-
nale systemen van arbeidsvoorziening, on-derwijs, sociale zekerheid en belastinghef-
tln-g, dat is duidelijk. Maar als gevolg daar-van wordt de grensoverschrijdende mobili-
teit van de burgers in de grensregio ernstig
belemmerd en dus ook de ontwikkeling vaneen Euregionale arbeidsmarkt. En dat is iets
vat nog veel te weinig aandacht krijgt."
kr moeten netwerken ontstaan met verte-
genwoordigers uit diverse sectoren die pro-
blemen inventariseren en uiteindelijk metPlannen komen. Daarmee moeten vervol-
gens de verantwoordelijken worden be-
stookt.

Voorzitter: 'Draagvlak
LLTB nog voldoende'

Droge zomer krijgt aardappel klein

Met een luid applaus werd de fi-
losofie gehonoreerd.

len dan per lid f 2.000 moeten
opbrengen. „Een goede organisa-
tie mag geld kosten, maar deze
luxe kunnen wij ons niet permit-
teren. Zouden we in dat licht
niet toe moeten naar één sterke
organisatie, waardoor we op ter-
mijn geen Landbouwschap meer
nodig hebben. Het bespaart kos-
ten, voorkomt dubbel werk en
stelt ons in staat om ons onaf-
hankelijker tegenover de over-
heid op te stellen."

VENLO - De afdelingen Weert
en Stramproy/Hunsel van de
Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond maakten tijdens de alge-
mene vergadering van de LLTB
in Venlo een punt van het voor-
stel om de contributie te verho-
gen. Het ging, volgens hun
woordvoerders, niet om dietwee
tientjes, maar om het principe.

Van onze verslaggever om het eigen vermogen op peil
te houden. Te verwachten is dat
in de nabije toekomst met min-,
der leden meer geld zal moeten
worden opgebracht om de leden
de gewenste diensten te kunnen
blijven verlenen. Verward wim-
pelde Van Horen de verlangde
stemming weg om vervolgens al
degenen die voor een contribu-
tieverhoging waren te verzoeken
om op te staan. Tot grote hilari-
teit bleef iedereen zitten. Uitein-
delijk verhieven zich zes tegen-
standers van hun zetel.

Bedroeg derente van uitstaande
gelden in 1990 f 787.000, in 1992
zal zij, blijkens de begroting, tot
f 3.221.800 zijn opgelopen. Was
het voordelig saldo op de begro-
ting van 1990 nihil, in 1992 be-
loopt het f 157.000. Waarom dan
die verhoging, zo vroegen recla-
manten zich af.

LLTB-voorzitter Pierre van Ho-
ren verklaarde „die optie nog
niet te zien zitten". Hij toonde
zich een voorstander van het be-
houd van de drie centrale land-
bouworganisaties en van het
behoudvan de katholieke identi-
teit van de LLTB „die met 8.500
leden nog voldoende draagvlak
heeft."

De voorzitter van de afdeling
Lottum van de LLTB, Ben Ver-
voort, vroeg zich af hoe lang de
leden de contributies aan LLTB
en Landbouwschap nog zouden
kunnen opbrengen. Naar zijn in-
schatting zal het aantal leden in
het midden van de jaren negen-
tig tot 5.000 zijn gedaald. Zij zul-

Contributie

Zij brachten LLTB-voorzitter
Pierre van Horen danig in verle-
genheid. Hij meende dat de zaak
op de Kringvergaderingen vol-
doende was doorgesproken. De
contributieverhoging is nodig

Van onze verslaggever

" Koval-directeur Mare den Dobbelaere bij sorteermachine in Ittervoort. Foto: JAN PAULkuit

Recordoogst
aardappelen

leden aan een hoger gemiddelde
dan aardappeltelers in de rest
van het land. De maat laat eni-,
germate te wensen over. Er zijn
dit jaarveel kleine aardappelen.
De prijzen waren tot nu toe rede-
lijk. Momenteel betaalt de groot-
handel 15 tot 25 cent per kilo."

- Opnieuw heefte Koöperatieve Vereniging
in°Tr- de Afzet van AardaPPelenJ 1Limburg (Koval) een recor-
°°gst aan aardappelen geregis-

seerd. In totaal haalden de ledeny5-000 ton binnen.

\'t?k groei is te herleiden tot een
van het areaal", te-

kent in Ittervoort Koval-direc-
jeur Mare den Dobbelaere (34)
"erbij aan. „Het omvatte twee-«uizend hectare. Dat is tweehon-
er" ha meer dan in vorig jaar.

ROERMOND - John Schoon-
broodt, hoofd van de Agrari-
sche Dienst van de 3.800
leden tellende Coöperatieve
Verenigingvoor de Afzet van
Suikerbieten (COVAS),
spreekt over 'een uniek sys-
teem. Behalve het verschil
tussen het bruto- en nettoge-
wicht worden in zijn labora-
torium in Leeuwen, het
noordoostelijke stadsdeel
van Roermond, aan de hand
van een monster van 25 kg
suikerbieten het suikergehal-
te, de hoeveelheid kalium,
natrium en schadelijke stik-
stof vastgesteld.

Suikergehalte
bepaalt prijs

Laboratorium COVAS in Roermond test bieten

" John Schoonbroodt
in het
suikerbiet-
verwerkcentrum
in Roermond

Foto: JANPAUL KUIT

E
areaalsuitbreiding was een

Utl? , van de toename van hetntal leden. Het zijn er inmid-

De gemiddelde opbrengst per ha
beliep dit jaar 52 ton per ha. Dat
is twee ton per ha minder dan
vorig jaar.Het was de derde dro-
ge zomer. Beregening loonde
zich. „Door beregening", aldus
Den Dobbelaere, „kwamen onze

leden zelf opgeslagen. Er kan op
afroep over worden beschikt.

„Belangrijkste afnemer van onze
aardappelen is de fritesindustrie.
Driekwart wordt in Nederland,
afgezet. De rest gaat naar België,
Frankrijk en Duitsland. Duitsers
zijn vooral liefhebbervan het ras
Roxy. Het is een vastkokende ta-
felaardappel: de trend van nu.
Het ras Agria zou het Bintje wel
eens als beste all-rounder kun-
nen vervangen", voorspelt Den
Dobbelaere.

In Ittervoort zijn 30.000 ton op-
geslagen, in Boxmeer 10.000 ton
en in Hoogerheide 5.000 ton. De
resterende 15.000 ton hebben de

dels vijfhonderd, van wie hon-
derdtwintigBelgen."
Van de 95.000 ton zijn inmiddels
30.000 ton verkocht. Het waren
de vroege rassen.

Verkeer op A4
nu geregeld

per computer
*\.4 t ~~ Het verkeer °P de
/an jSen Keulen en Aken, een«n de drukst bereden autoba-,*n van Duitsland, wordt
y__*. rtaan volledig automatischRegeld.

en Hevoegde instanties in Keu-
iric celden gisteren mee dat de
aut

nge testfase met de com-
putergestuurde verkeersinstalla-
*e> nu is beëindigd.

aalverboden, snelheidsbeper-
/p §en en waarschuwingen in

and met fileg en mistvor.
/esg Wol*den voortaan aangege-
-3 , door computergestuurde
>ü„ l

n die boven de autobaan
<=n is ervan overtuigd, dat door

ïu?e maatregel het verkeer op deobaan soepeler zal verlopen.

Het bijzondere is nu dat de Sui-
kerunie, die de bieten van de
COVAS verwerkt, op basis van
de Leeuwen-noteringen uitbe-
taalt.

Het suikergehalte is bepalend
voor de prijs die de leden van de
coöperatie krijgen uitbetaald,
terwijl de gehaltes kalium, na-
trium en stikstofvan invloed op
de winbaarheid van de hoeveel-
heid suiker zijn.

In 1990 werd voor bieten met een
suikergehalte van 16 procent
121,50 gulden per 1.000 kg uitbe-
taald. In totaal leverden de leden
van COVAS in 1990 782.000 ton
netto. Hun areaal omvat bijna
12.000 ha.

Oplichters
in Genk

toen 15,02 procent werd geregis-
treerd

Inmiddels heeft de armada van
56 vrachtwagens die voor de bie-
tencampagne wordt ingezet,
reeds 368.000 tqn op de drie laad-
plaatsen aangevoerd. Vanuit
Nuth gaan de bieten per trein
naar Roosendaal, vanuit Maas-
bracht en Wanssum per schip
naar Puttershoek.

Dit verschil bedraagt gemiddeld
negen tot tien procent. Vervol-
gens gaan de bieten in een
mixer. Aan de brei wordt een
eetlepel onttrokken. Deze gaat in
gedemineraliseerd water waar-
aan aluminiumsulfaat wordt toe-
gevoegd.

Het gehalte van schadelijke stik-
stof is nog altijd te hoog. Mede
daardoor is de winbaarheid
slechts 84 procent. Kwaliteit
loont zich. Een evenwichtige be-
mesting en een goede onkruid-
en ziektebestrijding kunnen het
verschil tot 2.000 gulden doen
oplopen.

Onder de bieten van de lössgron-
den komen vrij veel stenen voor.
Het is een gevolg van de erosie.
Incidenteel wordt nog wel eens
een granaatscherf aangetroffen."

jan van lieshout

Daardoor kan het suiker-, ka-
lium-, natrium- en het stikstofge-
halte tot drie cijfers achter de
komma worden vastgesteld.

Alvorens de bieten aan boord
gaan, worden ze via een rolroos-
ter geschoond. Intussen worden
van elke vracht twee monsters
genomen, in totaal 25 kg, die in
een plastic zak met nummer
naar het tarreerstation in
Leeuwen gaan. Daar worden de
bieten gewassen en gekopt, zo-
dat het verschil tussen bruto- en
nettogewicht kan worden vast-
gesteld.

Schoonbroodt: „Het suikerge-
halte van de tot nu toe aange-
voerde bieten bedraagt gemid-
deld 15,45 procent. Dat is meer
dan het gemiddelde van 1990,

ko ~ De XemPense Steen-
"oimijnen hebben ex-mijnwer-

gp, Ult de streek van Genk
Dip aiarSCnuwd voor oplichters.
epn komen langs huis, vragenen som geld en beloven de ex-«jnwerkers in het voorjaar een*wa afscheidspremie van KS.
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Euregionale arbeidsmarkt nodig
Monique Quint (PvdA) loopt warm voor conferentie de mening van

Europa zonder grenzen, het bedrijfsleven is er klaar ypor.
Maar politiek en vakbeweging zijn nog lang niet zo ver. Er
bestaan nog enorme cultuurverschillen, om maar te zwijgen
van de groeiende concurrentie.
Toch is Europarlementariër Ria Oomen-Ruyten niet pessi-
mistisch gestemd voor wat betreft het sociale beleid in het
nieuwe Europa.

In een interview met het Medezeggenschapsmagazine, het
CNV-blad voor medezeggenschapsorganen, zegt de Lim-
burgse politica het volgende: „Niemand kan zich meer afslui-
ten voor Europa. Zelfs de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid niet."

De vice-voorzitter van de EVP-fractie (Europese Volkspartij)
pleit voor het tot stand brengen van de zogeheten sociale
dialoog over zaken zoals medezeggenschap, zwangerschap,
arbeidstijden en -omstandigheden. Dit overleg tussen werk-
gevers en werknemers moet de sociale veranderingen in
goede banen gaan leiden.

„Alle hoop is daarop gevestigd. Want wanneer deze dialoog
goed tot stand komt, kan het sociale beleid en dus ook de
medezeggenschap tot ontwikkeling komen. Maar de tijd
dringt," zo meent het voormalige CDA-Tweede Kamerlid.

Limburg

over de grenzen
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.Studenten en medewerkers van de Faculteit der

/" Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Lim-
burg hebben met droefheid kennis genomen van
het overlijden van

Rina Mostert
studer^e sinds 1987.
Haar familie wensen wij veel kracht in deze moei-
lijke tijd.

Namens het bestuur van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
medewerkers en studenten,
prof. dr. F.A.M. Stroink, decaan
mr. A.W.L. Luermans, directeur

Met droefheid hebben studenten en medewerkers
kennis genomen van het overlijden na een langdu-
rige ziekte, van

Rina Mostert
studentbij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wij wensen haar man en familie de kracht toe dit
verlies te dragen.

Het College van Bestuur van de
Rijksuniversiteit Limburg,
drs. L.E.H. Vredevoogd, voorzitter
mr. J.M.A.M. Gerards, wnd. secretaris

Onze broer, schoonbroer, oom en neef is op 60-jari-
ge leeftijd na langdurige ziekte donderdag 14 no-
vember in Canada overleden.

Giovanni Battista
j Costa (Nino)

Vi echtgenootvan_ '. Vic Vrencken
Familie Costa

Corr.adres: B. Costa
In den Moei 21, 6438 KT Oirsbeek

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de aanwezigheid tijdens de ziekte en
crematie van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Johannes
van der Hulst

willen wij u langs deze weg bedankenvoor de vele
condoleances en bloemen alsmede voor uw aanwe-
zigheid bij de crematie.

Mevr. A. v.d. Hulst-Doek
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Dankbetuiging
Ik wil mijn familie, vrienden en kennissen mijn
oprechte dank betuigen voor het medeleven en de
belangstelling ondervondentijdens deziekte en na
het overlijden van mijn lieve man

Ben Belakhdar
JokeKarman

November 1991
Bouwbergstraat 12, 6451 GN Schinveld

Voor het opgeven van familieberichten voor
dekrant van maandag, bestaat gelegenheid
op zondagmiddag tussen 15.00 en 16.00
uur op ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.
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Begrafenis- en krematieverzor ging
HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
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Zekerheid voor een Waardig Afscheid
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■ KAPITALE VERKOOP ■■ ORIËNT-KARPETTEN |
oa.KABUL - HAMADAN " TABRIZ
Deze uitzonderlijkekollektie in grote verscheidenheid zal door een
vooraanstaande importeur wegens speciale omstandigheden wor-
den verkocht. Een deel van deze kollektie bestaat uit honderden

stuks Kabul-karpetten in devolgende afmetingen en prijzen:

70x140 cm .35.00 140x200 cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230 cm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240 cm 135.00
100x200 cm 70.00 200x300 cm 198.00
125x185 cm 75.00 250x350 cm i 285.00

■ I BERBERS 1 ■
170x240 cm v.a. 150,- 200x300 cm v.a. 225,-

Dinsdag 19 november van 10.00-18.00 uur
Woensdag 20 november van 10.00-18.00 uur

lt DEBRIKKEOAVE 41
" Lindeplein 5a■ BRUNSSUM ■
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I UITVAART-EN CREMATIEVERZORGING I
SINDS 1923
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HOOFDSTRAAT 100 KAPELLAAN 31
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I VESTIGING
"""""""""""n i

-*"-■ Venlo» f*
—>Jl_J * Parmingen

Roermond " ZSK
S jp Schaesbergerweg 33-BLn^v-5 6415ABHeerlen

Telefoon 045 - 723350I Telefax 045- 724965
Vanaf 16 november 1991 zijn wij ook gevestigd
in Heerlen, mede tervoortzetting van depraktijk

van Huynen Accountancy BV..

REGISTERACCOUNTANTS ACCOUNTANTS-
BELASTINGADVISEURS ADMINISTRATIECONSULENTEN

Vestigingen ook ifi Parmingen, Roermond, Venlo en Venray

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING DOOR PERSOONLIJKE AANDACHT!■ ■
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6000 m2woonideeën op niveau..^Meubelen, f

slaapkamers,

donderdag koopavond

Mk M^Jp_m^l^W^Èt^%W\_ft _/\ BEATRIXHAVEN MAASTRICHT
-C^SFv-kJI W ll_P^ GALJOENWEG 35, TEL. 043-630505

| l mSLjtDSIGn Volg bord \__< BEATRIXHAVEN > A

Hülsta E! en HII Van Sloui
Unieke slaapkamer-aanbiedin*- KANS OP EEN HALF MILJOEN* -Bij aankoop van een slaapkamercombinatie ontvangt u in de maand novembereen staatslotmcl

kans op een half miljoen kado.

Aanbieding: 'n prachtige, witte AMANTI-combinatie, bestaande uit: «.
bed 160/180/200 x 200 cm, 2 nachtkastjes met opzetpaneel 50 of 67 i | |Af
cm en 'n 4-drs. linnenkast (meerprijs voor kroonlijst en/of spiegel). ii " ______W'S <

Model AMANTI normaal ’ 6.254 NIK J ■»*"#7JI
m INTERIEUR

Mvan /loun m
SLAAPADVIES |
c E NT R u M ;

\P^ SITTARD ROERMOND VALKENBURG uV^ Industriestraat 23 Minderbroederssingel33 Reinaldstraat 1 <si
Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20 Jr'> y

Neem 2 keer per dag vakantie
TRANSCENDENTE MEDITATIE

Voor alles beter uitgerust
jj(lf*">V TM: geeft rust dieper dan slaap.

ai Jte-fc--- ": 'ost diepgewortelde stress en spanningen op.

m SSft "TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.
PWPCqi TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.

X TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
TM: een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per

■flHfc dag, 15 è2O minuten, zittend in een comfortabele stoel
*$-■ wordt beoefend.

VRIJBLIJVENDE-INFORMATIEAVONDEN
Maharishi Mahesh Jogy BRUNSSUM HEERLEN
Indiaas natuurkundige Dr Brikke Oave Golden Tulio

Inlichtinaen
0800' Lindeplein 5 City HotelF„£, M.rth maandag 18 november Wilhelminaplein 17

045 241385 aanVang 20*00 UUr dinsda9 19 november
aanvang 20.00 uurVoor' gratis infopakket belt u 03200-51011 I

DOElETS, l
AANHUISDIi

HERRIE.,

fa fW ■

Huïsdierherrie een probleem vt *
Doe er dan iets aan. De N<
Stichting Geluidhinder help' ■ *vinden van een oplossing v 0 ,
vormen van lawaai in en °^NSG, Postbus 381, VjO
2600 AJ Delft. IW \

*
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CDA-kamerlid Paulis bekritiseert Wiegel

'Lobbyen over rug
Limburg mag niet'

DEN HAAG - Volgens het Lim-
burgse CDA-Kamerlid Walter Pau-
Lis probeert de Friese commissaris
der koningin Hans Wiegel 'over de
mg van een andere zwakke regio' -Zuid-Limburg - zijn provincie nieu-
we werkgelegenheid te bezorgen.

Paulis doelt op de strijd die mo-
menteel voor en achter de scher-
men wordt gevoerd over de uitvoe-
ring van het nog in het leven te

| roepen Vervangingsfonds voor het
j basis- en voortgezet onderwijs.

Hiervoor hebben zowel het ABP in
Heerlen, de Bedrijfsvereniging voor

de Gezondheidszorg (BVG) als het
GAK offertes ingediend bij het mi-
nisterie van Onderwijs en Weten-
schappen. De BVG is in Zeist ge-
vestigd, maar wil naar de Friese
hoofdstad Leeuwarden verhuizen
als de onderwij s-opdracht wordt
binnengehaald. Daarmee zijn twee-
honderd banen gemoeid.
Wiegel trekt dan ook momenteel al-
le lobby-registers open in politiek
Den Haag om ervoor te zorgen dat
de opdracht bij de BVG belandt. De
BVG vreest namelijk dat staatsse-
cretaris Jacques Wallage al besloten
heeft de opdracht aan het ABP te

gunnen. Ook in kringen van de Ka-
mer wordt hier rekening mee ge-
houden.
Paulis hekelt de aktiviteiten van
Wiegel, die 'over derug' van een an-
dere, zwakke regio alles in het werk
stelt om het tij in het voordeel van
de BVG te doen keren. „Danzijn we
toch niet zorgvuldig bezig", liet het
Limburgse Kamerlid donderdag
horen tijdens een mondeling over-
leg over het onderdeel overheids-
personeelbeleid van de begroting
Binnenlandse Zaken 1992. Volgens
Paulis moeten de offertes worden
vergeleken op de verhouding prijs-
kwaliteit.

Minister Dales werd donderdag
overigens door de Tweede Kamer
ook aangespoord haast te maken
met de verzelfstandiging van het
ABP. Ook moet de bewindsvrouw
in de begroting 1993 een oplossing
aandragen voor de te laag geachte
premiebijdrage aan het ABP. Dit
zorgt weer voor problemen bij de
verzelfstandiging van het ABP

Gordels op
achterbank
per 1 april
verplicht

DEN HAAG - Het dragen van auto- :
gordels op de achterbank wordt ;
definitief vanaf 1 april volgend jaar !
verplicht. Deze wettelijke verplich- ,
ting geldt dan alleen voor auto's die
zijn uitgerust met gordels achterin.

Eveneens per 1 april 1992 mogen
kinderen jonger dan vier jaar uit- (
sluitend voorin in een kinderzitje I
worden vervoerd. Het kabinet heeft I
dit gisteren besloten. i
De aanwezigheid van autogordels <achterin is verplicht vanaf het ]
bouwjaar 1 januari 1990. <

Jaarvergadering Imkersbond LLTB
ROERMOND - De Bond van Im-
kers van de LLTB houdt vandaag
vanaf 13.30 uur in het gemeen-
schapshuis 'Baexheimerhof in Bae-
xem de jaarlijkse algemene jaarver-
gadering. Uit het jaarverslag over
1990 blijkt dat 671 ledenbij de bond
waren aangesloten, verdeeld over
23 afdelingen in drie regio's. Het
aantal leden is ten opzichte van het
jaardaarvoor weer iets verminderd.

De afdelingen Hoensbroek, Vlo-
drop en Buchten werden opgehe-
ven; de afdeling Tegelen werd over-
geheveld naar Venlo; Gulpen ging
op in de afdeling Mergelland en di-
verse leden van de afdeling Oirs-
beek werden overgeschreven naar
Brunssum. De verschuivingen in de
afdelingen hadden voornamelijk te
maken met een doorgevoerde reor-
ganisatie.

IHet juiste aantal bijenvolken btid
aangesloten imkers is niet bek&
De Bond had in 1990 te kamfj
met het zogenoemde Amerik%
vuilbroed bij de Bond. Tien bir,
volken moesten toen worden
brand. Ook werd een vervoers^bod ingesteld voor de regio *
zuiden van Sittard. Dat vervo^j
verbod is inmiddels opgeheven-

Konvooi met hulpgoederen naar Kroatië
GELEEN - Volgende week woensdag vertrekt een
konvooi met hulpgoederen vanuit Geleen naar Kroa-
tië. Het gaat om vijf auto's met vooral kleding en
medicijnen, verzameld door de pas opgerichteKroati-
sche Kulturele Vereniging (XXV) Limburg. De XXV
werkt voor wat betreft transport samen met soortge-
lijke organisaties in Rotterdam, Amsterdam, Gouda
en Twente. Vorige week vulde de XXV al een vracht-

auto met 18 ton hulpgoederen, bestemd voor het cj,
siscentrum van het Rode Kruis in Zagreb, de hoo'
stad van Kroatië.

De goederen van volgende week zijn bestemd vö,
Karlovac, een stadje dat zwaar onder vuur ligt. "j
nog goederen of geld wil geven kan dat melden
tel. 046-753901.



Het is niet te verwachten dat de banken zoveel hart voor Hoens-
broek hebben, dat ze het geld op tafel leggen. 'Zie jewel,' kan het
Heerlense gemeentebestuur dan zeggen, 'ze hebben er zelf niets
voor over.' Maar dit trucje is al te gemakkelijk. Heerlen wilde
Hoensbroek er bij de gemeentelijke herindeling graag bij hebben.
Maar als het gaat om financiering van plannen ter verbetering van
het centrum, moet Hoensbroek opeens zelf voor het geld zorgen.
Dat is meten met twee maten. Of denkt het gemeentebestuur'
Heerlense projecten ook met renteloze leningen van Heerlense
banken te financieren? Als dat zou kunnen, dan wordt besturen
wel heel gemakkelijk.

W.D.

Ook Boers vindt een mogelijke
verhuizing van de AID onver-
koopbaar. „Ik zou er nog vrede
mee kunnen hebben als de argu-
mentatie voor de verhuizing een
beetje zou kloppen. Twintig jaar
geleden was er een reden voor.
Nu niet."

" JanBoers: ,£)esnoods ga ik op en neer reizen naar deRandstad." Foto: FRANSrade

De Heerlense ambachtschool, ge-
huisvest in het fraaie bouwwerk
van de architect Jan Stuyt aan het
burgemeester De Hesselleplein in
Heerlen, zal mogelijk verhuizen
naar de gebouwen van scholenge-
meenschap Herland, als de integra-
tie een feit wordt.

Van onze verslaggever

J.EERLEN - Het ziet er naar*t dat de scholengemeen-
schap Herland en de Am-°achtschool in Heerlen op 1

1992 fuseren. De fil-
mbesprekingen zijn in een

J^rgaand stadium. Maandag-
avond zullen de schoolbestu-,en van beide scholen, bijeenomen om over het fusieplan
g^ beslissen. Directie- en be-

üurgieden willen daarna pas
Ageren op het samengaanan beide scholen.

De besturen van beide scholen on-
dertekenden in april van dit jaar
een intentieverklaring om een fusie
aan te gaan. De scholengemeen-
schap Herland is een mavo met een
aantal richtingen op gebied van la-
ger beroepsonderwijs (leao, lhno,
ihno, bbo). De school heeft onge-
veer 450 leerlingen. De LTS heeft
ongeveer 400 leerlingen en biedt la-
ger beroepsonderwijs in de techni-
sche richting.Hogeschoolorkest

voor concert
naar Mannheim

De inwoner van de Voerendaalse
kern Übachsberg herinnert zich
Jtog goed dat de verhuizing twin-
"g jaar geleden op handen was.
>.In het kader van de spreidingvan rijksdiensten moest iederdepartement een aantal diensten
verhuizen vanuit de Randstad.Aanvankelijk zou deAID verhui-
2en naar Apeldoorn. Vervolgens
Werd officieel meegedeeld dat
*e naar Lelystad zouden gaan.
Uiteindelijk is toch gekozen voorKerkrade", aldus Boers.

Expositie met
Kerkraadse kunst
KERKRADE - De vereniging
Kunst in Kerkrade (KIK) exposeert
vanaf 29 november in het Wijn-
grachttheater, de bibliotheek en het
gemeentehuis een aantal werken
van de aangesloten kunstenaars. De
opening vindt op die dag om 20 uur
plaats in de vernieuwde burgerzaal
van het gemeentehuis.

wel, maar als fatsoenlijk mens
kon je daar geen bezwaar tegen
hebben", zegt Boers. Hij verruil-
de zyn woonplaats Waddinxveen
voor de Limburgse heuvels.

toen nauwelijks zitten. „Het be-
sluit viel niet in goedeaarde. Het
personeel sprak van een vorm
van deportatie. En Limburg was
nog verder dan Lelystad, waar
we aanvankelijk naar toe zouden
gaan", aldus Jan Boers.

project verkeerde in financiële
nood. De toenmalige landbouw-
minister Lardinois heeft destijds
de burgemeester van Eygelsho-
ven ontmoet. Dat heeft geleid tot
een gedeeltelijke exploitatie van
het Socioproject door het AID."

Socioproject
ftet hoofdkantoor werd in de
toen nog zelfstandige gemeente

gevestigd, in het
öocioproject. Boers: „Het Socio-

De werknemers van de dienst za-
gen het vertrek naar Limburg

Boers: „Er zijn inderdaad proble-
men binnen de AID. Maar die los
je niet op door te verhuizen. Er
bestaan communicatieproble-
men, maar diezijn voor rekening
van het managementteam. Daar,
heeft men steken laten vallen.
De overgang van een 'handge-
schreven' systeem naar een com-
putergestuurd systeem is té snel
gegaan. Men heeft zich niet ge-
realiseerd dat er mensen mee
moeten werken. Het gros van het
personeel hier op het hoofdkan-
toor heeft helemaal geen com-
municatieproblemen". Waarmee
twee collega's van harte kunnen
instemmen.

benti banach

KIK, opgericht in 1989, is een groep
individualisten uit uiteenlopende
kunstrichtingen. De expositie in de
drie lokaties laat een samenspel'
zien tussen schilder- en beeldhouw-
kunst, fotografie en literatuur. De
expositie loopt tot 20 december.

Behalve van de zestigplussers
werd van iedereen verwacht mee
te verkassen. Een gedwongen
verhuizing dus, waaraan massaal
gehoor is gegeven door de AID-

GedwongenMaar anders dan nu het geval is,
klonk het verzet van de werkne-
mers toen lang niet zo luid. „De
politiek in Den Haag stond toen
achter het spreidingsbeleid en
de bevolking ook. Het trof ons

Nog geen actie tegen
tuintjes LeenheerstraatFusie Herland en LTS

Ambachtschool verlaat mogelijk schoolgebouw Hesselleplein
Krachtpatser
" Hein Beckers, postbode en
raadslid in de gemeente Sim-
pelveld, is opnieuw een wed-
denschap aangegaan met zijn
collega's van depost. Het eerste
gokje heeft 'krachtpatser' Hein
verloren. Hij zou drie zakken
cement d 25 kilo dragen over
een afstandvan honderd meter.
Op het 'moment suprème' liet
Beckers het échter afweten. Re-
den: doorgezakt tijdens een
tentfeest. Gevolg: pap in de be-
nen, duffe kop en maagpijn.
Zijn zeven collega's betaalde
hij spontaan ieder 10 gulden
uit.

Laudy: „Leden van de vereniging
kregen toestemming om een tuintje

„Als er voldoende draagvlak is, wor-
den de tuintjes alsnog gelegali-
seerd", verklaart directeur Laudy,
„maar dan moet wel minimaal de
helft van de bewoners instemmen
met de tuintjes."

de hofjes te kunnen legaliseren en
wildgroei tegen te gaan werd buurt-
vereniging Op den Haan opgericht.

Een kleine twee jaar geleden heeft
een aantal bewoners van flats op de
begane grond zelf tuintjes gemaakt
op de kleine stukjes gras aan de
voorkant van de flatgebouwen. Om

Voordat de woningvereniging maat-
regelen neemt tegen de Brunssum-
mers wil Laudy eerst de resultaten
van een enquête van de organisatie
Welzijnswerk en Educatie Bruns-
sum (WEB) afwachten. Het WEB is
bezig met een onderzoek naar de
behoefte onder de bewoners aan
een tuin.

Leenheerstraat. Directeur H. Lau-
dy van de woningvëreniging kon-
digde onlangs aan dat de tuintjes
halfnovember moesten verdwijnen.

Van onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Woningvereniging
Brunssum onderneemt nog geen
stapppen tegen flatbewoners die il-
legaal een tuintje hebben aangelegd
vóór hun flat in de Brunssumse

te maken. Jammer genoeg vielen er
ook mensen buiten de boot, omdat
er niet in alle flats voldoende draag-
vlak was. Deze mensen zijn nu dus
illegaal bezig."

PvdA trekt GS aan het
jasje over Wiso Split

Krachtpatser(2)
9De nieuwe weddenschap is
een herhaling van het eerste
karwei. De verliezer kan re-
vanche nemen. Advies van zijn
PTT-maten: veel oefenen en de
dag voor het grote gebeuren
niet offeren aan Bacchus. Bin-
nenkort gaat het gebeuren.
Raadslid Beckers heeft (stie-
kem) geoefend in een sporthal.
Hij sjouwde met gewichten en
trok enkele sprintjes. 'Ik ben er
klaar voor', roept hij trots. En
de inzetvan deweddenschap is
inmiddels verdubbeld. De post-
bodes hebben hun eerste 'gok-
winst' plus een tientje per man
in een pot gestopt. In de pot zit
nu 140 gulden. De hamvraag is
nu: Wat gebeurt er als Hein
wint? Wordt dan een vat bier
aangeslagen of gaat dat geld
naar een huisarts dieeen uitge-
breid onderzoek instelt naar de
ontstane rugklachten?

Lijstenmakers
"Kerfcradenaar Jo Smeets en
Jeu van den Hove uit Hulsberg
namen onlangs met succes deel
aan de nationale Creativiteits-
show in Utrecht. Het duo, werk-
zaam bij de inlijsterij van het
ZOL-bedrijf te Valkenburg,
schreef in voor de lijstenma-
kerswedstrijd. Van den Hove,
deed mee in de categorie klas-
siek en won de tweede prijs
voor de wijze waarop hij bloe-
men had omkaderd. Jo Smeets
koos voor 'modern.De manier
waarop hij het thema 'The Kiss'
(de kus) tijdens het inlijsten,
verwerkte, was eveneens goed
voor een tweede prijs. De vak-
kennis van beide heren heeft er
inmiddels toe geleid dat er een
wachttijd van 2 a 3 weken is
ontstaan op het werk dat aan-
geboden wordt in de werk-
plaats aan de Onderstestraat
in Valkenburg.

" Het echtpaar Falla thuis aan de Churchillaan
Foto: FRANS RADE

Groot
Na de fusie zal er in Heerlen een
grote school ontstaan voor mavo en
voortgezet en buitengewoon be-
roepsonderwijs. Mavo-leerlingen
kunnen in een vroegtijdig stadium
praktijkgerichte vakken kiezen,
waardoor een betere aansluiting
kan ontstaan op het beroepsonder-
wijs. De jongens en meisjes hoeven
ook niet meer in zon vroeg stadium
hun beroep te kiezen, ze kunnen
langer algemeen onderwijs genie-
ten.

d EERLEN - Het schoolorkest van
SchSeCt°r Techniek van de Hoge-
tvv °°^ eel*len gaat volgende week
Ön t

aSen °P concertreis naar
's i and- Plaats van bestemming
kest Stac* Mannheim waar het orJ
j>a

, baandag en dinsdag in de
bij u ochscnule für Technik en na-tel * stadhuis een aantal concer-teri geeft.

Maatregelen

Van onze medewerker
HEERLEN - De statenfractie van
de PvdA heeft GS gevraagd welke
controles het college uitoefent op
het Kerkraadse bedrijf Wiso Split.
De PvdA toont zich verontrust over
vermeende milieuvervuilende acti-
viteiten van het bedrijf.

produktie van 15.000 ton per jaar
houdt. Milieuambtenaren van de
provincie zouden bij controles, eer-
der dit jaar, een overproduktie van
7000 ton geconstateerd hebben.

Wiso Split in Spekholzerheide ver-
werkt en verbrandt mijnsteen tot
gravel. Daarbij hebben omwonen-
den soms last van rode stofwolken
die daarbij vrijkomen.

Verder willen de sociaal-democra-
ten weten hoe de in juli aangekon-
digde strafrechtelijke maatregelen
tegen de geconstateerde overtredin-
gen van het bedrijf hebben uitge-
pakt.

tjj tConcertreis wordt gecombineerd
etl ,een bezoek van directieleden
He ,ocenten van de Hogeschool
WerOr"in het kader van de samen-
sta jfIHSsovereenkomst die er be-at met de school in Mannheim.

In de brief die de statenfractie aan
Gedeputeerden Staten gestuurd
heeft, vraagt de Pvda of Wiso Split
zich inderdaad aan de door deRaad
van State toegestane (maximale)

Het echtpaar Falla-Hendriks in
Hoensbroek vierde afgelopen
donderdag het diamanten huwe-
lijksfeest. Dat ging ondermeer
gepaard met een diner voor dc
hele familie in een Heerlens res-
taurant. Tussentijds bezocht
mevrouw Van Zeil het echtpaar

Mevrouw Francina Falla (81)
werd geboren in het Duitse
Homberg en verhuisde op vijfja-
rige leeftijd naar Nederland. Jac-
ques Falla (83) zag het levens-
licht in België en werkte later
lange tijd op de ON 111.

Diamanten paar voor het overbrengen van haar
felicitaties.

Het is de bedoeling dat de nieuwe
scholengemeenschap onderge-
bracht wordt aan de Heldevierlaan
5 en 6. De andere locaties van de
scholen (Schimmelpenninckstraat,
Schandelermolenweg) zouden afge-
stoten kunnen worden, evenals het
gebouw van de LTS aan het De
Hesselleplein in Heerlen. Geld sociale

vernieuwing
voor jeugdsoosDe eerste prins

wordt al gekozen

Weekeinde vol carnavalsfeesten
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De W Rimburg
en de jeugdsociëteit in dezelfde
Landgraafse kern krijgen 40.000
gulden uit het Fonds sociale ver-
nieuwing voor de bouw van een
gecombineerde kleedruimte en een
jongerenruimte.De rest van het be-
nodigde geld, 260.000 gulden stond
al op de gemeentelijke investerings-
lijst voor dit jaar. De Landgraafse
raad beslist donderdag over het col-
legevoorstel.vastelaovend

de zingende coryfeeën Sjef
Diederen en Beppie Kraft niet
zullen ontbreken. Tussen de be-
drijven door staan ook nog de
Nachroave uit Maastricht op de
planken. En wat dacht u van
Tjeu Houben in de ton. Het be-
gint vandaag allemaal om 20 uur
in het gemeenschapshuis De
Henkhof. Tip met stip.
Hetgeen niet wil zeggen dat het
vanavond bij de Droepnaze in
Vaesrade ongezellig zal zijn. In
tegendeel. En ook bij CV De
Wuif in Ransdaal is iedereen
welkom. De Wuifers besteden
aandacht aan het 2xll-jarig be-
staan met een Wouvendisco in
zaal Coumans.

Net zoals veel van zijn collega's.
René I is de motor van een gezel-
lige avond in café 't Baekske die
vandaag om 20.30 met het orkest
dePrimario's uit de startblokken
flitst.

Het nieuwe onderkomen moet de
Jeugdsociëteit Rimburg eindelijk
aan een permanent onderkomen
helpen. Eind 1988 betrokken de jon-
geren het voormalige café deKegel-
baan aan de Broekhuizenstraat.

De Kirchröatsjer Vasteloavends-
verain houdt het dit weekeinde
even rustig. Daarentegen gaan
de Brikkebekkeschers in Bruns-
sum vandaag dansend het sei-
zoen tijdens een openingsbal
rond 20 uur in het Unitasge-
bouw. " De Kerkraadse formatie Ummer dr Neaven neemt na

twee jaar afwezigheid van de carnavalspodia de draad
weer op.

- De spits van het
arnavalsseizoen is eraf en dat isoor de De Sjweëgelsöppers in,

jieuwenhagenreden genoeg om
yandaag in het zalencentrum De"randpoort (Fanfarezaal) de
jueuwe prins te proclameren.
~at zal in de late avonduurtjesgebeuren. Vooraf presenteren deSjweëgelsöppers natuurlijk een
gevuld programma waaraan
Pastoor' Thei Dols uit Maas-

Pv»° - ■ z^n ze£en geeft en waarbij
Coolen plaatsneemt in deDuut. De Brandpoorten zijn al

ruimschoots voor 21.11 uur
°Pen, want op dat tijdstip begintnet proclamatieprogramma.

Sleutelauto

anti-blokkeersysteem.

" „Fijn van Klijn", merkte de
heer Reinierkens, directeur van
het Centrum Vakopleiding in
Heerlen op toen hij de sleutels
van een Volvo 440 GLT 'sleutel-
auto' in ontvangst nam. Het
Hoensbroekse bedrijf schonk
een voertuig om de puur prak-
tische opleiding nog meer ca-
chet te geven. De 440-serie zit
volgens de kenners boordevol
moderne electronica, onder
meer voor de ontsteking, voor
de boordcomputer en voor het

Vorig jaar mei moesten ze daar
weer uit, omdat het pand was ver-
kocht en de jongeren geen vergelijk
met de nieuwe eigenaar konden
treffen. Enkele maanden later be-
reikten ze overeenstemming met de
W Rimburg over een gezamenlijke
accommodatie.

De Lotbroekers in het MFC-
gebouw met Frühschoppen en
bij de Jonge Bock in het restau-

rant van de sporthal De Varen-
beuk. Om 11.11 uur stroomt het
bier uit de tapkranen.

Tip
rins René I van de carnavals-Vereniging Sjilvend Alaaf pro-longeert zijn titel voor één jaar.

De Zeemplekkesj in Merkelbeek
vieren en passant hun 40-jarig
bestaansfeest waarbij ondermeer
buutereedner Frans Haselier en

Wie zondagmorgen zijn (na)dorst
wil lessen kan terecht bij de CV

Zo ook de Kemphane Beersdal
luiden carnaval in evenals De
Paljassen in Meezenbroek en De
Molmuus in Klimmen, waar on-
der andere Hein Coenen in de
buut komt.

Voor Hub Schiffers van Dr Hek-
senbergse Vasteloavendsverein
is er vandaag een onderschei-
ding. Hij krijgt de Orde van Ver-
dienste in hetgemeenschapshuis
Heksenberg.

ers in de Randstad. Jan Boers:
„Het aantal werknemers dat is
achtergebleven is op één hand te
tellen. Er zijn ongeveer veertig
gezinnen meegegaan naar Lim-
burg. Van die mensen werken er
nu nog vier bij het AID."
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Jan Boers na 20 jaar mogelijk terug naar Randstad:

'Ik ben geworteld in Limburg'
Hoensbroek

nanciële middelen voor het

Het Heerlense gemeentebe-
stuur zet Hoensbroek met de
rug tegen de muur. Er blijkt
geen geld te zijn voor de uit-
voering van het centrumplan
in Hoensbroek, want er ont-
breekt maar liefst tien mil-
joen gulden. In plaats van
zelf op zoek te gaan naar fi-

hartje van deze voormalige
zelfstandige gemeente, kaatst het gemeentebestuur de bal terug.
Hoensbroek moet zelf maar een manier vinden om aan geld te
komen.

Heerlen heeft wel een suggestie: De banken in Hoensbroek moe-
ten een renteloze lening van 15 miljoen ter beschikking stellen. Vijf-
tien jaar lang wil het college dan jaarlijkséén miljoen terugbetalen.

KERKRADE - Jan Boers werkt
DÜ de Algemene Inspectie
Dienst. In 1973 is hij meever-huisd, toen het hoofdkantoorvan de AID van het ministerie
van Landbouw en Visserij werd
verplaatst van Den Haag naar
Kerkrade. Nu er sprake is van
een mogelijke terugtocht van hetkantoor naar de Randstad, is
Boers bang dat zijn sociale leven
flink in het honderd wordt ge-
stuurd.

De resterende 'immigranten' zijn
inmiddels met pensioen en ver-
vangen door Limburgs perso-
neel, precies zoals de regering
met haar spreidings- en herstruc-
tureringsbeleid had beoogd.

Door een nieuwe verhuizing zou
aan dat beleid afbreuk worden
gedaan. Wat twintig jaargeleden
is opgebouwd zou weer afgebro-
ken moeten worden. Althans zo
denkt het Kerkraads college van
B en W erover.

Maar verhuizen is er deze keer
Jüet bij. Boers is vijftig en zijn
kinderen zijn het huis uit. Hij
vindt dat hij op deze leeftijd niet
meer kan aarden in een nieuwe
omgeving. „Ik zal er alles aandoen om hier te blijven wonen.
Desnoods blijf ik hier wonen en
Sa ik in de Randstad werken en
°P en neer reizen. Ik ben hele-
maal geworteld in Limburg",
aldus de AlD'er.
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Oostenrijk Luxemburg

. dagen HITTISAU ’769,- LUXEMBURG prachtig gel.
xp. H.P. Per luxe touringcar "."9.e.n «elHuur te
/ertr. 29 febr. / 7 maart 1992 W.lwerwiltz. Inl. 045-410071
n hotel Schiff, kamers met Van maandag t/m vrijdag,
touche, w.c, balkon, sauna, van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
Hubertus Reizen 045- uw PICCOLO telefonisch
352871. Lid S.G.R. opgeven. Tel. 045-719966.

(Huis)dieren
■■■■ —i i i

VANDAAG
Grote vogelmarkt

in Makado-Beek
Toegang gratis

6124 BH, huisnr. 70.
Te k. div. soorten VOLIÉRE-
/OGELS. Troereberg 2,
Jbach o. Worms. (wijk Na-
niddagsche Driessen).
n- en verkoop van goede
ipórt- en recreatiepaarden.
Stal de blauwe Steen, Rob
JOOSTEN, tel. 045-242864.
Te koop Engelse gladharige
rOXTERRIERS m. stamb.
fet 04742-2209.
Te k. weg. omstandigh.
alauw/witte Schaefer KEES-
HOND 3 jr. oud, zeer lief
/oor kind., zindelijk, pr.n.o.t.
(. Tel. 045-317675.
Fe k. DISCUSVISSEN,
urquoise, maten M t/m XL.-diaesberg 045-323280.

Fe k. Perzische KATJES
net stamboom en inenting,
ei.: 04493-1957.
Te- k. gewatteerde STAL-
DEKENS met kruisingel nu
f 70,-, tev. zadeldekjes v.a.
f37,50. Tel. 04492-1038.
3fI)ARD-PUPS, ingeënt,
jntwormd, getat. en gecou-
aeérd, met stamboom, ou-
_ers aanwezig, uitmuntende
afstamming. Tel. 0932-
-11811208 na 17.00 uur.
301 jr. TEKKELFOKKERIJ.
Dp. -dit: moment welpen,
d**ert», tel. 09-49-2406-

-3175. Herzogenrath.
Te< koop Brits korthaar
DCESJES, met stamboom
an enting. Tel. 04498-53188
VORKSTERR., boemers,
jw.poedels, westies wit.
i/Valem 11a. 04459-1237
Jachtige BOBTAILPUPS
net stamb. ing. en ontw.
-net garantie. Tel. 04923-
-32960 b.g.g. 04137-9406.
re '■koop BOUVIERPUPS, 8
*k;, zwart, ingeënt. Tel. 09-
-32,11714994.
Te koop Shetland PONY'S.
TeC 04498-55962.
Te k. DOBERMANNPUPS
net stamboom, goede afst.,
ng. Ep ontw. 04125-5077.
Te k. BERNER-SENNEN
oups. Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483
re' k. aangeb. gedroogde
PENS voor uw hond, pr.
f 2b,- p/kg (korting bij meer
afn,). Tel. 045-751438,
3ergseweg 109, Voerendaal
re koop D. HERDER teef,
15 mnd., met stamboom.
rek 046-513636.
re koop PAPPILION, 2% jr.
oud, reu. Tel. 045-410046.
Kednel v.d. Kronkelhoeve
Siberische HUSKY-PUPS
met stamboom. 046-751985
Te k. NEWFOUNDLAN-
DER-PUPS zwart met
stamb. en gar. 04130-65487
Te k. AIREDALE-TER-
RIERPUPS met stamboom.
rek 04130-65750.
3yberische HUSKYS-PUP-
3IES, 7 wkn. oud. Tulpenstr.
?, Schinveld. 045-255911.
re k. TECKELPUPS, 6 wkn.
Dud. Dr. A. Kuyperstr. 99,
Brunssum.
Te k. SIERKIPPEN, kleine
an grote. Nagelbeek 23,
Scttinrien.

Te k. 8-jarige D PONY /
Merry; 8-jarige Merry, gere-
den en betuigd. Rob Joos-
ten. Tel. 045-242864.
Te k. napolitaanse MASTI-
NOPUP met stamb. vr.pr.

’ 1.500,-. 045-229517.
Goed tehuis gezocht v. DO-
BERMANN, 3 jr. (reu). Tel.
04405-3322.
Pracht, blonde BOUVIER-
PUPS prima stamboom,
HD-vrij, schrift, garantie te-
vens goed tehuis gez. voor
teef, 5 1/2jr. 04138-75668.
Akita Inu PUPS kleuren rood
gestroomd en pinto, tel.
0932-11345971.
Te k. DWERGPOEDELS in
div. kleuren, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04750-16590.
Te koop abricot DWERG-
POEDELTJES en witte
keesjes, 8 wkn., iets moois.
Tel. 09-32.11863809.
Te k. prima WAAKHOND
bastaard-reu, pr. ’ 200,-.
Tel. 045-752468.
Te k. Mast. NAPOLETANO-
PUPS, v. lt. imp. Vice we-
reldkamp., m. lt. imp. ge-
coup. Tel. 09-32.13554287.
Weg. omstandigh. af te ha-
len BOOMER hondje, 4 mnd
oud, is ingeënt, Schoolstr. 4,
Grevenbicht. Tel. 04498-
-59239.(1ief5t tussen 13.30
en 15.30 uur).
Te k. grijze roodstaart-
PAPEGAAI. T.e.a.b. tel.
04498-51603 na 18.00 u.
Te k. SHIH-TZU PUPS met
stamboom, 3 teefjes en 2
reutjes. Inl. 013-561685
Te k. PUPS van Collies,
Keeshondjes, Herders,
Shih-Tzu's, Poedels, West
Highland Terriërs, Labra-
dors, Maltezers, Teckels,
Yorkshire-terriërs en
Bastaardhondjes. 04958-
-91851. Zond. 17 nov. gesl.
Te koop Friesch HENGST-
VEULEN. Tel. 045-271820
b.g.g. 045-456491.
Te koop BOUVIERPUPS,
10 weken oud. Tel. 0932-
-11754494.
HONDJES te koop, ’lOO,-
Spoordijkstr. 78, Hoens-
broek. zat. en ma. 10-18 uur
en zo. van 14-18 uur.
Te k. koppel blauwvoor-
hoofd amazone PAPEGAAI.
Tel. 045-753013.
Te koop Welsh C-PONY,
lief voor kinderen Inl. 04492-
-3665.
Te k. Siberische HUSKY-
PUPS ingeënt en ontw. Tel.
04138-76623 b.g.g. 73394.
Te k. Duitse HERDERPUPS
met stamb., ouders HD-vrij.
Koopje. Inl. 045-245603.
Te k. Amerikaanse Stafford
Shire TERRIËR, plm. 15
weken, weg.omst., ingeënt
en ontw. ’500,-, beide ou-
ders aanw. Tel. 045-465133
Te k. prachtige Schotse
COLLIE-PUPS (lassie) ing.
en ontw. Tel. 08866-3151.
Golden en Labrador RE-
TRIEVERPUPS, met stamb.
en gezondheidsgar. Tel.
04135-1931.
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Alleenst. sportieve moderne
man van 40 jr. zkt. moderne
sportieve VROUW, lengte
tot 165 cm, om een ser. re-
latie mee op te bouwen, kind
welkom. Br. m. foto o. crew.
ret. o. nr. B-9799 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

JONGEMAN 28 jaar zoekt
een vriendin om een relatie
mee op te bouwen. Ik heb
zwart haar, bruine ogen en
ik ben heel rustig. Br. met
foto krijgen altijd antwoord
terug. Br.o.nr. B-9789, L-D,
Pb. 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 al-
leenstaandenbal. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25a.
Tol ai<;-9ii37e;

Nette, rustige j.man, 30 jr.
HBO, z.k.m. eerlijke, lieve,
J.DAME, voor ser. rel. Br.o.
nr. B-9774 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Wed. 65 jr. zoekt leuke
vriend of vriendin om de
eenzaamheid op te lossen.
Br.o.nr. B-9811 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Geb. man 51 jr. zoekt 'n ge-
zellige vrouw. Br.o.nr.
B-9812 Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Sociëteit Heerlen v. alleen-
staanden, zaterdag CON-
TACTAVOND met DJ Skip-
py in Café St. Berb, St Bar-
barastr. 115, Palemig-Hrl.
Alleenst. vrouw 64 jr. zkt.
VRIENDIN ( Ifst. niet-rook-
ster) om samen de dagen
gezellig door te brengen. Ik
hou van wandelen (korte
afst) Br.o.nr. B-9801, LD.
D p oftm ram r\D u^nrinn

Bel de Vakman

Kombi-dak
Voor al uw dakwerkzaamhedeno.a.

Platte daken, pannen daken, dakkapellen, isolatie en dak-
beschot, dakgoot en zinkwerken, schoorsteenbouw en

lichtkoepels.
Locht 25, Kerkrade. Tel. 045-414890.

Bestaande PARKETVLOE-
REN: schuren, borstellen en
verzegelen. Gratis prijsop-
gave. Tel. 045-740335.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating ook
tuinaanleg, vrijbl. prijsopg.
-T__i nA&_r_r>AOAQ

Te koop HALKLOK, 3 ge-
wichten en oude hangklok.
Koopje. Schrieversheide-
weg 38, Heerlen.
Veel keus in blank eiken
meubels!!! AAA-WINKEL,
Rumpenerstr.ll6 Brunssum
Te koop eiken leren BANK-
STEL, 3-1-1, z.g.a.n., vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-211847.
Te k. Manou 2 en 3 ZITS-
BANK, lederen draaifauteuil,
i.g.st., elk aannemelijk bod.
Tel. 045-412758

Te k. zeer exclusieve SA-
LONKAST met rozenpane- 'len, massief eiken, ’ 1.950,- I045-244517 na 18 uur. i
Te k. prachtige noten SA-
LONTAFEL. Tel. 045-
-226396. "Te k. blankeiken KAST ge-
boend, 2.00x2.00x0.55 mtr.
Nw.pr. ’ 4.900,-. Pr.
’2.400,-. Tel. 045-324708
na 13 u.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad, -Riemst (B). 09-3212261156 I

'——— ! ~~ :—w? l
Zonnebankea'Zonnehemels i

' ■""*" ""*"""1""111"1" i
Zonnehemels j

Nu halen, volgend jaarbetalen!!!! t
Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen. :

V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,-’ 1.299,- **’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen, i
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie. <Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531 i

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. '

MS-DOC PC's al va. ’ 499,-
-veel keus in computuermeu-
bels! AAA-winkel, Rumpe-
nerstr. 116, Brunssum.

Kachels/Verwarming

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

Jac Köhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

046-513228 Of 514862.
KACHELS open haarden,
moderne schouwen. Reker
Kachelspeciaalzaak, Kluis
28, Geleen. 046-740785.
ZIBRA-KAMIN, rond model,
t. KRA 858, Op Gen Steen
32, Landgraaf, 045-314912.

Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Huish. artikelen
Super aanbieding nu kof*
in 1992 betalen! Ktv's, 'deos, hi-fi install., mini-s»
wasautom., afwasautoC
magnetrons, droogauttf»
diepvriezers, koelkast*
Alle electro-apparaten 1

’ 7,50 p/wk. Hoevena»
Expert, Kerkstr. 11
Brunssum. I
Te koop: div. goed gerej
seerde MIELE wasautortj
ten mcl. gar. Onderdefl
shop Kerkrade, Einders»
30 (bij de Markt). T
Ijsk. ’95,-; gasforn. f&\DIEPVR. ’150,-; el. f*
’195,-; wasdr. ’175,-; m
aut. ’ 195,-. 045-725595.J
Te koop massief ém
BANKSTEL 3-1-1, i.M
Tel. 045-314472. J
Wat VERKOPEN? Adv*
teer via: 045-719966.

ici. wj-g,i u/j. r.p. xy*u\ urneenen tei. u*K>--»-*-*t-_Hg.
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Sieraden occasions

Stokstraat'2, hoek Smedenstraat Maastricht. Tet. 043-256282
Geopendmaandagvanaf 13.00 uw, dinsdagt/m zaterdag vanaf 10.00uur

:-...!; Donderdag koopavond

Voor INKOOP en VERKOOPbij

y -"L . /
W/e anders!

Let opl Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793,
b.g.g. 045-311334. Tevens
ZINKWERK en PVC-dak-
gootbekleding. Gratis offerte
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Het vertrouwde adres voor: het wassen van al uw ramen
Voor hoge drukreiniging en

■ voor het reinigen van uw
dakgoten. Schoonmaakbe-
drijf F. SAVELSBERGH,
Kerkrade. Tel. 045-427431.
DAKCENTRALE Limburg,
voor alle soorten dakwerk-
zaamheden en reparaties.
Vraag vrijblijvend advies en
prijsopgave. Gratis dakin-
spectie. Speciale winterkor-
ting. Tel. 045-465285.
En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Droomt u van een luxueuze
badkamer, maar u weet niet
hoe? Wij maken van uw kale
ruimte een droompaleis.
Waar? Bij IRWO-DESIGN,
Hoensbroek. Vraag vrijbl.
offerte. Info: 045-227028.
Voor al uw CV en SANITAIR
tel. 045-327217.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS-werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. Bel vrij-
blijvend 045-726366.

Te k. halve ZONNEHEMEL
6-lamps, Op Gen Steen 32,
Landgraaf, 045-314912.
ZONNEHEMEL 'ERHUUR:
Huur nu 1 maand 'n zonne-
hemel voor ’ 150,- mcl. be-
zorgen en ophalen. Inl. 045-
-312956.
Mooi bruin op ultra moderne
zonnebank (medisch goed-
gekeurd). Nu met air-condi-
tioning, 26 lampen en ge-
zichtsbruiner. Ook 's avonds
Mia Eidams, kruisbergstr. 80
Brunssum. Tel. 045-259686

Computers
Te koop ATARI Linx draag-
bare kleurenspelcomputer
met 7 topspellen, draagtas
en zonneklep, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-3496.

—— —) ---.-...

rJ NO. LjlN *s
Klassieke, mechanischepolshorloges
Stokstraat2, tió&k Sme<^stiaatMaa^i^tTof.O43''2S62B2
Geopendmaandagvanaf 13.00 uur, dinsdagUmzat&rctag vanaf 10.00uur

Donderdagkoopavond .
Voor INKOOP en VERKOOP bij

v Kf^y^n^ïX _-___/ ;
Wie anders! E

Erkende Huwelijksbureaus

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

geeft u natuurlijk ook een grote kans van slagen.
Ruim 80% vindt binnen

enkele maanden een relatie.
Wilt U meer weten? U kunt geheel vrijblijvend bellen.

Maastricht e.o. mevr. Oorsius 043-640170
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337
GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN

Naam: m/v
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

St. Date, Houthemerweg 27, 6231 KS MEERSSEN.

Stichting Date
Niet zonder reden Nederlands grootste relatieburo.

Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC.

-"- 1
Drie goede redenen

om juist nu tot een inschrijving over te gaan.
Meer weten? Bel:

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

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

BON VOOR GRATIS BROCHURE
Naam: m/v

AriraA*

T Gratis kan natuurlijk niet,
| maar voor ’25,- staat uw
1 huis, auto, enz. met FOTO

op LD-TV.

Kapper/Cosmetica

Kunstnagels
Zondag 17 nov. hebben wij in Motel Stem (afsl. Urmond
richting Maastricht) een open dag. Deze begint om 10.00
uur tot plm. 17.00 uur. Doorlopend geven wij demonstraties
van al onze nieuwe produkten. leder die geïnteresseerd is
in kunstnagels of in een opleiding hiervoor, is van harte
welkom. Voor info.:

J.V. Nail Cosmetics
Eindhoven. Tel. 040-550404.

DCL - Computers op maat!!!
Wij combineren topkwaliteit met de nieuwste High-Tech

tegen scherpe prijzen. Bel voor info. of haal geheel
vrijblijvend een folder. Met service in eigen werkplaats.

DCL, Quaedvlieglaan 33, Schaesberg. Tel. 045-322333.
Te koop NINTENDO met 4
spelcassettes, ’ 400,-. Tel.
045-218568.
Te k. COMMODORE 64
plus kleurenmonitor, printer,
diskdrive, muis, tekstver-
werkers, spellen en teken-
programma's. 045-724653.
Te k. AMIGA 500 NL, 1 MB,
1084 S monitor, geh. compl.
Tel. 045-251263.

COMMODRE 64 met floppy,
printer, datarec, muis, joy-
stick, final cartridge 3 en
veel software. 045-720765. .
Te k. C 64, met disk-drive,
en cartridge, muis, joy-stick
en SPELLEN, pr. ’400,-. "Tel. 046-521666.
Te koop PHILIPS Tekstver- 'werker en toebehoren. Tel.
045-241210.

SCHOONHEIDS-massage-
ped- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-62939 of 66561.

Wonen Totaal. KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop geloogd massief
eiken TAFEL met 6 stoelen.
045-221656.
Te k. grenen HOOGSLA-
PER, z.g.a.n., 2 keer 1 pers.
bed, met trap omhoog naar
glijbaan. Vr.pr. ’ 500,-.
04498-56912.
Te k. donkereiken EET-
HOEK: tafel 1.80x0.80 mtr.
en 4 stoelen. Vr.pr. ’500,-.

j NO j_/~iiï \_
Antiek zilver

Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht Tel. 043-256262
Geopendmaandagvanafl3.oo uur, dinsdagtfm-t&tunfyg vanaf 10.00 uur

Donderdagkoopavond

Voor INKOOP en VERKOOPbij

1 —lgJ^W&g£ /'"" f ■Wie anders!
Tel. 04492-5396. |

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Te k. TOSHIBA 1200 Porta-
ble PC ingeb. accu, draag-
tas, 2 disk st 640 KB. Tev.
Commodore PC I met 2e
disk-drive cv. met printer.
Zat. na 12 uur 045-425752.
I

Te k. SPELCOMPUTER
Atari 2600 en 21 cass., tel.
045-426492.
Wat VERKOPEN? Adver- "teer via: 045-719966.

—z>

Kachels/VerwarmingI__T -*
Barbas inbouwhaarden

Kachels en schouwen
Arnold Opreij

HEERLEN, HEERLERBAAN 273
MAASTRICHT, BEATRIXHAVEN 1

Te k. GASHAARD, gevelka-
chel en potkachel. Tel. 045-
-461574.
Te k. GASHAARD 3 jr. oud,
’375,-; Etna fornuis, i.g.st.,

’ 100,-. 045-226664.

Te k. mooie antieke M
KACHEL, vr.pr. ’ 2.500.
Tel. 04406-14822.
Direct resultaat, als JSPOTJE op LD-TV staat, f i045-719966 voor meer inf

—.—, *,

Muziek I
Orla Orgelshow !!!

Op donderdag 21 nov van 18.00 - 21.00 uur, demonstre^'
MICHEL VONCKEN, de nieuwste Orla Orgelkollektie.

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

Maandag t/m Zaterdag open, donderdag koopavond^

Heropenings-aanbieding:
Bij ieder keyboard va. ’ 795,-

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Roland SC 55 Canvaz Sampling module nu (beperkt) uit
voorraad leverbaar!!! Wat een sound voor die prijs.

VoorPiccolo's zie verder pagina 22

'■ -_

Opleidingen

Hogere School voor de Mode
ARNHEM, 4-jarige praktijkgerichte mode-opleiding op
HBO-niveau. Veel kennis van techniek binnen actueel

modisch kader. Idividuele begeleiding
Open dag

Zaterdag 23 november van 11.00-16.00 uur.
Avondcursus Moulage

Informatie en aanmeldingen: 085-428283/ 085-456427.
ALEXANDERSTRAAT 35, 6812 BC ARNHEM

«mes

Woonplaats:
Telefoon:

STICHTING MENS EN RELATIE, erkend RvT, Min. WVC. -Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief.
LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

MYRA bemiddelingsburo.
Tientallen Poolse dames in
alle leeftijden, zoeken se-
rieus contact met een nette
man. Bijv.: Katarzyna 23,
blond, groene ogen, geen
kinderen; Anna 27, bruin,
bruine ogen, geen kinderen;
Renata 32, blond, blauwe
ogen, geen kinderen; Bar-
bara 43, blond, blauwe ogen
1 getrouwd kind; Zofia 50,
zwart, bruine ogen, geen
kinderen. Dit zijn maar en-
kele van de bij ons inge-
schreven dames. Heeft U
intresse, bel dan vrijblijvend:
045-229 448.

Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halfjaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in het weekend.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. donkerbl. Teutonia
WANDELWAGEN en voet-
enzak, parasol, regenkap en
zeil. Bijna nieuw, ’300,-;
donkerbl. winter-voetenzak
(scheerwol met dikke vacht)

’ 100,-. Tel. 045-222602.

jJ noAjin *s
Antieke juwelen

Stokstmat2, hoek Smedenstraat Maastricht Tel. 043-256282
Geopend maandagvanaf 13.00'uur, dinsdagVmzaterdag vanaf 10.00uur

Donderdag koopavond

Voor INKOOP en VERKOOPbü

i \ <^yce€<7iefrL i
Wie anders!

ANWB en Bovag erk. Ver- .
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motpr,. 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.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-'92.

Massage voor
mannen

Beginnerscursus 2 weekend
in jan. en febr. Roermond.

Folder: Thomas, P.B. 1447,
1000 BK Amsterdam.

020-6624382. (kant.u.)
rECHTRAIN (computer)
Dpleiding aan huis en in be- 'drijf. Tel. 046-377801. '.., '!■' I

~ Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in '8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet. geslaagd geld terug. '.Vraag naar onze voorwaar- ]
den. Ook rijlessen voor be- 'ginners. ]
30VAG Erkende Autorij- i
school Th. van Bentum. De
viste weg naar uw rijbewijs.
345-^17487. Hoensbroek.
Jw "RIJBEWIJS binnen 8
iagep op de Ned. Antillen
i/ia Saba Driving Organisati-
an. ,6el voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.
ïjbewijs, vraag naar onze
»/oorwaarden). ,
Eerste 10 AUTORIJLES- i
3EN è ’ 30,- per les. Auto- ■ijschool Peter Boersma, tel. i
345-256663.

CHAUFFEURSDIPLOMA
CCV-B, theorielessen wor-
den gegeven door vakkun-
dige leerkracht. Vakrijproef
op DAF 3600 ATI, start
nieuwe cursus 7-12-'9l.
Aanmeld, nog mog. Bij niet
slagen, volgende cursus
gratis. Inl. Verkeersschool
Arnoldussen, Hoogstr. 201,
6373 HT Landgraaf. Tel.
045-311631.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks Hoes,
Hoek Agncolastraat, Opho-
ven 1 Sittard organiseert ie-
dere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl.: 046-747962.
Weduwe 58 jr., 1.70m., zkt.
WEDUWN., v. vriendschap,
veelzijdige interesses. Br.o.
nr. B-9783, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Knorr Combi KINDERWA-
GEN 4 in 1,6 mnd oud, van
’l.OOO,- voor ’500,-. Tel.
04405-3668.

Te k. Herlag KINDERWA-
GEN met alle toebehoren
f 350,-, tel. 045-462672.

Te k. autostoel STOR-
CHENMÜHLE, 9-18 kg.

’ 80,-. 045-225433/222602.
Te koop KINDERBEDJE en
commode, kl. wit/blauw met
bijpassend dekbed en div.
overtrekken. Pr. ’ 100,-.
Tel. 045-423128.

Mode Totaal

Zwarte leer markt in
Ophoven en Vroenhoven

Kom een kijkje nemen in de grootste zwarte leer markt.
Alle dagen geopend ook zondags.

Keuze uit 10.000 stuks ROKKEN, BROEKEN, JACKS,
NU v.a. ’ 89,-.

Reiskosten worden vergoed bij aankoop.
Venlosesteenweg 27, OPHOVEN.

Maastrichtersteenweg 72, VROENHOVEN.
Dankers Helmond. Tel. 04920-22923.

Uw VERENIGINGSNIEUWS
op LD-TV. Bel voor info 045-
-739296/97.

Direct resultaat, als uw
SPOTJE op LD-TV staat. Bel
045-719966 voor meer info.

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.

09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.
Massale magazijnverkoopvan honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

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

worden verzameld en verkocht

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

aanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.
Hier enkele voorbeelden:

Fraaie kunststof parelmoer kleur
keuken

Normale prijs ’ 14.972,-, Hom prijs ’ 10.998,-

Nu slechts ’ 2.798,-
Zeer fraai wit eiken keuken

in landhuisstijl
Normale prijs ’ 8.742,-, Hom prijs ’ 6.998,-

Nu slechts ’ 3.498,-
Mooie witte softline keuken
Normale prijs ’ 7.436,-, Hom prijs ’ 5.998,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Miele inbouw gas-elektro

kombinatie
Normale prijs ’ 2.498,-, Hom prijs ’ 1.798,-

Nu slechts ’ 598,-
Hom

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

ECHT, Loperweg 8
Tel. 04754-86188

Te koop eiken EETHOEK,
tafel met 6 stoelen. Tel. 045-
-213710.
Zoekt u 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek
Te k. klassiek BANKSTEL
3-1-1 zits i.z.g.st. Vr.pr.

’ 500,-. 045-271922 na 18u
Te k. ant. OPASTOEL strak
model, nwe. bordeauxrode
bekl., vr.pr. ’850,-. Tel.
045-415566.
Te koop bloemmahonie
WANDMEUBEL breed 4 mtr
vr.pr. ’600,-. Tel. na 19.00
uur 045-452017.
BADKAMER als nw. weg.
verbouw.; bad, douche-bak,
wastafel, toilet merk Villeroy
& Boch, kl. beige, pr. ’ 750,-
Tel. 045-322920.

Wegens plaatsbgebrek te k.
eiken KAST 4.00mx 2.20m.
Tel. 04405-1221.
Te k. eiken BANKSTEL, 3-
1-1, met salontafel, pr.
’475,-. Tel. 045-351544.
Te k. BANKSTEL 2-1-1 met
losse kussens, pr. ’200,-;
ijskast met vriesvak, ’ 75,-.
Tel. 045-221994.
Te k. 4-drs. KLEERKAST,
toilettafel, 2 nachtk., 1 pers.
bed, wit. Tel. 045-725217.
Te k. moderne 7-zits
HOEKBANK, ’ 500,-. Tel.
045-417326.
Te koop ged. INBOEDEL
oa. gr. kleerkast, gr. porce-
leinkast en boekenkast enz.
045-211576, na 18.00 uur.
Te k. eiken KAST. Tel. 045-
-411070.

_____________
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Programma
betaald
voetbalJan Wouters

wikt en weegt

Ajax legt zich neer bij vertrek van z’n routinier

Bucan en MVV op
bres voor Split

Inzamelingsactie onder Maastrichtse toeschouwers

Ajax heeft zich nog niet gebogen
over de vraag of het de transfersom
die het voor Wouters ontvangt, zal
aanwenden voor versterkingen.

Technisch directeur Louis van Gaal
heeft daarbij een belangrijke stem
in het kapittel. Van Os: „Herinves-
tering is nog niet aan de orde ge-
weest. We willen eerst deze zaak
afhandelen".

-^Vom Van °s heeft Arsenal Jan
ito erS al twee maanden op de
ran d Taar heeft de belangstelling
Bond 6 kamPioen van Engeland pas
Fomp ag concrete vormen aange-L oor *?" ..Toen Bayern München
Ichep Wouters op de markt ver-leen 'u kreeg Arsenal kennelijk

"jjkeUr
S haast". Van Os kent de voor-

nflWün uVan Wouters voor Bayern
Pat jhen-.»Maar", zegt hij, „ik denk

"'jfeten an,ziJn keuze uiteindelijk zal
a% k athangen van het salaris dat?,,c'oorailVerdienen"- H« laat daarbij
!Fout n dat Arsenal Jan

-*>«etl ers a's vette worst 'wel eens'
be h

, euzen salaris zou kunnen heb-
-*' n voorgehouden.

Van onze sportredactie

j^ STERDAM - Aja: -gelegd bij het vertrek
f>tti t

Wouters. De Amsterdamse club is het er alleen nog
Rn d°en zo veel moSeliJk Seld voor de international te ont-
hebh611 ayern München en Arsenal azen op de Utrechter en
Ps w^n .gisteren Per fax een Dod °P nem uitgebracht. Arie van
He g 1 z\ch over de hoogte van de bedragen niet uitlaten, maarCa zijn naar het oordeel van de penningmeester

Jji Ajax interessant genoeg om op voort te borduren.

DOOR HANS STRAUS

Van onze medewerker
MAARTEN DE KEVER

Ajax-Den Haag
op 5 januari

„Niet alleen voor mijn broodwin-
ning bij MW, maar ook omdat ik
hier meer kan doen als daar. Ik zal
mij nu gaan inzetten voor de be-
voorrading van de stad. Met ma-
nager Ron Weijzen heb ik al contact
gehad om bij MWeen inzamelings-
actie op touw te zetten voor Split,
omdat daar in de winkels niets
meer te krijgen is. Geen voedsel,
kleren of medicijnen."

GENK - Vanaf gistermiddag 13.00
uur wist Franc Bucan, de Kroati-
sche spits van MW, dat zijn ge-
boortestad Split beschoten werd
door de marine van het federale
Joegoslavische leger. Een nieuw
dieptepunt voor Bucan in de bur-
geroorlog die zijn vaderland ver-
scheurt, want zowel zijn ouders als
zijn grootouders wonen in de ha-
venstad. „Het is voor het eerst dat
Split, beschoten wordt," aldus Bu-
can. Hoewel de Kroaat overwoog
terug te keren, hielden zijn vrien-
den in Split hem daarvan af.

"Saku VOorman Rob Jansen, de

* *Ü ,Waarnemer van Jan Wouters,
' fen 1JUeraard, ook geen mededelin-

ten.r°en o.ver de „diverse gesprek-
"oorri -e ni

-*
gisteren met vertegen-

en A,-gers van Bayern München
1 Wpinal heeft gevoerd. „Maar als

Hat
belangstelling hebben,

I tooit VOOr een sPeler natuurlijk
'an K-en slechte situatie. Met één

8eval Clubs komt het in ieder
"liin _iro,ncl- Jan moet op korte ter-
kh ♦

kno°P doorhakken.Dat zou
ren e* Weekeinde al kunnen gebeu-
ren J kl^kt daarbiJ zeker niet al-

iit Verunaar de financiële kant van het
hij j' al- Jan mag dan 31 jaar zijn,
laat K

nog alt«d een voetbaldier en
W eg ft<* sportieve aspect ook mee-

Het ligt in de bedoeling dat de
Maastrichtse toeschouwers bij het
eerstvolgende thuisduel, MVV-FC
Twente op 14 december, hun over-
tollige kleding en voedsel ter be-
schikking stellen van de behoefti-
gen in Split. Naast een inzamelings-
actie onder de toeschouwers van
MW wil Bucan, die samen met zijn
zus in Genk woont, met de Maas-
trichtse club onderhandelen over
het ter beschikking stellen van een
10 tot 15 procent van de recette. „Ik
heb er met demanager over gepraat
en die stond er positief tegenover,"
aldus Bucan.

knvb-beker
Derde ronde
Vandaag, 19.30 uur
Veendam-Vitesse
SC Heerenveen-PSV
Eindhoven-FC Wageningen
RBC-Helmond Sport
Haarlem-NEC
Emmen-Excelsior
WV-BVV/Den Bosch
Morgen 14.30 uur
NAC-FC Utrecht
RKC-Telstar
FC Volendam-TOP
SV Meerssen-Roda JC
FC Groningen-Carabuur/Leeuwarden
Rheden-FC Twente

Woensdag 20 november 19.30
Sparta-Willem II
Zondag 5 januari:
Ajax-FC Den Haag

buitenland
BELIGë
Geen competitie i.v.m. interland woens-
dag 17 november (20 uur in Astridpark,
Brussel) België-Duitsland.

DUITSLAND
Wattenscheid-Vfß Stuttgart 1-3
Werder Bremen-Eintraeht Frankfurt 1-0
MSV Duisburg-Bayern München 1-1
Vandaag, 15.30 uur
Dynamo Dresden-VfL Boehum
Schalke '04-I.FC Köln
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
Hansa Rostock-Hamburger SV
Karlsruher SC-I.FC Nürnberg
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
Stuttgarter K.-Borussia Mönchenglad-
bach

vvv-bvv/denbosch
Vandaag 19.30 uur
Scheidsrechter Luinge

VVV: (selectie) Custers, Smits, Rutten,
Polman, Derix. Driessen, Vander-
broeck, Van derKaay, Venetiaan, Graef,
Gerestein.
BW/Den Bosch: (selectie) Van Grins-
ven, Meulendijk, van der Heide, van
Eek, Heerenveen, Gösgens, Goossens,
Brusselers, Broeken, Bults. van Schijn-
del, Smeets, Laponder, Van der Borgt,
Laisina en Derksen.

svmeerssen-roda
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Kloeg

SV Meerssen (selectie): W.Düsseldorp.
P.Speetjens, R.Smeets, M.van Dijk, R.
Scheffers, E.Kleinen, L.Franssen, P.van
der Leeuw, A.Alfonso, T.Quesada, E.
Smeets, I.Dahlmans, M.Houben, H.
Ploemen, R.Couimans.

Roda JC: (opstelling) Bolesta, Senden,
Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders,
Boerebach, Luypers, Hofman, Arnold,
Ter Avest.

oefenvoetbal
Vandaag 11.00 uur
MVV-MW 2

Gunstige loting
voor Vanderlijde

" Arnold Vanderlijde vanaf vanmiddag in de ring voor de wereldtitel in het zwaargewicht.

De MVV-aanvaller is niet alleen be-
gaan met het lot van zijn landgeno-
ten, maar vooral ook met dat van
zijn ouders die in Split wonen.

Koster neemt
Meerssen serieus
"^drio SADE - Volgens trainer
KNvr uster neemt Roda JC het
ser otT-pekerduel tegen hoofdklas-
UlJr on Meerssen, morgen om 14.00
sen P sportpark Marsana in Meers-
heig meer dan serieus. „Het is een
ten «/

jke wedstrijd, die we moe-
een lnnen. Als we verliezen, is dat
Ko stt>

regelrechte blamage", weetHerT geen ander. „Het KNVB-
We„ n°ernooi is de meest directe
kan s naar Europees voetbal. Die
1etTlem,ogen0gen we ons niet laten ont-

Marco van Basten
niet geschorst

MILAAN - Marco van Basten mag
in de topper Sampdoria-AC Milan
wel van de partij zijn. De Nederlan-
der, die voor een wedstrijd was ge-
schorst vanwege een rode kaart,
werd in het hoger beroep gedeelte-
luk vrij gesproken. Hij krijgt wel
twee gele kaarten op zijn strafblad
bn geschreven om de rode kaart te
rechtvaardigen. De aanvaller werd
uit het veld gestuurd, nadat hij zijn
bewaker De Marchi van AS Roma
een elleboogstoot zou hebben gege-
ven. Uit tv-beelden en verklaringen
van de betrokkenen bleek dat dit op
een misverstand berustte.

„Mijn ouders en grootouders heb-
ben onmiddellijk de schuilkelders
buiten Split opgezocht. Dat weet ik
van een vriend, met myn ouders
zelf heb ik nog geencontact kunnen
leggen."

Boete PSV
b 6
gensSp£lers van Roda JC zijn vol-
kfacht ster doordrongen van de
Pl0e" Van Meerssen. „Het is een
tye 2 n"61 een heel sterk collectief.
tnen Hren het initiatief moeten ne-
te sen als het niet lukt om snel
War en- moeten we het geduld be-
er om te wachten tot die kans
voor mt- Maar we moeten er wel
V ai loWaken dat we niet blind in de
den . pen en door een counter wor-n Verrast".

(ADVERTENTIE;

IJSSTADION GELEEN
Zondag 17 november, 18.00 uurMj|ppj||

Gunco Panda's ROTTERDAM

SYDNEY - Arnold Vanderlijde
slaakte gistermorgen bij de loting
voor het zesde toernooi om de we-
reldtitels boksen voor amateurs een
zucht van verlichting. De gedachten
van de drievoudige Europese kam-
pioen in het zwaargewicht waren de
afgelopen week in Sydney veelvul-
dig teruggegaan naar de naam van
Felix Savon.

Zes jaar geleden in Reno ontmoette
hij de Cubaan in de finale. Vander-
lijde verloor die partij op punten. In
1989 bij de wereldtitelstrijd in Mos-
kou kwamen de twee finalisten van
Reno elkaar al in de eerste ronde te-
gen. Een gevolg van de nog steeds
door de wereldboksbondvoor ama-

teurs (AIBA) gehanteerde blinde
loting. De Limburger werd in de
Russische hoofdstad meteen uitge-
schakeld.

Het lot was Vanderlijdein Australië
gunstiger gezind. Hij kreeg in de
eerste ronde de Nigeriaan David
Izouritei als tegenstander. „Ik denk
dat ik nu een keer geluk heb met de
loting", stelde Vanderlijde opge-
lucht vast. Het fortuin lachte hem
nog een keer toe, toen Savon onder
in het lotingsschema terecht kwam,
waardoor een nieuwe confrontatie
met de Cubaan op zijn vroegst in de
finale van volgende week zaterdag
mogelijk is.
Van Izouritei is slechts bekend, dat

Courier in halve finale

ZURICH - PSV is door de tucht-
commissie van de UEFA beboet
met 5200 gulden. De spelers van de
Eindhovense club werden ervan be-
schuldigd zich tijdens het duel met
Anderlecht in Brussel op 6 novem-
ber, in de tweede ronde van het
Europese toernooi voor landskam-
pioenen, incorrect te hebben gedra-
gen. Sion, in de tweede ronde van
het Europa Cup H-toernooi aan de
kant gezet door Feyenoord, kreeg
dezelfde boete voor hetzelfde ver-
grijp.

FRANKFURT - Jim Courier heeft zich na Ivan Lendl als tweede ge-plaatst voor de halve finales van de ATP-tennisfinale in Frankfurt. De21-jarigeAmerikaan won het laatste duel in de Nastase-groep met 7-6 6-4
van Guy Forget. Lendl en Courier spelen in dehalve finales tegen respec-
tievelijk de nummers twee en een van de Newcombe-groep.

hij enkele maanden geleden in een
toernooi in Duitsland op punten
(8-17) verloor van Bert Teuchert. De
Duitse kampioen won bij het laatste
Intercuptoernooi weliswaar van
Vanderlijde, maar die leed toen,
naar later bleek, aan bloedarmoede.
In Sydney strijden twaalf zwaarge-
wichten om de wereldtitel. Vander-
lijde komt vanmiddag voor de eer-
ste maal in actie.
Halfzwaargewicht Peter Zwezerij-
nen had ook reden tot tevreden-
heid. De Utrechter, die bij de Euro-
pese titelstrijd van mei in Göteborg
zilver veroverde, bokst maandag-
middag zijn eerste partij. Hij krijgt
Mehmet Gürgen als tegenstander.
De Turk afkomstig uitKayseri, ook
de geboorteplaats van Orhan Deli-
bas, kwam een halfjaar geleden bij
het EK in Zweden in het zwaarge-
wicht uit en werd daar in de eerste
ronde uitgeschakeld.
Bantam Miguel Dias (tegen de
Noordkoreaan Li Gwang Sik) en
zwaarwelter Orhan Delibas (tegen
de Duitser Torsten Schmitz) waren
minder gelukkig.

Schulte Trofee
voor Maassen

S'steraB°SCH8°SCH - Frans Maassen isClUb v °nd in Den Bosch door de
fenn P j'an 48 uitgeroepen tot wiel-
*Jaarv„ Van het jaar 1991. Hij kreeg

erder°rf de Gerrit Schulte Trofee.
Uit Itto e week werd de renner
Seëer<frv l

Dort reeds door de Club 24
"etJaa rf LirnDurgse renner van
■jaar rt eLimburgse prof won ditAmstel Gold Race en de
ö* rf tan Nederland.
,wieWUb van 48- notabelen uit de

er Vo
°rt' kende de Toboga Be-

foe or de meestbelovenderennerV» l Wilco Zuyderwijk, eerste-en j
Der°epsrenner uit de ploeg«oen rf.Raas- HÜ won in het nasei-?rotp t>wedstrijden bij de profs:

Man . Bevnjdingsprijs, Omloop
Jef <* u'"^eie-Schelde en Grote Prijs

e k- .
HJke f oster kan de sterkst moge-
"Mwooratie het veld in sturen,
fit, w Silvio Diliberto is nog niet
**acht v de definitieve opstelling
ning koster tot na de ochtendtrai-
zald n vandaag. Waarschijnlijk
tal i R°da JC-trainer hetzelfde elf-
Wqp aten opdraven als afgelopen

cnsdag tegen Ajax.

Mo0
Jdkampioene Leontien van

■^htpr ontving voor de tweede
V£>H n envolgende keer de Keetie
renst ten Bokaal als beste wiel-
''Mh uVan 1991-Naast haar wereld-

oehaalde zy' 27 overwinningen.

Fortuna mist aanvallers
Osasuna, in de derde ronde van de
strijd om de UEFA-beker tegen-
stander van Ajax, moet 65.000 gul-
den op de rekening van de Europe-
se voetbalunie storten. Bij de
wedstrijd tegen Vfß Stuttgart wer-
den door supporters voorwerpen op
het veld gegooid. Daarbij werd een
grensrechter geraakt. Boavista en
Torino mogen twee respectievelijk
een thuiswedstrijd niet in eigen sta-
dion spelen, omdat de fans van bei-
de clubs met elkaar aan de stok
kregen.

AEK Athene werd beboet met ruim
100.000 gulden wegens problemen
met supporters.

Opstelling: Hesp (46. Van Zwam), Maessen
(73. Kicken), Samuel, Mordang. Szalma
Janssen, Barmentloo, Van de Heuvel, Dou-
fikar (46. Deckers), Driessen, Losada (70
Pieters).SITTARD - De overwinning tegen

Volendam afgelopen zondag, heeft
Fortuna nog niet het zelfvertrou-
wen gegeven waar men in Sittard
op gehoopt had. Tegen de Belgische
eersteklasser Genk speelden de Sit-
tardenaren onzeker en kwamen niet
verder dan een bloedeloze 0-0. Aan-
vallend ontbrak het aan stoot-
kracht. Sneekes en Boogers, beiden
geblesseerd aan de kant, werden
node gemist en vanuit het midden-
veld waar Huub Driessen, vooral in
de eerste helft goed presteerde,
kwam er te weinig ondersteuning.

Georg Kessler
maandag terug
SITTARD - Georg Kessler zal
aanstaande maandag weer terug-
keren in De Baandert. Het is
echter nog onzeker of Kessler
meteen weer veldtrainingen gaat
verzorgen. „We moeten nog even
inventariseren wat Kessler in de
eerste week gaat doen", aldus
Fortuna-manager Jac Opge-
noord, „maar ik kan me voorstel-
len dat hij snel weer op het veld
staat. Eerst een training per dag,
en later weer beide trainingen".
De gezondheid van Kessler is
ook weer goed. „Zijn gezichts-
vermogen is nog niet honderd
procent. Vooral rechts heeft hij
nog lastvan onscherpte, maar hij
zegt zelf dat het steeds beter
gaat", aldus Opgenoord.

ZEIST - De bekerwedstrijd Ajax-
FC Den Haag is door de KNVB
vastgesteld voor zondag 5 januari
1992. De ontmoeting FC Groningën-
Ajax is verschoven van 9 februari
naar zondag 1 maart, Andere wijzi-
gingen in de eredivisie zijn: SVV/
Dordrecht '90-Sparta (woensdag 18
december), FC Den Haag-Willem H
(woensdag 27 november). Voor
Willem 11-FC Groningen moet nog
een nieuwe datum worden gevon-
den.

Voor rust had linkerverdediger
Paul Janssen een goede mogelijk-
heid terwijl na rust debutant Roy
van de Heuvel twee keer in kansrij-
ke positie kwam maar Genk-keeper
Jacky Mathijssen weerhield beiden
van scoren. Naar mate de wedstrijd
vorderde zette coach Dick Voorn
vier spelers uit het tot dusver erg
succesvolle tweede elftal in daar-
mee het totaal op zes brengend
waarna er iets beter gevoetbald
werd maar gescoord werd er niet." Huub Driessen (links) probeert zijn Genkse tegenstander van de bal te zetten.

Foto: PETER ROOZEN

LimburgsDagblad

sport



Limburgs Dagblad Zaterdag 16 november 1991 "22
Muziek

■ YAMAHA Clavinova. De
'-. beste prijzen van Nederland: Bel van Urk Rotterdam 010--, 4363500.
[ Blaas- en SLAGINSTRU-
■ MENTEN, nieuw en gebruikt
; ook huurmogelijkheden.: Adams Muziekcentrale

Thorn. 04756-1324.
One man band, first class
ENTERTAINMENT, voor di-
ner, receptie, feestje of par-
tij. 045-227834.
LEM 16-kan. stereo-meng-. paneel met equalizer,
’2.000,-; Yamaha PA-box-
en 150 W ’1.500,-. Tel.

j 04498-51120.
.Te k. ORGEL Cosmovox. F2O pr.n.o.t.k Op Gen Steen; 32, Landgraaf, 045-314912.

Te k. DRUMSTEL zonder■■ bekkens ’220,-. Tel. 045-
-i 417787.
: Te k. Marehall Combo VER-
I STERKER 50 Watt, model: 2558, jubileum. 04499-2573

-' TOETSENIST gevr. voor
I Blues/Rock band met gemo-
tiveerde instelling. Tel.

04499-2573.
\Te k. kaartje voor CON-
■ CERT van Lenny Kravitz op
I 18 nov. Tel. 045-311166.
| Te koop 2 PIANO-ACCOR-: DEONS 80-120 bas. Tel.
1 046-528736.

Te koop gevr. ACCORDION
pianoklavier. Tel. 04450-
-3716.
Te k. CONTRABAS com-
pleet zeer mooie klank,

’ 2.500,-. Tel. 045-228422.
GEZOCHT Hard-Rock solo-
gitarist(e). 045-753427/045-
-752120.
Te k. Philips Match line
LUIDSPREKERS pyrarnide
vorm, V_ jr. oud, pr.n.o.t.k.
Tel. 04459-2853.
Te k. Duitse kruissnarige
PIANO, hoog model, voll.
gereviseerd. 04492-5479.
Te k. KEYBOARD Yamaha
PSR-32, nw.pr. ’1.600,-,
vr.pr. ’ 650,-, i.z.g.st.,
04405-1413.
Technics KEYBOARD KN
800 Roland DlO synth. Tel.
045-324856, na 17.00 uur.
Te koop STUDIE-PIANO

’ 2.950,-. Tel. 045-428874.
Te k. PIANO, merk Renn,
notehout, vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 045-412421.
Te k. KEYBOARD, 4-mnd.
oud, nw.pr. ’2.495,- vr.pr.

’ 1.150,-. Tel. 045-410878.
Elec. KNOP-ACCORDEON
te k. met toebehoor. Dom.
Werdenstr. 40, Landgraaf.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

PSSO-450, stereo, teletekst, afstandsbediening
Geen ’ 1.498,- of ’ 1.298,- maar

’ 998,-
JVC videorecorder

HRD 540, programmeerbaar, met afstandsbediening en
stilstaand beeld

Geen ’ 1.298,- of ’ 998,- maar

’ 598,-
Akai compact discspeler

CD 26, programmeerbaar, met afstandsbediening
Geen ’ 598,- of / 398,- maar

| ’ 198,-
Audio Sonic midi-set

Digitaal met dubbel cassettedeck, CD-speler en boxen
Geen ’ 798,- of ’ 598,- maar

’ 298,-
WITTE HAL

Sittard
; Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162, Maastricht

Schamerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur: met grote kortingen

: Te k. gevr. DEFECTE kleu-: ren TV's vanaf '83 (typenr.
vermelden) en def. VHS-vi-: deo's. Tel. 045-723712.
i

" Te koop draadloze TELE--. FOONS met beveiliging,
j ’ 179,-. Tel. 045-273525.

Goede KLEUREN-TVS,

" grote sortering, met gar.
Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Reeds 25 jr. t.v.-
occ. centr. Geel. Grasbroe-
kerwg 25, Hrl. 045-724760

AFSTANDSBEDIENINGEN. voor uw TV / 95,-. E en E
Electronica. 045-231340.
KLEUREN-TV te koop. Tel.
04406-12875.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Absoluut de grootste keus!
Audio- en videomeubels, wit
zwart, blank of donker eiken.
AAA-WINKEL Brunssum.

Kunst en Antiek

1000 antieke klokken.
2000 oude schilderijen.

19e - 18een 17e eeuws. Alles met certificaat.
Grote keuze in prijsklasse van ’ 500,- tot ’ 5000,-.

Carpe Diem
Markt 26, Meerssen. Tel. 043-641408 of 642173 of 648278
Geopend zaterd. 10.00-17.00 uur. Andere dagen afspraak.
200 staande klokken en 20 Limburgse klokken aan zeer

gunstige prijzen. Door familiebedrijf geringe onkosten.
Heden grote nieuwe zending ontvangen.

WOENSDAG 20 NOVEMBER GEHELE DAG GEOPEND.
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.
WUSHOFF 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.
SCHILDERIJEN Verkoop/
exp. Sjef Dolmans, Pleijweg
59, Heerlen. Tel. 721568,
modem en klassiek van 16
nov. t/m 15 dcc., zat. en
zond. van 14.00-17.000 uur
en op telef. afspraak.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (BV 09-3212261156

Te k. oude TELEFOONS,
i hout/koper; Thermo/baro-

meter, div. gravures; olie-
lamp. Tel. 04405-3156.
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!
Te k. ant eik SLAAPKAMER
3-drs kleerkast ’1.650,-; I-
drs kleerkast ’1.400,-; 1
commode met opbouw
’850,-; bed met nachtkast-
je ’650,- of alles samen
/4J00,-. 045-454975.

Veilingen e.d.
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 85,-. Inl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693.
:!!!!,:- —Foto/Film
Koopje! Repro CAMERA, en
ontwikkelapp., handzeef-
druk-apo. Tel. 045-421088

Braderieën/Markten

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maasmechelen België.

Zondag open van 10.00-18.00 uur. Orkest De Marlets.
Standpl. va. ’ 1,50 per m2, van 10-12 uur. Gratis toegang.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
De beste prijs voor POST-
ZEGELS, munten en goud.
Postzeg. munthandel Palm,
Akerstr. Nrd 208, Hoens-
broek. Tel. 045-227855.
Te k. gevr. WINKELRES-
TANTEN, partijgoederen,
etc. Ook kleine partijen. Tel.
045-319816. Na 18.00 uur:
045-256997.
ROLSTOEL-AUTO te koop
gevraagd. Tel. 045-219782.
Te koop gevraagd CAMPER
Tel. 04459-1469.
Gevr. Ifst. zo groot mogelijke
HOUT-KOLENKACHEL
Tel. 045-212351.

Diversen
MILITAIRE dienst? Advies
over uitstel of vrijstelling, bel
Stichting Juridisch Advies
Militaire en Dienstplichtza-
ken, Maastricht 043-215714
Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs

■ voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.
Ondevit natuurgeneeswijze
zoekt KANKER patiënten.
Geen kosten aan verbonden
Inl. dagelijks tussen 18.00
-19.00 uur. Tel. 045-421437
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr. Palletstelling in
staat van nieuw, 80 en 110
cm diep, zeer interessante
prijs. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.
BRANDBIER café-museum
vraagt oude glazen-upvaas-
up en 100 jaar asbak en alle
andere artikelen van Brand
Bier. Tel. 030-437118.
St. CHRISTOFFEL, Akerstr.
nrd. 148, Hoensbroek. Nu
ook sport- dans- vrijetijds-
kleding en cd. corner.
Partij KERSTBOMEN en
Amorikas te koop; wit bed
met ombouw. Tel. 045-
-421157, na 17.00 uur.
Nog plm. 1500 KERSTBO-
MEN te koop, goedkoop.
Tel. 045-323176.
SPARTAMET 2 jr., dames
model, Drents kabinet kast,
copiëerapparaat Rank Xe-
rox 1045. Tel. 045-424494.
Te k. HOMETRAINER en
eiken bankstel 3-1-1 zits.
Tel. 045-222998.
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’85,-. Inl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693.
Te k. KERSTBOMEN. Tel.
043-637523.
SURPRISE-IDEE zijn/haar
num. horoscoop informatief-
accuraat en zeer persoonlijk
30 pag. ingebonden ’27,50
Info: Your Astrol Life, Post-
b. 908, 6200 AX Maastricht

06-lijnen

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
50 et. p. min.

Quick fuck live
Heter mag niet, alleen jij en
ik op de aparte lijn, 50 cpm

06-320.330.73
Wij verwennen
graag getrouwde mannen
met een live sexgesprek.
06-320.330.72 (50 cpm)

Sexy Honey 50 cpm
06.320.320.82

Escort Service
06.320.325.05
*** Rijpe dame, 38 jr.

live geraffineerd! 50 cpm
06-320.320.38

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel-sexcontact

live-afspreeklijn
06-32Q-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-Q1 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!

Sexadvertënties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Griekse sex
NIEUW Usa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelfwat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)
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

* Sexlijn 10*
De jongste...o6-320.320.10

Liefje... 06-320.321.10
Vriendin... 06-320.323.10

Call me 50 cpm

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse porno

Bel Marcha snel, 50 cpm
06-9618

* Sexlijn 10 *
Mixjes... 06-320.320.50

Sexbox... 06-320.325.30
Call me.... 50 cpm

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320326,66 -50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320"327**77 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320,32r77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,
van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320"32888 - 50 et p/m

Nieuw: direkt apart met een
strenge man of met
onderdanige man!

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Hornosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM ümburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 - 50 et p/m

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Homokontakt

Zoek je 'n hete jongen?
06-320330*18 - 50 et p/m

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
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 die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m
Grieks Pornosex Grieks

Meisjes en vrouwen die je
van achteren kunt pakken!

50 cpm
06-320.320.62

Gratis sex
Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Ik ben een sexy donkere
vrouw al wat ouder 50 et p/m

06-320.320.91
Vrouwen, geen meisjes

maar echte vrouwen 1.Mar-
rieta exotisch 2.Nel mollige
huisvrouw 3.Claudia 38 jr.
verpest buurmeid 4.Paula

werkt in 't ziekenhuis.
5.Harriet bordeelsex 50 cpm

06.320.324.14
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
Val je voor dominante

vrouwen 50 et p/m
06-320.332.32

Bel je meesteres.
Haar mond stond wagenwijd

open. Ze zakte door haar
knieën, 50 cpm 06.96.46
Op zn Frans!
Plezier voor 2

de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

altijd succes 06-9.500 50ct
Kleed-me-aan

sex spel. Praat om te spelen
Win een sex orgie. Een fout,

sex is je straf. 50 cpm.
06-320.323.90

Hete meisjes willen
Sexcontact

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,
jongensen hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 (50 cpm). Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

" 06-320.330.60 (50 cpm)

SM Privé

' Ruige sex-afspraakjes
06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87- (50 cpm)

*** Gay Privé ***
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend- afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direkt apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb een
hete bui!!

06-350.211.14 (50 cpm)

Mooie Sabrina
haar eerste trio-sex

06-320.323.44 (50 cpm)

Sexbezoekje
Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 (50 cpm)
Stoute sexafspraakjes

Meisjes kontakt
06-320.330.16 (50 cpm)

Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.
06-320.330.96 (50 cpm

Monique
Ze trilt van sex-genot

06-320.330.97 (50 cpm)
Pascale (klusjes in huis)

Keukensex
06-320.330.98 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)
" Mindy "

jong en heet
06-340.340.06 (50 et. p/m)

Hete spetters
willen sex, veel sex met jou

en jou en met jou op de
aparte lijn.

06-320.330.74 (50 cpm)

Striptease
sexspel Jij bepaalt wat zij

uittrekt. 100% horny.
06-320.322.80. 50 cpm.

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -trio - foto - lingerie. Alles

06-320.324.96 (50 cpm)

KontakteaKlubs
Homo/lesbisch... en op zoek

naar een relatie:
Idemdito

Stg. Alternatieve Relatie-
vorming, Lange Geer 44,
Delft, 015-136631. Erkend
door Raad van Toezicht.

**045-326191**
* Escort all-in *

Paradiso
©045-317032

Europaweg Nrd. 158, Land-
graaf. Heden v.a. 19.00 uur.

Relaxen bij:
Monique

Tel. 09-49.241175330.
Relax bij:

Vanessa
Tel. 045-459992.

Nieuw.Nieuw,Nieuw,Nieuw
Tel. 045-425100

Escort Yvonne.
Paren- en alleen-

staandenclub
Villa Liberta

Woensdag en vrijdag v.a.
21.00 uur voor paren en
alleenstaanden. Zaterdag

alleen paren. Altijd gezellige
ongedwongen sfeer. Live-

show m.m.v. het publiek. Let
op zondags voor iedereen
opwindende nudistic-party
v.a. 19.00-24.00 u. Alles

kan niets moet. Maaseiker-
weg 24, Susteren. Tel.

04499-4928, 300 mtr. van
A2richting Susteren.

Belinda's
Escort

Open ma/za va. 19.00 uur.
Te1.04752-6239

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week opzn Frans alleen op afspraak
Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Sonja
va. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Elvira Privé
I en escort, 045-419384.

Nieuwe exclusieve
Love Club Chalet
Mooie meisjes, ontspannend.

Hasseltweg 327, Genk. Tel. 0932-11304118.

Club Amorosso
Wij hebben niet alleen de mooiste, maar ook de gezelligste
meisjes van Limburg. Tel. 046-756335. Rijksweg Zuid 105,

Geleen. Geopend ma. t/m vrijd. van 12 tot 2.00 uur.
Zat, van 13.00 t/m 20.00 uur.

Nieuw """"""**«— Nieuw ***«*«**"**«*« Nieuw

Zaterd. en zondag
Geop. van 11.00-24.00 uur, zondag 15.00-23.00 uur.

Kapelweg 4, Kerkrade. Te1.045-425100.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Maison D'Amour Simpelveld
De mooiste, schoonste, gezelligste met super mooie jonge

meisjes. Ook voor Thaise body-massage, sauna.
Paren en alleenst. avonden.
Vrijdags en zat. v.a. 21 uur. Paren ’ 50,- All-in.

Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Club Mlrabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Kevin Boy
Privé en escort, 045-419384

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Katja's privé
Ook escort 045-423608

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve

meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00u

Kl. Gracht 10, Maastricht.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
ZATERDAG
van 11.00-18.00 uur bij

LYDIA
046-749662, Geleen

Escort
Day & night service.

045-462257

Club "La Belle"
K'rade-Spekh.heide, Gra-

verstr. 13, dagel. van 20-04
uur. Regina, Moniq, Uschi,
Jutta, Tamara. 045-416143.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt uuw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

WOONSKEER is denaam achter de nieuw te starten
activiteit te Roermond, Hamstraat 15, op het gebied van het
creëren van optimaal wooncomfort en gezelligheid in uw huis.
Hiertoe zoeken wij op korte termijn:

A FILIAALHOUDER/VERKOPER m/v
(40 uur per week)

Functie-eisen:
* opleiding op MBO-niveau;
* ervaring in en affiniteit met de branche is een absoluut

vereiste;
* vakbekwaamheidsdiploma woningstoffeerdersbedrijf is een

pré;
* leeftijdsindicatie: tussen de 30 en 40 jaar.
Voor wie?
Wij zoeken een klantvriendelijk edoch zakelijk ingesteld
persoon, diereeds in hetverleden heeft aangetoond
verantwoordelijkheid te willen en kunnen dragen.
Salaris in overleg.

B VERKOPER m/v
(minimaal 20 uur per week)

Functie-eisen:
* afgeronde algemeenvormende opleiding;
* ervaring in en affiniteit met de branche is een pré;
* verkoopervaring;
* leeftijdsindicatie:vanaf 25 jaar.
Voor wie?
Wij zoeken voor deze functie een enthousiasten goed
gemotiveerde persoon.
Salaris in overleg.

Uw sollicitatiedient u binnen 5 dagen(uiterlijk 23-11-1991 in
ons bezit) te richten aan:

HUB b.v.
Postbus 275
6400 AG HEERLEN

Voor nadereinformatie kunt u telefonisch contact opnemen
met de heer
W. Dederen onder nummer 045-720808, tussen 19.00-20.00uur
045-454158.
S.v.p. op uw sollicitatiebriefvermelden ofu voor functie Aof
B solliciteert. D542,

tv
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Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsjer%,I—; ; —el
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■w i Gemeente Heerlen «

■ >*i, 'ocDe Dienst Sociale Zaken en Werkgele iat
,

genheid is belast met de uitvoering v^Qde Algemene Bijstandswet, de Wet SrWerkloosheidsvoorziening en een aai' tftal aanverwante wetten en regelingen .!aHierbij geldt als uitgangspunt dat aan*
dacht dient te worden gegeven aan n"~ui
de uitkering samenhangende imma- "|'
tariéle problemen.
Naast de directie en het rechtstreeks a 0(
daaraangekoppeld buro toetsing om""
de dienst de afdelingen bijstandsmaat
schappelijkwerk, algemene en juridi- ische zaken en administratie. "$De gehele dienst telt circa 120 mede-W
werk(st)ers. De afdeling bijstandsmaB%0|

t schappelijkwerk is wijkgericht georgB' 6, niseerd en bestaat uit vier units waari 11^i circa 10 bijstandsmaatschappelijk we' 3

5 kers en een administratief ondersteu- jwI nende medewerker werken onder lei- Pcding van een unithoofd. L
Bij deze afdeling zijn tweefuncties k
vacant van: 'bijstandsmaatschappelijk v

werker (m/v) JJ
(38 uur)

Functie-informatie JJ'Zorg dragen voor intake, onderzoek, hef* <«
onderzoek, rapportage en formulering vi
van concept-besluiten naar aanleiding H
van aanvragen om uitkering. &
Het geven van immateriële hulp en beg^ft
leiding aan c.g. het verwijzen daartoe */* ol
uitkeringsgerechtigden naar relevante i"1 d
stellingen. k

ei
Functie-vereisten ü
Een op het vakgebied gerichte opleiding d
op hoger beroepsniveau, dan wel midcté'iv
baar beroepsniveau met gerichte erva- n
ring. s.
Voldoende affiniteit met dewetstechni- v
sche en administratieve aspecten van $ <\
functie.
Goede schriftelijke en mondelinge uit- .
drukkingsvaardigheid, goed kunnen rap' \
porteren.
Stress-bestendigheid.

Overige informatie 1
De salariëring bij aanname bedraagt af- d
hankelijk van leeftijd, opleiding en erva- t
ring maximaal’ 3.509,-- bruto per r
maand op voltijdbasis. Bij gebleken ge- g
schiktheid is een salaris bereikbaar van \

’ 4.402," bruto per maand (schaal 8) °P c
voltijd basis. |. x
De aanstelling geschiedtvoorshands tij-
delijk voor de duur van maximaal een <
jaar. In het kader van de flexibilisering I
van de arbeid worden medewerkers b6'.
noemd in algemene dier*st bij de 'gemeenteHeerlen.

Een medisch en een op de functie ge*;■ j
richt psychologisch oorferzoek kunnen (

deel uitmaken van de selectieproceddï||'
Het beleid van de gemeente is eróp.gÉH*
richt het relatievejajital vrouwen tn h^functies te verruimen Vrouwelijkekan1?' 1daten worden derhalve nadrukkelijk op" 1
geroepen te solliciteren.Kinderopvang,s iaanwezig.

Sollicitaties binnen 10 dagen, onder ver-
melding van nummer 406 op zowel bne'
als enveloppe, te zenden aan de direc-,
teur van de dienst Personeel en Organi-
satie, postbus 1,6400 AA Heerlen.

'■ ' —i
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Acht Limburgers
in handbalteam

Atletiekgala
op 30 mei '92
KERKRADE - Het internatio-
naal atletiekgala in het gemeen-
telijk sportpark te Kerkrade
vindt komend jaar plaats op.zat-
erdagavond 30 mei. De KNAU
en de organisatie hebben vÖ6r
deze datum gekozen na een -;bV-
zoek aan het lAAF-kalendercorT-
gres in het Portugese Estoril._ _
In Kerkrade kunnen limieten
worden gelopen voor deelname
aan de Olympische Spelen in
Barcelona. Het voorlopig pro-
gramma ziet er als volgt 'uit:
mannen: IOOm, 400m, 800m,
1500m, 3000m, 5000m, discus,
ver en polshoog; vrouwen: IOOm,
800m, 1500m, 3000m, 100 m hor-
den, discus, ver en hoog.

PARIJS - De Franse springrui-
ter Erie Navet, die afgelopen
zomer in La Baule met de hengst
Quito de Baussy Europees kam-
pioen werd, zal die titel waars-
chijnlijk niet kwijtraken we-
gens doping. Volgens de Franse
hippische federatie (FFE) heeft
de contra-expertise, die in het
paardesportlaboratorium van
Newmarket (Engeland) werd
verricht, de resultaten van het
eerste onderzoek namelijk niet
bevestigd.

Erie Navet
vrijgepleit

" VOLLEYBAL - De eerder aangekon-
digde trainingsdemonstraties van vol-
leybalbondscoach Selinger en interna-
tional Zwerver worden vanmorgen niet
in de Jo Gerrishal in Roermond, maar
in de Apollohal in Melick gehouden.

SITTARD - „De halve finale halen behoort zeker tot de moge-
lijkheden." Aanhet woord Torn Nijssen in zijn ouderlijk huis
in Sittard vlak voor zijn vertrek naar Johannesburg met zijn
vriendin Monique om met de Tsjech Cyril Suk aan de Wereld-
kampioenschappen voor dubbelspelteams deel te nemen. „Te-
gen alle spelers hebben we kansen. Van de meesten hebben
we het afgelopen jaar wel eens gewonnen. Alleen tegen Fitzge-
rald en Jarryd staan we negatief. De enige keer dat we tegen
hen speelden, verloren we. Voor mij zijn zij de grote favorieten
voor de eindzege."

Van onze tennismedewerker MAARTEN MARRES
r iELEEN - De derby tussen H.jtyers en ZW Wierts/Haantjes in
j. landelijke eerste divisie C van de■T»<Uvoetbalcompetitie i*3 m een Se"rffKspel geëindigd, 3-3. Het redelijkled opgekomen publiek werd op

matig duel getracteerd.
r Sasten traden aan zonder de zie-
t. spits Verhoeven en de naar Bel-
fje teruggekeerde Bastiaans. Na 1-1j êg Meyers via de beweeglijke
■^Urts die zijn medespelers twee"**l bediende hard toe: 3-1. Vlak

9*l»
°r rus,; zorgde Lenferink voor de

Nadat verschillende. °gelijkheden door keeper Caes-
ivr ns Waren verijdeld, scoorde Len-
fl'j>ir"!nk de verdiende gelijkmaker
1 'a« voor tijd.
Vjp Melati-Bouwfonds 4-2 (1-1).

1-2 % 1; Hertogh 1-1; Sangers 1-2; Hertogh

' van Vijfeyken 3-2; Roest 4-2.

/°°ghuis Sport-Schoenenreus: 3-2.

JhwSu^nga Melati 7-11 (32-13); 2. Hooghuis
Ê8 lo

7"U (23-15); 3. Schoenenreus 7-10
'ÜO-ia '4' H- Meyers 7-8 (22-12); 5. Molier 7-8
»%oi ' 6- Wierts/Haantjes 7-7 (18-19); 7.
tt.Rra,fonds 7"6 (24"21>; 8-R- van der Zande
iltlon 28); 9- Dousberg Pare 7-6 (15-20); 10.
illsl> eeP 7-6 dO-25); 11. 't Brikske 7-5"*)* 12. Brunssum 7-0 (8-26).
k
"fj^de divisie F:u «oermond-Perey Verz. 6-2.

,^yers-Wierts/Haantjes: 3-3 (3-2). Van
[^shout 1-0; Ihalau 1-1; Laeven 2-1;;Vlrdis 3-1; Lenferink 3-2 en 3-3.

Het afgelopen jaar hebben het
Zweeds/Australische dubbel Jar-
ryd/Fitzgerald twee Grand Slam ti-
tels gewonnen. Veel andere toer-
nooien schreven ze op hun naam,
zoals Stockholm, waar zij in de fina-
le van Nijssen en Suk wonnen.

„Het is een tijdje stil geweest rond
om mijn persoon. De aanspekende
resultaten van de andere Nederlan-
ders in het enkelspel sprak meer tot
de verbeelding. Ik was daardoor
niet interessant. Nu ben ik de eerste
Nederlander na Torn Okker die aan
een Masters toernooi mag meedoen.
Men kan dus niet meer om mij
heen."
Lang genieten van alle belangstel-
ling kan Nijssen niet. Om zich goed
voor te bereiden op het toernooi in
Johannesburg moet hij op tijd ver-
trekken. „Het is de eerste keer dat
we weer buiten spelen. Het is wel
op hard court zodat die omschake-
ling niet zo groot is. Johannesburg
ligt echter op 2000 m hoogte. De
lucht daar is veel ijler. De ballen
gaan daardoor sneller. Je zult je
daar aan moeten aanpassen. De
vliegreis er naar toe gaat ook niet in
je koude kleren zitten. Ik hoop dat
ik genoeg tijd heb om mij te accli-
matiseren.

Nijssen en Suk hebben pas na sep-
tember de eindsprint ingezet die
hen op het allerlaatste nippertje een
plaats bij de beste acht teams heeft
opgeleverd. Verwacht hadden ze
dat niet. „We hebben dit jaar veel
met elkaar gespeeld. Het ging goed.
Aanvankelijk waren er geen uit-
schieters. Ons doel was een hoge
plaats op de wereldranglijst. Na de
toernooizege in Toulouse kon het
eigenlijk niet meer stuk. De andere
spelers kregen een soort respect
voor ons. Ze moesten rekening met
ons houden als we in de baan ston-
den. We moesten na die zege toch
wel iets aparts hebben." Dit resul-
teerde in de zege in Lyon, de finale
van Stockholm en de halve finale
van Birmingham.

Dit alles haalde Nijssen zeker in na-
tionaal opzicht uit de vergetelheid.

Nijssen en Suk starten het toernooi
als achtste en laatste. „Als we acht-
ste worden, hebben we ons in feite
al waargemaakt. Alles meer is al
meegenomen. Van de drie teams
die we zoals het er nu uitziet tegen-
komen in de poule, hebben we te-
gen twee zeker kansen." Tegen de
titelverdedigers de Canadezen
Grant Connell en Glenn Mitchibata
zeker. Zij pakten hun punten in het
begin van het jaar, waar zij nu nog
van profiteren. De laatste tijd héb-
ben ze geen goede resultaten meer
behaald. Tegen de Amerikanen Pa-
trick Galbraith en Todd Witsken is
de onderling score, dit jaar 1-1. De
vorm van de dag zal beslissend zijn.
Een beetje geluk moet je ook heb-
ben. Geluk kun je echter ook af-
dwingen.

Torn Nijssen, klaar voor het avontuur in Zuid-Afrika

Eaters gelijkBiljartruzie loopt uit de hand

Schultz naar
kwartfinales

PHILADELPHIA - Brenda
Schultz is gevorderd tot de
kwartfinales van het met bijna
zeven ton gedoteerde tennistoer-
nooi van Philadelphia. De Heem-
steedse, die het evenement be-
gon met een eclatante zege op
Mary Joe Fernandez, rekende
donderdag af met een volgende
Amerikaanse, PeanutLouie Har-
per. Schultz, met haar 35ste
plaats op de wereldranglijst de
hoogst genoteerde Nederlandse
en wereldwijd gevreesd om haar
verwoestende opslag, zegevierde
met 6-3 6-4. In devolgende ronde
treft ze de als derde geplaatste
Spaanse Arantxa Sanchez Vica-
rio.

TILBURG - Meetpoint/Eaters
dwong gisteravond in de Tilburgse
Pellikaanhal Agpo Trappers tot een
verlenging nadat het duel in een 7-7
(0-1, 7-4, 0-2) gelijkspel geëindigd
was, tot een verlenging. In dit Vyf
minuten westrijdje' kwamen beide
teams niet meertot scoren.

Nijssen is vol goede moed richting
Zuid-Afrika vertrokken. Voor hem
is dit de afsluiting van een gran-
dioos tennisjaar. Na dit kampioen-
schap gaat hij vakantie vieren op Ile
de Reunion een eiland in de buurt
van Madagaskar, waar hij ook nog
enkele partijtjes tennis zal moeten
spelen. Daarna staat er nog een kor-
te wintersportvakantie op zijn ka-
lender. Hij start weer begin 1992 in
Sydney en daarna de Australian
Open in Melbourne. Vervolgens
zoekt hij net dichter bij huis in het
Europese circuit dat voor hem in
Milaan start. Naast het dubbelspel
dat voor hem voorlopig nummer
een blijft, gaat hij ook in het enkel-
spel proberen terug te komen. De
eerste aanzet hiertoe heeft hij de af-
gelopen weken ook al gegeven met
zijn plaatsing voor het hoofdtoer-
nooi in Toulouse en Birmingham.

DEN HAAG - De ruzie tussen de
Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond (KNBB) en deVereniging van
Grand Prix Spelers (VVGPS) krijgt
een steeds grimmiger karakter. De
KNBB besloot geen team naar de
Europese titelstrijd driebanden
voor landenploegen te sturen, om-
dat de geselecteerde biljarters wei-
geren mee te doen.

Nederland zou van 6 tot 8 december
in Nantes de titel verdedigen, die
twee jaargeleden door Dick Jaspers

en Rini van Bracht in Portugal
werd behaald. De VVGPS en de ad-
viescommissie driebanden vonden
het logisch dat het genoemde duo
in Frankrijk zou spelen. De bond
echter liet Rini van Bracht vallen en
selecteerde Jaspers en JanArnouts,
met Burgman als reserve.

Bondsvoorzitter Hendriks stelt:
„De spelers menen dat hun belan-
genvereniging kan bepalen wie in
een dergelijk team moet worden op-
gesteld."

Dick Jaspers: „Ik heb niets tegen
Jan Arnouts, hij is een prima gast,
maar andere spelers voelen zich ge-
dupeerd als hij zou meedoen."
DeKNBB wachtte tot gisteren 17.00
uur of de VVGPS zich alsnog kon
verenigen met de bondsselectie.
„De top-18 heeft zich solidair opge-
steld", aldus VVGPS-secretaris Ben
Velthuis. „De selectie van Arnouts
was pure willekeur. Van Bracht
moet boeten voor harde standpun-
ten die hij over het bondsbeleid
heeft geuit."

CHRISTCHURCH - Fernon Wi-
bier heeft de laatste vier bereikt
van het Challenger-tennistoer-
nooi in de Nieuwzeelandse
plaats Christchurch. De Neder-
lander won in de tweede ronde
met 4-6 6-4 6-3 van de Zweed
Eriksson en in de kwartfinale
met 6-4 6-2 van Bertrand Madsen
uit Haiti. In de halve finales
komt Wibier uit tegen de win-
naar van de wedstrijd tussen
Richard Matuszewski en Neil
Borwick.

sport kort

u JSDEN - De Eijsdense voet-hereniging SVME neemtlgtjS^.aS haar nieuwe lichtinstal-
<We 'n gebruik. Dat gebeurt tij-
s6)/s een voetbalwedstrijd tus-fy£ SVME en hoofdklasser
Wnssen- °m 19-30 uur zal wet"
F'ej er van sport en cultuur,

61* Piatek, de aftrap verrich-

Lichtinstallatievoor SVME

Gerards trainer
FC Vinkenslag

- De koploper int® eerste klasse F, het Maas-
chtse FC Vinkenslag, heeft als

gJfÜvve tramer J° Gerards aan-trokken. Gerards vervangt
orlopig de verleden week, na

g en-igheid met het bestuur, op-
,„stapte trainer Huub Groene-Wegen.

Koga-aanbod
voor Vaessen
j^ERS - Het doek is definitief
j. vallen over de wieleramateur-
<j *^atie Teleflex. Gisteren liep

termijn af dat de vijftien ren-
(j r^bij elkaar zouden blijven in
vi h(?°°P alsnog een sponsor te
j^fiden. Ploegleider Mare van„ °V zag de bui al enkele weken

leden hangen: „Op het mo-
'ou^t dat sponsor Teleflex in
.^tober bekend maakte dat hij
]j geldkraan dichtdraaide, te-
e: hij feitelijk ook voor het
LMe van het team."
(j: g*3l* Vaessen heeft een aanbie-
jjj1- van de topformatie Koga

y^ta op zak waarmee hij bin-
den * een SesPrek heeft. Vaes-
v j ..Normaal gesproken ga ik
(j gend jaar bij die ploeg rij-

Geleen werd door arbitrale beslis-
singen van scheidsrechter Tamme
Engelsman de zege onthouden. Na-
dat de Geleendenaren lange tijd
hun opponenten op achterstand
hielden, sloeg het doelsaldo aan*Ji£t
einde van de tweede periode oitón
een 7-5 voorsprong voor de gasthe-
ren. Meetpoint/Eaters werd in dè.-*-'
twintig minuten door Engelsman
uit de wedstrijd en het spel geflo-
ten. Voor coach Cliff Stewart,pde
moeilijke taak om zijn spelers y^^r
de laatste twintig minuten op.r'fe
peppen. De Canadees stond VOör
een hopeloze taak.

Ex-bondscoach Arie Selinger zou 'buitenlandse' volleyballers nieuwe kans geven

’Voor goud moet alles wijken’

HOCKEY
toe^'earh (India). Indira Gandhi-
sja J°°i vrouwen, tweede dag: Malay-
Ha ', '^gapore 2-1 (0-1), Zuid-Korea-Chi-

-1 (4-0), India-Sovjetunie 2-2 (2-1).

sport in cijfers
VOLLEYBAL
gfo a> wereldbeker vrouwen Finale-
eliJ?: Cn'na-Peru 3-1, Sovjetunie-Ver-
Starle Staten 3-2 Cuba-Zuid-Korea 3-0.
3-6 (o '" Cuba 3"6 (9-!>' 2- Sovjetunie
(5Vb-5); 3. China 3-4 (6-5), 4. Peru 3-2
de 4s- Zuid-Korea 3-0 (4-9), 6. Verenig-
Vii en 3-° (4"9)--Duitsland-Canada 3-1,
St a„|!'é-Spanje 3-0, Japan-Kenya 3-0.
(9.i?a,: 1- Brazilië 3-6 (9-0), 2. Japan 3-6
(5-6 ' Duitsland 3-4 (6-4), 4. Canada 3-2
(O.g '5- Spanje 3-0 (1-9), 6. Kenya 3-0

'ter en Willem Thelen worden
st^ndag om 16.30 uur in het
otl ahuis van Heerlen officieel
t6L Var»gen namens het gemeen-
-0 estuur. De vuistvechters ver-

fden onlangs nationale titels.

KOBE - Van grote afstand, maar
(nog steeds) met een enorme be-
trokkenheid volgt Arie Selinger
vanuit zijn Japanse werkplek inKo-
be de ontwikkelingen rondom het
Nederlands mannen-volleybalteam.
Dank zij de intensieve contacten
met zijn zoon Avital blijft de 54-jari-
ge ex-bondscoach exact op de hoog-
te van de situatie en kent hij de
problemen, die er na het teleurstel-
lend verlopen Europees kampioen-
schap (derde) in Berlijn (september)
zijn ontstaan. Hij weet dat er is ge-
suggereerd dat hij de man zou zijn
om de nationale ploeg voor de
Olympische Spelen in Barcelona in"
het goede spoor te krijgen. Zo goed
als hij ook is ingeseind over de ein-
deloze discussies, die inmiddels al
zijn gevoerd over het terughalen
van de in Italië spelende ex-interna-
tionals.

Van onze sportredactie

TENNIS
tty 'a<lelphia. Vrouwen, 665.000 gulden,
6-4 ??ronde: Schultz-Louie Harper 6-3
fyty 6-4 6-4, Manuelabati^Va-Frazier 6"3 6"3; kwartfinale: Sa-W^-Martinez 6-3 6-0.
k w,anapolis. Vrouwen, 285.000 gulden,
*ffalr«males: Paz-Daniels 6-4 6-3.Joe k̂furt. ATP-finale, mannen, 4,4 mil-
E'opj. Sulden: Groep Nastase: Courier-
<ïsi?? (Pra) 7-6 6A- Eindstand: 1. Lendl
«et, <6-0), 2. Courier 3-4 (4-3), 3. For-
le,±2 (2-4), 4. Novaeek (Tsj) 3-0 (1-6).

1 en Courier naar halve finales.

Maar Selinger, de animator en in-
spirator van de revival van het Ne-
derlandse volleybal, heeft zich er
nooit over uitgesproken. „Direct na
dat toernooi", herinnert hij zich,
„heb ik van de Nederlandse media
allerlei faxen op mijn bureau gekre-
gen met vragen over of ik wel of
niet wilde inspringen, wanneer me
dat gevraagd zou worden. Maar ik
heb ze nooit beantwoord. Bewust
niet. Hier in Japan deden ook al di-
rect geruchten de ronde dat ik mo-
gelijk terug zou keren naar Neder-
land. Ik had geen zin om daarop in
te gaan. Dat soort zaken gaan dan
een eigen leven leiden en worden
uit zn verband gerukt."

GOLF
sUnrt ' Mannen, 1,5 miljoen gulden,
te ,5" na 2 ronden: 1. Hulbert 136, 2. Pa-
Ve„J. 3. Love, Cochran 138, 5. Calca-

" Jacobsen.Cook 139-
-*>iili ° a'ne'y° Masters, mannen, 2,3
l. M°fn gulden, stand na twee ronden:
W x ajima 135' 2-Kaneko 138, 3. Mac-
7. ü Maita 139, 5. Senior, Olazabal 140,laga Wa,Couples 141; Faldo 144.

ROLHOCKEY
t>a 'Ve- EK vrouwen: Nederland-
*W ,ri->k 6"°' Nederland-Portugal 7-0,
°Ost land-o°stenrijk 1-1, Engeland-
-5-i *nnjk 8-0, Engeland-Zwitserland
Sta^.Panje-Italië 1-1.
"Win l Italië 5"9 f3O-I'. 2- Nederland
■ie J'9-2), 3. Engeland 5-8 (22-5), 4. Span-
ï'ort (7-3). 5- Duitsland 4-3 (10-7), 6.'(5-ioUgal 5-3 (6-17), 7. Zwitserland 4-2
'füW i' 8- Oostenrijk 5-1 (1-26), 9. Frank-|^* 4-0 (0-27).

Waarmee Selinger de koers van zijn
opvolger geenszins wenst te kritise-
ren „ledereen volgt zijn eigen weg",
benadrukt hij. „Er zijn meerroutes,
die naar de top leiden. Ik heb ge-
weldig veel respect voor Brokking.
'He did a perfect job. Met een
nieuw jong team zo ver komen, is
fantastisch. Het is jammer dat hij zo
weinig krediet heeft. Hij is na deEk
een beetje tot zondebok gemaakt en%

dat verdient hij zeker niet. Alleen
om die reden al zou ik hem willen
helpen. Ik wacht wel af of hij me
nodig heeft. Begin mei is de club-
competitie in Japan afgelopen (Se-
linger begeleidt het vrouwenteam
van Daiei). Ik zou hem bij het pre-
olympisch toernooi in Rotterdam
(half mei) al kunnen bijstaan. Maar
het initiatief daartoe zal niet van mij
uitgaan."

Onder aanvoering van de nieuwe
bondsvoorzitter Bert Funk klonk
ook de roep om de Ital-Nederlan-
ders terug te halen. Een plan dat op

Dat vizier is (nog steeds) gericht op
het behalen van een goudenmedail-
le volgend jaar in Barcelona. Vol-
gens velen is het perspectief daarop
een stuk kleiner geworden sinds
drie basiskrachten, Peter Blangé,
Ronald Zoodsma en Rob Grabert,
allen spelend in Italië, een jaar gele-
den werden weggestuurd. Ofschoon
Nederland zich met de vervangers
opmerkelijk goed in de subtop van
de wereld wist te handhaven, lever-
den het brons, behaald op de Euro-
pese titelstrijd twee maanden gele-
den, en de gemiste kans op directe
plaatsing voor de Spelen, toch een
forse kater op bij de 'pioniers van
het eerste uur. Vooral de wijze
waarop de volleybalformatie zich in
de Duitse hoofdstad liet ringeloren
door de Sovjetunie, de nieuwe Eu-
ropese kampioen, maakte bij alle
betrokkenen veel los.

SCHAESBERG - De uitslagenvan
de koersen, gisteravond verreden
op de dj-af- en renbaan in Schaes-
berg zijn:

Stal Jongen-Prijs: 1. Escape (R. Havjfó-i
km.tijd 1.23.0; 2. Mr. Promotion; 3. C!
na d'Axel. Niet gestart Evita ter #aïlé.
Winn. 2,50; pi. 1,20, 2,00; koppel 4,80; 3rib
38,60.
Grote Prijs van de Jaarlingenshow: V,3fl-
ver Rosé (T. Cain) tot.tijd 1.58.1; 2. V,
mill Seeond; 3. Top ofTequila. Niet gegtaxt:
Bella Raaphorst, Hilleshager Jack en'Jö-
termill Reef. Winn. 2,40; pi. geen; kojgpjjl
1,00; trio 7,00.
Stal Noble Horse-Prijs: 1. Fabienne (W. sfe-
lis) km.tijd 1.20.5; 2. Ellen Expo; 3. Ejitrji.
Niet gestart: Regal Classic, Jamtu, El^sjjar
d'Honte en Final Countdown. Winn.
pi. 1,80, 2,00, 3,40; koppel 8,40; trio 13.'
Sun Horse Stable-Prijs: 1. Voyager Lpbe^l
(H. Grift)km.tijd 1.20.4; 2. First Kon:
Epril Sauvage. Niet gestart: Fany B.
zorg, Dieljo Brach en Frensis. Winn.
pi. 1,40, 4,50; koppel 3,10; trio 7,10.
Roy-Pnjs: 1. Blakey Delta (A. de VriesVtoV
tijd 2.07.6; 2. Watermill Olymp; 3. Shafee&B
Queen. Niet gestart: Porthos. Winn. 2.9ir, {JJ.
1,70, 3,20; koppel 19,00: trio 23,30.
Stal Sunshine-Prijs: 1. Fanny Sigero-tW.
Velis) km.tijd 1.20.4; 2. Eclatant; 3. Flafmft-
go Majo. Winn. 1,20; pi. 1,20, 1,50; koppel
3,60; trio 23,50.
Criterium der Amateurrijders XIV: 1. D<ühj
Boszorg (M. van Heel) km.tijd 1.20.9; 2'^Ca,-
rolus; 3. Condor Hendrika. Winn. 4.2Q; ril.
2,60, 2,50; koppel 25,50; trio 149,10.
Veefonds-Prijs: 1. Roy (A. de Vries) to&lrffl1.52.0; 2. Gadriaan; 3. Move Closer. Niet ge-
start: Exorbitant en Racy. Winn. 2,6ft;_j,pl.
geen; koppel 2,20; trio 9,20. ''
Stal Velis-Prijs: 1. Florida Sunshine (WÜ"vS-
lis) km.tijd 1.20.1; 2. Duc De Bloomerd; 3.
Daimler. Winn. 3,00; pi. 1,00, 1,00; koppel
2,80; trio 64,60.
Dutch Racing Circle-Prijs: 1. Another Star-
let (H. Grift) km.tijd 1.17.7; 2. Fiasco; 3
Edino. Winn. 1,30; pi. 1,40, 2,80; koppel 3,50:
trio 20,60. -De totalisatoromzet bedfceg ’82.532,00:^

„Het valt altijd te proberen. In de
Verenigde Staten is het een regel,
dat iedereen, die naar de Spelen wil,
de gelegenheid moet krijgen dat af
te dwingen. Bij een evenement als
de Olympics gaat het individuele
belang boven dat van het team.
Voor een gouden medaille moet al-
les wijken. Als blijkt dat het Neder-
lands team meer kans heeft op een
gouden plak met dan zonder de ex-
internationals, moet je die weg be-
wandelen. Ik zou in deze situatie
een paar maanden met zon groep
gaan trainen en kijken of er een be-
ter en hoger niveau bereikt kan
worden dan nu het geval is. Het is
aan de coach de balans op te maken
en de knoop door te hakken.
'In 1984 heb ik hetzelfde gedaan met
het Amerikaanse vrouwenteam. Ik
heb de selectie opengegooid, maar
uiteindelijk ben ik met de bestaan-
de groep verder gegaan."

cijfers schaesberg

Zijn 'preek', hielp want na twéé mi-
nuten verkleinde Brant al tot 7-6.
De Limburgers hielden het spërth
eigen handen maar kwamen voorlo-
pig niet tot scoren. Succes in de
twaalfde minuut, de Eaters waren
weer in de race toen Binnie 7-7
scoorde en de Tilburgers tot verlen-
ging dwongen.

nauw verwant met het team. Ook
emotioneel omdat mijn zoon erbij
zit. Maar ik ben een buitenstaander
geworden en liefst wil ik datzo hou-
den. Natuurlijk heb ik een mening,
maar wat is die waard. Ik heb niet
de intentie en behoefte me ergens
mee te bemoeien. Laat staan dat ik
een conflict wens op te roepen of
aan te scherpen. De bereidheid van
mijn kant is er om te helpen, maar
dat zou ik alleen doen wanneer Har-
rie Brokking daarom vraagt. 'A
fresh eye brings sometime another
light'. Als de spelers en de coach
vinden dat ze het zelfkunnen, moe-
ten ze dat doen. Ik weet dat er bin-
nen het team over mij is gesproken.
Een aantal jongens zou graag zien
dat ik Harrie Brokking voor de Spe-
len ga assisteren. Avital is daar niet
voor. Hij is van oordeel dat de hui-
dige groep en technische staf in
staat zijn op eigen kracht het beoog-
de doel te bereiken."

verzet stuitte van spelers en Brok-
king. „Toch begrijp ik dat niet hele-
maal", oordeelt de man, die zelf -
tegen de verdrukking van de bui-
tenwacht in - de huidige stuctuur
bij de mannen-ploeg creëerde.

Werken, heeft zo zijn eigen ideeën
over de heisa rondom het Neder-
lands team, de positie van bonds-
coach Harrie Brokking en de rol,

die hem daarbij door velen is toebe-
deeld. „Ik ben", zegt hij onomwon-
den, „nooit door de bond benaderd.
Laat ik dat voorop stellen. Maar als

ik zou worden geVraagd en er zijn
mogelijkheden om - ook al zou dat
tijdelijk zijn - te helpen, dan zal ik
dat doen. Ik voel me nog altijd

Selinger, die op 27 maart '89 zijn af-
scheid bij de nationale ploeg aan-
kondigde om voor miljoenen dol-
lars drieeëneenhalf jaar (tot maart
'93) bij het Japanse concern Daiei
Sport als directeur sportief te gaan " Arie Selinger, op afroep beschikbaar
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Wierts/Haantjes
en Meyers

in evenwicht

Sittardenaar heeft niets te verliezen in Zuid-Afrika
Nijssen opgewekt naar WK GELEEN - Bondscoach Gyys

Cantelberg heeft acht Limbur-
gers opgenomen in de selectie
van het Nederlands han
team, dat eind van deze maand
deelneemt aan de Haarleir.se
Handbalweek. Behalve Oranje
bestaat het deelnemersvee
Noord-Holland uit België, L
wen, Estland, Polen en Deile-
marken. De Limburgse inbreng
in de ploeg van Cantelberg be-
staat uit Jacques Josten (Blauv.,'
Wit), Dick Mastenbroek, Lëöii
Tummers, Lambert Schuuïs
(Sittardia), Peter Portengen, Wil
Jacobs, Claus Veerman en Ma^
tin Vlijm (V&L).

rmmmmiimmimmmm_»mmmmimm^^limburgs dagblad

sport kort
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16.000M-tartmtter,

VerkaufSee-/Luftfracht SSSsr. n :i Ober
Nutzen Sic den Herbst, Itire beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu 700Danzas-, überdenken! Danzas bietet Ihnen in Aachen eine besonders interessante Hiueer l« 30

" Aufgabe: im Betreven, im Beraten bestehender Kunden wie im Akquirieren L_nd«rn
I 9. neuer Geschaftspartner. bleten Ihneri

" Das Thema? Weltweite Transportauftrage. Was - gleich ob als Dame oder Herr "j"* "*■_*"*► Baai*- ein biflchen Fachkenntnis voraussetzt. Entweder als Speditionskaufmann 'ör Btr» beruftiche
oder als Kaufmann mit Export-lmport-Erfahrung. Natürlich sollten Sic auch fitttwicklung.. Ênglischkenntnisse, angenehme Umgangsformen, praktische Erfahrung im D_n__».
aktiven Verkauf und Verkaufsorientiertes Denken mitbringen. "p_clittl>n
Ihr Eintrittstermin? 02.01.92 oder 01.04.92 Die Bedingungen? Das stimmen £Sfi2«,'Mt
wir - beim privat nutzbaren Firmenwagen angelangen -am besten gemeinsam ** ""*'"
miteinander ab. Senden Sic bitte Ihre ausführliche Bewerbung - mit Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung - an:

Jlanzas GmbH *Personalabteilung "z. Hd. Frau Hert! _fr*^_fc _j\ ___\U _ W^__^_k 4CXofenhornstraßï 10 " 5100 Aaclien " Telelan 02 41-106-202 __W_______W___^l^_,_W t __\\m J_W**^___wmm91 1 I_ __
■_-_■_____■*_____■ ■■■■■■■■■■iMHHa^.f \
*"%r/fis ST- GREGORIUSZJ L__J ZIEKENHUIS

BRUNSSUM
~: Het St. Gregorius ziekenhuis is een alge-

_& meen ziekenhuismet231 bedden. Binnen dit

I ziekenhuis funktioneert een psychiatrische
afdeling (PAAZ) met 24 bedden.
Het ziekenhuis werkt samen met verpleeg-» huis Schuttershof en het De Weverzieken-

-9i huis te Heerlen in de Stichting Gezondheids-
"a- zorg Oostelijk Zuid-Limburg.

I ** Op de psychiatrische afdeling van ons zie-
kenhuis (PAAZ) ontstaan op korte termijn~

a vakatures voor:

PSYCHIATRISCH
VERPLEEGKUNDIGEN

m:

Wij bieden aan-:- één full-time dienstverband voor onbe-
paalde tijd;- één dienstverband voor bepaalde tijd
i. v.m. ziektevervanging;- één dienstverband op basis van een af-
roepkontrakt.

Taak:
De psychiatrisch verpleegkundigeverricht alle voorkomende verpleeg-kundige, verzorgende en begeleidende werkzaamheden.
Binnen een systeem van eerstverantwoordelijke verpleegkundige be-
geleidt hij/zij patiënten en werkt zelfstandig met groepen.
De verpleegkundige wordt geacht binnen een multidisciplinair team
zijn/haar aandeel te leveren in het behandelbeleid van de patiënt en
tevens betrokken te zijn bij de algemene gang van zaken op de afde-
ling.
Funktie-eisen:, Kandidaten dienen te beschikken over:- een diploma A+B verpleegkundige of HBO-V;

■n - ervaring als psychiatrisch verpleegkundigeop verschillendewerkter-
reinen binnen de psychiatrie (liefst enige ervaring op een PAAZ)
waarbij interesse en aandacht voor de sociale kontekst van de pa-: .- tiënt vooropstaan;

- bereidheid om aktief bij te dragen aan een positief leefgroepklimaat;- enthousiasme om in een hecht team gestalte te geven aan een funk-
I .-, tic van verpleegkundige.

Salariëring zal geschieden volgens FWG-funktiegroep 45 minimaal

’ 2.674- maximaal ’ 4.091,- bruto per maand.
Voor het overige is de CAO-ziekenhuiswezen van toepassing (geldt
niet voor afroepkontrakt).
Nadere informatie wordt verstrekt door dhr. H. Verkoelen, hoofd verple-
gingsdienst, toestel 327 en door dhr. J. Weijers, hoofd PAAZ, toestel, 321.
Sollicitaties dienen vóór 30 november 1991 schriftelijk gericht te wor-
den aan de personeelsdienst van het St. Gregorius ziekenhuis, Post- 'bus 255, 6440 AG Brunssum, t.a.v. dhr. P. Goossens.

mkm_m____m__________m _____________hm**____-/

I __■___«-
De N.V. V.S.L. Is een autobusdienstonderneming met circa 750 medewerk(st)ers, die
met een 225-tal bussen het openbaar vervoer verzorgt in Midden- en Zuid-Limburg.

Wij zoeken op korte termijn kandidaten voor de funktie:

bedrijfsmaatschappelijk
werk(st)er/personeels werk(st)er
Deze funktionaris iswerkzaam binnen de afdeling Personeel en Organisatie en
rapporteert aan de Chef Personeelsbeheer.

Funktie-inhoud:- Onderkennen en signaleren van probleemveroorzakende situaties.- Hulpverlening aan individuele medewerkers.
- Het afleggen van huisbezoeken.- Onderhouden van eksternekontakten met begeleidende instanties.- Werving en selektie van buschauffeurs.- Verdere ontwikkelingvan deprojektmatige aanpakvan het ziekteverzuim.- Verzamelen en onderzoekenvan gegevenster ontwikkelingvan het personeels- en

organisatiebeleid.

Funktie-eisen:- Afgeronde H.8.0.-opleidingrichting Personeel en Arbeid.- Bij voorkeur enige jaren ervaring, in een gelijksoortigekombi-funktie.
- Aantoonbare affiniteit met bedrijfsmaatschappelijk werk.- Leeftijd tot circa 35 jaar.- In verband met het ambulante karakter van de funktie dient u in het bezit te zijn van

het rijbewijs B en bij voorkeur in hel bezit te zijn van een eigen auto.

Arbeidsvoorwaarden:- Van toepassing is de C.A.0.-Autobusdienstondernemingen.
- Salaris nader overeen te komen en afhankelijk van ervaring, opleiding en leeftijd.- Opname in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.- Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een psychologisch en medisch onderzoek maken deel uit van de selektieprocedure.

Bij gelijke geschiktheid geven wij devoorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

Voor nadere inlichtingenkunt ukontakt opnemen met deChefPersoneelsbeheer, de
heer P. Bisscheroux, tel. 045-720606.

Kandidaten voor dezefunktie dienen hun schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een
curriculum vitae, binnen 14 dagen na verschijning van dit blad te zenden aan:

N.V. Verenigd Streekvervoer Limburg
Afdeling Personeel en Organisatie
Postbus 2520
6401 DA HEERLEN 03659

GEMEENTE EIJSDEN
De gemeente Eijsden is een aantrekkelijke gemeentein Zuid-Limburgmetruim 11.000
inwoners.
In verband met de gebruikmakingvan de VUT-regeling van de huidigefunctionaris
worden sollicitantenopgeroepen voor de functie van;

AMBTENAAR PERSONEELSZAKEN m/v
Algemene informatie:
De medewerker zal werkzaam zijn op de afdeling Middelen, die uit 9 personen bestaat.
De te benoemen functionaris zal uitsluitend belast worden met
personeelswerkzaamheden.

Functie-informatie:
* het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van werving, selectie, opleidingen

functiewaardering;
* de advisering over het invoeren, wijzigen en intrekken van rechtspositieregelingen;
* de advisering over de toepassing van dezeregelingen;
* het bewaken van procedures en de eenheidvan beleid bij de toepassing van deze

regelingen;
* verzamelen, vastleggen en coördineren van personeelsgegevens;
* verzorgen administratietijdsregistratie;
* het voeren van het secretariaat van de commissie voor Georganiseerd Overleg, de

BezwarencommissieFunctiewaardering.

Functie-eisen:
* opleiding op MBO/HBO-niveau, b.v. MBO/HBO AP/PB of vergelijkbare opleiding;
* kennis van de gemeentelijkerechtspositieregelingen en het Rechtspositiebesluit
Onderwijspersoneel;

* ervaring met bovengenoemde werkzaamheden;
* goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
* een grote mate van zelfstandigheid.

Salariëring:
Afhankelijk van ervaring en opleiding bedraagt het salaris maximaal’ 5057,-bruto per
maand (schaal 9).
Op termijn is bij gebleken geschiktheid doorgroei tot ’ 5627,-bruto per maand (schaal
10) mogelijk.

Inlichtingen en sollicitaties:
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. A. Weijers, hoofd afdeling Middelen,
telefoonnummer 04409-3055, toestel 47.
Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie worden
gericht aan: burgemeester en wethouders van Eijsden, postbus 10, 6245 ZG Eijsden.

I
Wij innoveren Nederland |

en zoeken daarom een adviseur
met innovatieve kwaliteiten

Ondernemend Nederland innoveert, niet 'm de laatste plaats dankzij de adviseurs
van de Innovatiecentra. Dat zijn erruim 140, verspreid over 18vestigingen
door heel Nederland. Als intermediair tussen vragers en aanbieders van
technologische kennis maken zij de aanwezigekennis toegankelijk en toe-
pasbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen. Onze adviseurs zijn
thuis in deregio en stellen zich op als gelijkwaardige gesprekspartner van
de individuele ondernemer. Met een constante hoge kwaliteit alsresultaat.
De Innovatiecentra hebben verder nog debeschikking over 2 specialistische
centra: het Innovatiecentrum voor Uitvindingen en het Centrum voor
Kennisbescherming en Octrooi-informatie.

- - * **~■/
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Als adviseur geeft u voorlichting en adviezen op met name technologisch jV
terrein. Maar u kunt ook te maken krijgen met organisatorische, financiële en
bedrijfseconomische aspecten. Daarnaast brengt u de ondernemers waar
nodig en mogelijk in contact met bijvoorbeeld onderzoek- en onderwijsinstel- in
lingen. U blijft het project danverder begeleiden. cc
U informeert de bedrijven in uw regio zowel individueel als collectief over de
nieuwste ontwikkelingen op alle gebieden. Bij dat alles vervult u een actieve, "initiërende en stimulerende rol met als doel de opbouw van netwerken en M
kennisoverdracht. w
Onze adviseurs hebben een TU-achtergrond of een gelijkwaardig werk- en |
denkniveau, liefst aangevuld met relevante bedrijfs- of advieservaring. TtPionierskwaliteiten, sociale en communicatieve vaardigheden en een brede tr
belangstelling zijn minstens zo belangrijk. Daar stellen wij een goed salaris, >*
veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief tegenover. Als u zich thuisvoelt in
een moderne, professionele en collegiale omgeving, is het zeker de moeite
waard om zich te oriënteren. D

Adviseur IC (m/v)
Zuid-Limburg !

Het Innovatiecentrum Zuid-Limburg, Het salaris bedraagt - afhankelijk van
gevestigd in Heerlen, zoekt een leeftijd en ervaring - maximaal
adviseur met TU- of HTSopleiding, bij ’ 97.500,- bruto per jaar, inclusief
voorkeur werktuigbouwkunde en met vakantietoeslag. t
ten minste 3 jaar bedrijfservaring. t

Voor meer informatie kunt u contact l
De adviseur beschikt over goede opnemen met ir. L.H.J. Vellen,
contactuele eigenschappen, een directeur Innovatiecentrum Zuid- i
rijbewijs Ben is maximaal 35 jaar oud. Limburg, telefoon (045) 74 08 08.

1
Hoe u kunt solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, graag binnen 14dagen, richten aan de *>
heer G.J. Rosenbrand, Centraal Kantoor Innovatiecentra Netwerk,
Postbus 20104, 2500 EC Den Haag. Een psychologische testkan deel f
uitmaken van de selectieprocedure. ~Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan vrouwen en leden van
etnische en culturele minderheden.
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S*^ Mayfran International is gevestigdin Landgraaf, telt250 personeelsleden en maakt deeluitvan de
S Industrial Components Groupvan TomkinsIndustries Ine. U.S.A. Mayfran is een sterkinternationaal gerichte

-y ■ f onderneming metzusterbedrijvenin de U.S.A., Japan, Indiaen Korea voor deverkoop, engineering en produktie van
M transport-enverwerkingssystemen voor derecyclingindustrie. De produkten van Mayfranzijnkwalitatiefvan hoogstaand X

_f gehalte en wordenvoor90% afgezet opde Europesemarkt. Mayfranprodukten vinden hun toepassing in demetaalindustrie, %
huisvuilverwerking enschrootrecycling. Hierbijricht Mayfran zich op driemarktgroepen: OEM groepkleine transporteurs, %

m Enkelvoudige transporteursvoor derecyclingmarkt en Transportsystemen voor plaatschrootafval enmetaalspanen. Door een m
meermarktgerichte aanpak en daaruitvoortkomende groeiheeft de produktgroep Spanen-verwerking opkorte termijnbehoef- B

te aanversterking. Om diereden willenwij graag incontact komen metkandidaten (m/v)voor defunctie ■I Projectleider I
eenklantgerichte technicus metoog voor detail en gevoelvoor overzicht.

I Defunctie: leiding aan een aantalcollega's. Zelf - Werkbare kennis van deEngelse en
- U maaktdeel uitvan deproduktgroep rapporteert u aan degroepsleider Duitse taal, spreekvaardigheid Frans is ■

Spanen-verwerkingvoorplaatschroot- Spanen-verwerking voorplaatschroot- een pré.
afvalen metaalspanen dieonderdeel is afval enmetaalspanen. - Leeftijd 28-35 jaar.Bereidheid tot
van deafdeling Engineering en Sales - regelmatig internationaalreizen.

■ Support. Gevraagd:
-Opaanwijzing van deafdeling Salesen - Een initiatiefrijkpersoon dievanuit een Geboden:

inoverleg met deklant steltu de marktgerichte invalshoek metzijn - Een interessante jobineen inter-
leveringsomvangvast, inclusiefde klanten communiceert. nationale onderneming met technisch
bijbehorende(klantgebonden) - De bereidheid in een teamte werken enkwalitatief sterkeprodukten.

I onderdelenen dedoor derden te waaroog voor detailbelangrijk maar - Eenomgeving waarin initiatiefen
■ leverenapparatuur. overzichtbewarenonontbeerlijk verantwoordingnemenzeeropprijs

- Gedurendede aanbieding-, ontwerp-, is. wordtgesteld. ■
produktie- enmontagefase bent u - Opleiding op HTS-wtb niveau, aan- - Eengoed salaris en prima secundaire ■

M. verantwoordehjk voorhetbegeleiden, gevuld metenkele jarenwerkervaring arbeidsvoorwaarden. ■
« coördineren, controleren en corrigeren bijvoorkeur in de metaalindustrie. m
■\ vaneen project. TevensTbepaaltu hier- Ervaring met hetwerken metCAD Bentude klantgerichte technicus diewij m
-m vanmede dekostprijs enbewaakt het systemen. ophetoog hebben? m
\ budget. Schrijf daneenkorte briefmetcv. onder M
V - Uwordt belast methet inbedrijf stellen _ __ vermeldingvanref.nr. 63.7439 M

van deinstallatie, de daarbijbehorende t^v aan fafter-sales en eventuele instructie fM_m_\M V^^PV P^« MercuriUrvalß.V.,
aan bedienend personeel. IJi f^] 'dfi | I (É^/*1 Vrijthofso-51,

N^ugeeftprojectmatig '% « 6211LE Maastricht.

f CDL^B***^^ HetOverloon2
mmmm Postbus 155■ wtmim 6400 A[) Heer)en |.

I Oostelijk Zuid-Limburg Tel. 045- 71 26 1 1

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg is een (inter)gemeentelijke organisa-
tie en werkzaam in een gebied met circa 290.000 inwoners.
De GGD voert werkzaamheden uit op het terrein van de algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheids-
zorg, ambulancevervoer en bedrijfsgezondheidszorg.
Bij de GGD werken ± 120 medewerkers.

De afdeling bedrijfsgezondheidszorg waar bedrijfsartsen, psychologen, bedrijfsverpleegkundigen,
dokters- en psychologisch assistenten, ondersteund door een administratie, samenwerken, verzorgt de
bedrijfsgezondheidszorg voor de 11 gemeenten in de regio, de sociale werkvoorziening, het onderwijs en
enkele andere instellingen.
Voor het merendeel der opdrachtgevers worden ook taken in het kader van het ambtenarenreglement c.Q
rechtspositiereglement en de ABP-wet uitgevoerd.

Bij deze afdeling zijn momenteel vacatures voor

TWEE PART-TIME DOKTERSASSISTENTEN (M/V)

Het betreft deeltijdfuncties van 50% en 30%.

De werkzaamheden betreffen het zelfstandig uitvoeren van biometrische onderzoeken in het kader van
keuringen onder supervisie van de bedrijfsartsen. Ook het verrichten van gericht periodiek onderzoek met
het zelfstandig afnemen van de anamnese kan tot de taken behoren.

Functie-eisen Arbeidsvoorwaarden
- Opleiding tot dokters-assistente c.g. een daar- Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding

mee overeenkomende opleiding of ervaring; en ervaring en bedraagt maximaal’ 3.344,--- Typediploma en/of tekstverwerkingsdiploma bruto per maand (bij f uil-time aanstelling).
(Word Perfect) strekt tot aanbeveling; De rechtspositieregelingen voor overheidsperso-- Goede communicatieve en relationele vaardig- neel zijn van toepassing,
heden;

- Zelfstandig kunnen werken.

Selectie en sollicitatie
Tot de selectieprocedure behoren een functiegericht medisch en (eventueel) psychologisch onderzoek.

Inlichtingen en sollicitaties
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling bedrijfsgezondheidszorg, de heer
F.H. Sprenger, bedrijfsarts (tel. 045-712611). Sollicitaties kunnen binnen 8 dagen worden gericht aan de
directeur van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg, de heer R.G.R Hagenouw, arts, Postbus 155, 6400 AD■ Heerlen, onder vermeldingvan hetvacaturenummer 0977. ,



Zaterdag 16 november 1991 " 25
sportLimburgs dagblad

Han Berger,
nooit meer

dezelfde

Hij verandert van positie, de be-
nen gestrekt op de bank. „Je ver-
liest je spontaniteit, wordt ach-!
terdochtig." De veertig gepas-
seerd, gevaarlijke leeftijd. Gerda
ontwaart de eerste gryze haar-
tjes. Dat er iets aan de hand is
met vader zelf, geen haar op zijn
hoofd dat er aan denkt. De sug-
gestie van de insluipende ver-
flauwing blaast hy weg. Dik met
de spelers. „Altyd een van mijn
sterkste punten geweest. Tussen
de voetballers staan, op het goe-
de ogenblik erboven. Wordt me
nu verweten. Plotseling trainen
ze harder, discipline, concept,
maar in wezen is er de afgelopen
periode nog veel slechter gepres-
teerd. Dan zeg ik: daar heeft het
dus niet aan gelegen."

veteranen. Surrogaat, maar het
helpt.

Luwte
Najaar '91 zal hem blyven ach-
tervolgen tot in de nadagen van
zyn carrière. De Bergers kregen
de volle laag. „Hartstikke verve-
lend voor de jongens als de D_tt
bliciteit in die omvang opduikt.
Ruud en Mischa zijn in de leef-
tyd waarin het heel bewust tot
hen doordringt."

LIMBRICHT - Voor het gefluister achter zijn rug is
hij immuun geworden. Maar dat beroerde gevoel
blijft, als hij de oprit afrijdt. In de straat nagestaard
door de mensen, glurend door de lamellen. Marie, hij
gaat zeker boodschapen doen. Of de kinderen van
school halen. Han Berger heeft in de eerste vijftig da-
gen van zijn gedwongen verlof geleerd dat jealthans
quasi moet doen alsof het leven gewoon verder kab-
belt. Soms zit hrj zich op te vreten op de thuisbank,
nagelbijtend en sigaretten paffend. Dan grijpt hij
naar een opsteker. „Het was voor mij nog veel moei-lijker geweest als het gelopen was zoals bij Utrecht
na het vertrek van Cees Loffeld." Als Fortuna ineens
Was gaan draaien als een trein. Mooi niet dus. De af-
geschoten trainer schiet terug.

Ze vormen een hecht gezin, kun-
nen er goed over praten. „Avon-
tuurlijk ingesteld, anders ga jeer
kapot aan. Gerda is daar heel
nuchter in. Het ebt vry snel weg.
By mij is het wisselend geweest.
Fijn om even in de luwte te Ver-
toeven, maar op andere momen-
ten kun je met je kop tegen de
muur lopen."

" Achterdochtig geworden. Han Berger.
Foto: PETER ROOZEN

gezet, sluitstrip rond de grijze
plastic zak. Oké, je zag het aan-
komen, zes punten uit negen
wedstrijden, maar toch. Wegge-
kropen is hij niet. Nog dezelfde
avond op de televisie met zijn
bekende kop. „Barend en Van
Dorp zeiden: 'Als je het kunt op-
brengen, is het goed voor je om
het meteen te doen. Moet toch
een keer gebeuren. Een hoop po-
sitieve reacties gehad."

ben gedaan. De resultaten na-
dien zijn er toch een bevestiging
van."

ervaring, maar het stelt toch wel
teleur." Namen noemt hij niet.
Dat typeert hem. „Ze komen
vroeg of laat zelf op de koffie."

Jlii'J gunt het ze van harte, de eer-e overwinning na zestien wed-
1-0 in Volendam. En

*' met Kessler is gebeurd, 'sans gezondheid, trieste zaak.
r*ens je niemand." Voor de rest

de club hem gestolen wor-
ft- Dat slijt nooit meer. Alj'i'ktzoon Ruud het seizoen vol'°e Baandert. Elf is hij. Wordtn goeie voetballer.

Barst
p," 31 het puntje van de wijsvinger

hij een minuscuul velletje
j. Van de blinkende salontafel.. n clean gebaarvan een precies
t*1* die met zichzelf in het reine

" acht te komen. Er zit een barst
h de spiegel van zijn psyche,
flecteert alleen bij nadere be-

kto°.Uwing net beeld van net
type dat hij

u*t was ajg vijfentwintigjarige
°fdtrainer in de eredivisie. Derste van een nieuwe generatie.

Fortuna investeerde twee mil-
joen in spelers, mede op zijn
advies. Hooggestemde progno-
ses. „Het klikte niet. Moeilijk

Nattigheid

programma, dat bovendien inra-
zend tempo moest worden afge-
werkt. Amper tijd om te herstel-
len." Hij voelde geen nattigheid.
„Vanuit mijn relatie met het be-
stuur had ik de indruk dat er nog
niets aan de hand was. Hebben
ze ook zo laten doorschemeren
tot de laatste wedstrijd." Thuis
tegen Sparta, 2-2. Een half et-
maal later suisde de bijl.

Hij schuift heen en weer op de
bank alsof hij mentale aerobic
beoefent. Medeleven, maar hij
proeft ook leedvermaak. Hij
haalt ze er zo uit, de slijmerds,
die het 'onbegrijpelijk en schan-
dalig' vinden, zich vervolgens
omdraaien en bij Fortuna ko-
men, waar het 'natuurlijk een
goed besluit is. Schromelijk ver-
gist heeft hij zich in mensen in
wie hy een groot vertrouwen
had.

Reputatie
Eén luxeprobleem heeft hij: pri-
ma contract. Fortuna moet hfm
doorbetalen tot 1 juli 1993. „Ten-
zij ik eerder een andere club; ga
trainen." Hij kan de dingen kies-
keurig op een rijtje zetten. Niet
op allerlei wilde toestanden
springen. Een Belgische tweede-
klasser heeft hy' alvast afgewim-
peld. „De situatie is voor my
volslagen nieuw." Nog nooit£as
hy zonder nieuwe club als hij^er-
gens vertrok. „Het is zaak een
verstandigekeus te maken." Bttet
de armen over elkaar: „Ik kan
me met myn reputatie en kwali-
teit niet voorstellen dat er niets
komt dat me aanstaat."

Een ander, meer . beschermd
baantje; ook daar heeft hy ojrer
zitten piekeren. „Ik heb in eecste
instantie iets gehad van: Han,
stap er in godsnaam uit, zoek
wat anders. Het ligt niet in n^ijn
karakter opgesloten afhankelijk
te moeten zijn van spelers die
het voor je kunnen of willen
doen. Maar als de pynlyke ge-
voelens afzwakken, blykt stop-
pen niet zo eenvoudig."

l^echt, Groningen, AZ. Warm
ïot ' zeventien Jaar lang-
ien * hem overkwam wat«ereen onherroepelijk zwaait,et of zonder midlife-crisis. H.B.

op het veld van on-er> 26-9-1991, R.I.P. „Ze kunnen.e wel mijn werk afpakken,aar niet mijn gevoel van eigen-waarde. Dan kennen ze me niet."
et*ziele, geen sprake van.

Reacties
et het grof huisvuil op de stoep

De blijken van belangstelling
hebben hem aangenaam verrast.
„Bij Fortuna staan ze nog steeds
volledig achter hun beslissing,
maar in de voetballerij is de me-
ning toch anders. De collega's
zeggen: 'Belachelijk wat ze heb-

Bevestiging

Het gehannesmet Han. Hij is blij
als hij het van zich afkan praten,
telkens opnieuw. De ellende, het
onrecht, onuitwisbaar opgesla-
gen in de cd van het gemoed.
„Gisteren stonden HenkDuut en
Anton Janssen voor de deur."
Zomaar. Een uur tevoren had hij
nog tegen Gerda gezegd:
„Vrouw, het is een stuk stiller
geworden. Valt toch tegen." En
verhip, daar gaat de dingdong.
Of de telefoon. Hallo, met Aziz
Doufikar. Arie Haan: „Laat je
eens zien in Luik." Adhesie,
sterkte. Sef Vergoossen was er
als de kippen bij, nog vóór Jan
Reker. „Deze week belde ineens
JohnLinford. Sorry. Hij had het
pas gehoord."

„Achteraf hoor je verhalen dat
bestuursleden met wie je nauw
hebt samengewerkt, contact
hebt gehad in de persoonlijke
sfeer, flink aan je poten hebben
lopen zagen. Laten je vallen als
een baksteen. Verdorie, Berger,
had je moeten weten met al je

Met het hoofd in de handen:
„Foute beslissing. Moet je nooit
nemen - heb ik geleerd - op het
moment dat deemoties nog vers
zijn, direct na een wedstrijd. Ik
had liever gehad als ze een paar
weken tevoren hadden gezegd:
luister, trainer, er zijn bepaalde
stromingen, je moet zorgen dat
binnen zoveel tijd de resultaten
beter worden, anders heb je een
probleem. Zo ging het bij Gro-
ningen en Utrecht. Dat en dat
moet veranderen, maar we geven

In de oprit leunt hy tegen de
motorkap. Knipogend naar de
zon. Nog woont hij in Limbricht,
Grootveldstraat. Nummer 13.

Halve marathon
De roestplek van de wrok
schrijnt. „Je naam wordt bescha-
digd." Twintig jaar onafgebro-
ken op het veld gestaan. In een
mum van beroemde Berger tot
banneling van De Baandert. Het
spookt door zijn hoofd. Dan zet
hij het op een lopen. De Halve
Marathon van Echt in 1 uur 42.
Hij traint de jeugd van VV Sit-
tard, trapt er een balletje bij de

je welrugdekking."

Het slaat twaalf uur. De tijd re-
geert. „Ik had verwacht dat ik tot
en met de reeks gemakkelijke
wedstrijden die nu nèt achter de
rug is, het voordeel van de twij-
fel had gekregen. Twee uit ze-
ven. Lijkt me sterk dat ik niet in
staat zou zijn geweest er meer uit
te halen. Zoveel zelfvertrouwen
heb ik."

kaar door en door. Problemen
hebben zich dan ook nog niet
voorgedaan. Ik denk dat het ook
de grote kracht van Meerssen is.
We spelen al jaren samen en de
as van het veld bestaat uit spe-
lers die een behoorlyk niveau
hebben".

Tony Quesada: 'Ik denk dat Roda JC best bang is voor ons'

De Spaanse furie
van SV Meerssen

AMSTERDAM - Een pot Brillcream hoort, zoals een goed Spanjaard betaamt, brj zijn
standaarduitrusting. Ofschoon goed gesoigneerd, gliptTony Quesada niet ongeschonden
door de controle van de ordedienst bij de ingang van het Ajax-stadion. Het potje met vet
mag niet mee op de tribune. Hij zou er een Roda JC-speler mee kunnen verwonden.
Voor de goede orde: Tony Quesada is niet een nieuw aankomend buitenlands talent, dat
binnenkort in de vaderlandse stadions het publiek op de banken zal krijgen. Hooguit
morgen zou hij zich voor heel even onsterfelijk kunnen maken. Wanneer hij met zijn
club SV Meerssen ten koste van Roda JC de achtste finales van het KNVB-bekertoer-
nooi bereikt.

*ony Quesada hoefde afgelopen
niet ver van huis te

om de tegenstander van
te bespioneren. De 25-ja-

jge middenvelder ('lk ben een
I sf11 Wouters-tyP"3') woont op een

steenworp afstand van het Leid-- jrPiein in hartje Amsterdam.
J *'I*ujn vrouw zit hier op de ballet-

?cademie. Ze volgt de richting
j ẑzdans. Voorheen zagen we el-
p?ar vrijwel alleen in het week-
e'nde in Maastricht. Dat werd
*^n beetje te gek. Daarom ben ik

l j^k naar Amsterdam verhuisd.
1 * Werk by' het GAK en gelukkig

Ofschoon hy' met een Spaans
paspoort op zak loopt en er 'best
wel trots op is Spanjaard te zijn'
liggen zyn wortels in Maastricht.
Daar bestieren zyn ouders een
Spaans café, gelegen Achter de
Barakken, met de toepasselijke
naam 'Andalucia'. Vader Quesa-
da toog een kleine dertig jaar
geleden vanuit een dorpje bij Se-
villa, de hoofdstad van de pro-
vincie Andalucia, naar Limburg.
„Ik gaer nog wel eens op vakan-
tie, omdat vrijwel alle familie
van vaders kant er woont. Mijn
ouders hebben er inmiddels ook
een huisje gekocht. Daar kunnen
we danverblijven".

Toen Roda JC uit de lotingsko-
ker rolde, ging voor Tony Quesa-
da een wens in vervulling. 'De
meeste jongens hoopten op Ajax
ofPSV. Ik vind Roda JChet bes-
te wat we konden treffen". Waar-
om hij datvindt? „TegenAjax en
PSV zijn wekansloos. Tegen*Ro-
da geef ik ons weldegelijk een
kans. We hebben de laatste drie
wedstrijden in decompetitie ge-
wonnen en zijn goed in vorm. Ik
denk dat Roda best bang is voor
ons. Zy' hebben natuurlijk veel
te verliezen. Wy' hebben alleen
maar wat te winnen. We moeten
alleen voorkomen dat zy' snel
scoren. Als dat toch gebeurt,
loop je het risico tegen een fikse
nederlaag aan te lopen".
Het duel, dat om 14.00 uur be-
gint, is al wekenlang het gesprek
van de dag in het stadje vlak bo-
ven Maastricht. Extra tribunes
hebben de capaciteitvan het ter-
rein verhoogd tot eenkleine 5000
mensen. Dat aantal bezoekers zal
morgen ook getuige zyn van*Jestrijd tussen de beste amateur-
club en profclub van Zuid-LinV
burg. „Het leeft geweldig", heel!
Tony Quesada ook al ervare«£„En dat is natuurlijk ook in on»
voordeel. De meeste mensen die
zondag komen kijken zulleir
toch op de hand van ons zyn eSr
ons fel ondersteunen". Ook biiv
nen de spelersgroep is het thernSc
Roda JC al meerder keren aaifc
gekaart. „Erik Smeets en Roet
Coumans hebben nog niet zo
lang geleden in het C-team vasRoda JC gespeeld. Verder is R$K
bert Smeets een supporter v^ftRoda JC. Dus er spelen genoeg
sentimenten mee".

Zyn spel lijdt niet onder de be-
trekkelijk weinige trainingsar-
beid die hij samen met zijn

maar bij AFC is iedereen tochveel meer op zijn eigen gericht".

«J,Vo op c/en camp j
j^nik overgeplaatst worden van

naar Amsterdam".
„Die wedstrijd heb ik gemist,
omdat ik toen nog niet hersteld
was van een ontstoken hartzakje.
Ik moest twee maanden plat lig-
gen en miste uitgerekend het
duel tegen De Graafschap. Daar-
om heeft de wedstrijd tegen
Roda JC voor mij extra beteke-
nis".

De zes jaar geleden samen met
zijn trainer Piet van Dijk van
WVV'2B naar SV Meerssen over-
gestapte Tony Quesada verheugt
zich als geen ander op de con-
frontatie met Roda JC. Vorig
jaar december was hy' niet van
de partij bij het memorabele
KNVB-bekerduel tegen De
Graafschap, toen deamateurs uit
Meerssen pas na het nemen van
strafschoppen moesten capitule-
ren voor de profs.

" Tony Quesada, aandachtig toeschouwer afgelopen woensdag bij de wedstrijd Ajax-Roda JC, tijdens de warming-up tussen
deKerkraadse spelersBert Verhagen (links) en René Trost. Foto- SOENAR chamid

men...."

Tony Quesada zag woensdag
met eigen ogen hoe Roda JC _f>
De Meer Ajax zeker in de eerste
helft hetvuur na aan de schenen
legde. „Maar dat is voor Meers-
sen geen nadeel. Voor Roda «1©is het verschil toch wel erg groet.
Woensdag nog tegen een topclub
als Ajax en zondag tegen eefi
amateurclub. Dat is zeker in ons
voordeel. Ook al is van onder-
schatting niet direct sprake; on-
bewust speelt het toch mee.
Woensdag stond Michel Boere-
bach nog tegen een wereldtop-
per als Jan Wouters. Morgen
moet hij het tegen my opne-

Sevilla
k fr
| e 6ri verhuizing, die de zoon van
' e&k Spaanse vader en een ras-pte Maastrichtse moeder er
i i let van weerhouden heeft bij
- i7ofdklasser SV Meerssen te
! ujven voetballen. „Ik heb even
j > v!~rwogen te stoppen met voet-
i maar mijn vrouw heeft

" e dat al gauw uit mijn hoofd> *ePraat. Ik wilde niet graag het, ?.ntact met de andere jongens
J .^ Meerssen en met mijn vrien-
J en in Maastricht verliezen. Van-
i eSe het voetbal kom ik nu elk
! /feekeinde naar het zuiden. De; g

eesten verklaarden me voorpk, maar ik vind het best prettigegelmatig mijn familie en vrien-Qen te zien".

ploegmakkers verricht. „Ik ben
een voetballer die het van zy'n
loopvermogen en van hard wer-
ken moet hebben. Bovendien
spelen we al jaren met vrijwel
dezelfde ploeg. We kennen el-

De dit seizoen al regelmatig in
het sterrenelftal van het Lim-
burgs Dagblad opgenomen mid-
denvelder traint zelden met zijn
teamgenoten. Door de week
staat hij twee avonden in zijn
trainingsplunje op het veld van
de Amsterdamse hoofdklasser
AFC, de sjieke amateurclub
waar bij thuiswedstrijden obers
in smoking rondlopen. „Bij
Meerssen wordt drie keer per
week getraind. Daarom loop ik
hier, om mijn conditie op peil te
houden, menig rondje in het

Vondelpark. Af en toe, als ik atv
heb, lukt het me nog wel eens
om op een vrijdagavond bij
Meerssen mee te trainen".
Aanvankelijk had Quesada veel
aanpassingsproblemen bij AFC.

„De mentaliteit is in Amsterdam
toch heel anders dan in Lim-
burg. Bij Meerssen is het veel
gezelliger. De eerste vier weken
heeft hier niemand iets tegen mij
gezegd. Nu valt het wel mee,

doorharrymuré

door



" ,£)oping is een stuk criminaliteit in de sport" "„Als ik geen UCI-voorzitter word, stop ik"

Wielercarrière zonder fiets
Kopman Hein Verbruggen, groot verzet achter groene tafel

Volgens Hein Verbruggen word
belang van de Tour te groot. J
luut. Dat is een van de grootste!
ren, die we hebben binnen dev
sport. Dat zie je ook onmiddew
de huidige kalendersamensWJNa de Tour stort iedereen in è
We houden het dan net nog cv«
tot de wereldkampioenschat
Daarna zyn de renners afgetf
Nu is het zo, dat je na de Tour *
aansprekende evenementen
hebt. Wielersport speelt zich i
lijk voor een groot gedeelte afi"
maanden. Dat is jammer. We ro'
dus iets doenaan de kalenders»
stelling. Ook als renner ben jeV

om nog verder tel
*Waar moet je je als Le Mond
voor omdraaien na de Tour? De
de van Catalonië of zoiets? 0
wint vorig jaarMilaan-Sanremo
riani verwacht dus dat hij di'
Milaan-Sanremo rijdt. Belanl
koers in Italië. Hy' moet in yon"
Die moet er dus op 17 maart S
Die moet er tydens de Giro
steeds staan, want die moet hii
de tifosi winnen. Bugno wil #
vorm zijn tijdens de Tour de Ftf
Dat wil hij ook tydens het WK
je van hem toch niet verlangef'
hy' dat nog is in de Ronde van l
bardije. Dat kan toch niet. Er^maar eentje geweest die dat weljH
Eddy Merckx. Je kunt van cci"
ncr niet verlangen dat hij val
maart tot 17 oktober in topvofl 1
Zo'n Bugno zegt dus: wat heb ft l
te winnen. Ik heb deGiro gered*
ben tweede geworden. In de
ben ik als tweede geëinigd, be»
reldkampioen en heb mijn werej
kerklassieker op zak. Perfect sei<
Moet je dan nog twee maande
vorm blijven voor een loterij al
Ronde van Lombardije?"

" „De Tour heeft zeer prijsopdrijvend gewerkt."

LASNE - Als zoon uit een
eenvoudig Helmonds arbei-
dersgezin heeft Hein Ver-
bruggen (50) het ver ge-
schopt. Nadat hij zijn stu-
dies had afgerond ging hij
op 23-jarige leeftijd op zoek
naar werk. Met Nijenrode op
zak was het voor hem geen
elokel probleem om in de
marketing een geschikte job
tehvinden. Na enkele om-
zwervingen trad Hein Ver-
bruggen, die inmiddels in
Brussel woonde, in dienst
bjj*; smulfabrikant Mars en
feèeg de Belgische markt in
handen. We schrijven 1969.
Mars België besloot op dat
Hioment toevallig de volgen-
detwee jaar een profwieler-
plpeg te sponsoren met de
gebroeders De Vlaeminck,
Jean-Pierre Monseré, André
Dierickx, Eddy Beugels en
j£>op Zoetemelk. Voor Hein
Verbruggen, die sinds zijn
kinderjaren verknocht is aan
het cyclisme, maar nooit de
gelegenheid kreeg zelf cou-
reur te worden, werd met-
een debasis gelegd voor een
carrière op bestuurlijk vlak.
Na zijn activiteiten als ver-
antwoordelijke man van de
ploeg Mars-Flandria, trad hij
op verzoek van Eddy Beu-
gels toe tot de profsectie van
de Koninklijke Nederlandse
Wielrenunie. Later werd hij
gekozen tot lid van deFICP,
de profsectie van de UCI,
het hoogste internationale
wielerorgaan. In 1984 werd
jHein Verbruggen voorzitter
-tem de FICP.
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Verbruggen: „Je moet wennet*'
het idee dat het wielrennen als~een bepaalde economische w*
vertegenwoordigt. Een markt.»
elke sport. Bepaalde inkomstef
men van sponsors. Die sponsor*
talen in relatie tot de reclam^nuen. Als het produkt wielrej
heel veel op tv komt. De spofj
betalen daarvoor een pak geld- j
sport kan zich maar 500, 600 bert
wielrenners permitteren. Nu Jdus dat Weinmann, wat een W
Zwitserse sponsor is, geen intert*
nale ploeg kan betalen. Die t,
schieters vallen dus af. Moet ooK.
selectie zie je nu, want doordat'
Le Mond veel op televisie kom'
langt hij drie miyoen dollar v<»
Dan wordt geschreven dat de p^
de ploegen duur maken. Een dof
redenering. De waarde van de P
die op de tv komt maakt het wi'3'
nen duur. En terecht."

Sindsdien staat hy aan de basis van
voor deze conservatieve tak van
sport revolutionaire vernieuwingen.
Een rol waarin hy' geliefd, maar ook
vaak verguisd is. Hein Verbruggen
wil nu op het hoogste trapje van de
wielersportladder terecht komen: het
voorzitterschap van de UCI. Op vry-
dag 29 november bindt de Neder-
landse bobo met zyn Italiaanse te-
genkandidaat Omini tydens het
congres in Berly'n de strijd aan.
Mocht hy' onverhoopt niet in zyn op-
zet slagen, dan gaathy verloren voor
de wielersport. „Dan hou ik er aan
het einde van myn ambtsperiode in
1993 mee op," verklapt hy. Indien hy
tot hoogste baas wordt gekozen is hij
de eerste Nederlandse voorzitter in
de 92-jarige geschiedenis van de
UCI. We zochten hem op in zyn
woonplaats Lasne, onder de rook
van Brussel. Hein Verbruggen op de
praatstoel.

Hein Verbruggen wordt te vaaKi
de dopingproblematiek geconj
teerd. „Doping is een groot proW
in de sport. Wy hebben het 'm
een dopingsport te zyn. De an
sporten houden zich heel verstM
afzijdig. Wy' hebben dat imag°|
doen er te weinig aan. Als ik de]
ciële statistieken van het InterPi
naai Olympisch Comité erbij I
bly'kt dat van alle controles dej
er eenderde voor zijn rek«Jneemt. Daarvan is één procent IJtief. Van alle andere sporten sal!
dus tweederde, is twee procent PI
tief. Duidelyke cijfers. De '\«fl
sport komt er zeer goed uit. Dof
is voor de journalistiek ook nof>'
soort paranoia geworden. Dat is'
probleem waarmee we als UC>
ten."

■Nu komt daar wel weer die P'
affaire overheen. „Ja, ja. Wat if
Tour gebeurde, is catastrofaal'
moet toegeven dat wij als UCI °zaak heel slecht verkopen. He',
pingprobleem is niet definitief <j;
lossen. Dat is een stuk crimina*
in de sport. En criminaliteit k 1

ook niet oplossen. Wel beperke11
iets aan doen."

Business Consulting staat op het
naambordje van zyn huis. Sinds 1975
is Hein Verbruggen als bedrijfsadvi-
seur zelfstandig ondernemer. „Ik
adviseer bedryven op het gebied van
marketing en internationale contac-
ten, vooral export," verduidelijkt de
vlotte zakenman. „Ik heb een aantal
klanten en wanneer die hele specifie-
ke opdrachten hebben, help ik ze
daarbij. Vooral op zakelijk- en mar-
ketinggebied. Ik ben bijvoorbeeld
vaak betrokken by acquisities. Het
ene bedryf fuseert met het andere,
bedrijven kopen elkaar. Ik ben vaak
betrokken by' bemiddeling wanneer
bedrijven in het buitenland agenten
zoeken. Dat soort dingen ondermeer.
Vooral adviserende functies. Waan-
zinnig interessant werk. En daar ben
ik ook veel mee bezig."

Dit werk is misschien wel een com-
pensatie." " „Ik ben vermoord in Spanje.

De Spaanse wedstrijden kwa-
men te kort. Totdat ik er
hardstikke genoeg van kreeg"

Foto's Christa Halbesma

ly'ke kritiek gehad? Allemaal doem-
denkery. En dan blykt achteraf:
what is the problem?"

per ploeg de deelnemers bepaald
worden. „En daar gaan we mee door.
Wy' bepalen via het reglement de
deelname van de wereldbekerkoer-
sen. Jean-Marie Leblanc heeft daar-
aan de Tour de France gekoppeld.
Daardoor werd het klassement plots
veel en veel belangrijker. Eigenlyk te
snel te belangryk. De Tour heeft
daarmee zeer prijsopdrijvend ge-
werkt. Dat corrigeert zich nu alle-
maal."

Hein Verbruggen is vrijwel elke dag
met sport in de weer. Hy nam twee
weken geleden zelfs deel aan de Ma-
rathon van New Vork. „Voor de eer-
ste keer van myn leven heb ik een
marathon gelopen. Met het gezin ne-
men we elk jaar deel aan de halve
marathon van Brussel. Maar New
Vork is toch wat anders. Fantastisch.
Myn streeftyd was vier uur en ik
deed er vier uur en eenendertig se-
conden over. Ontzettend jammer.
Maar ik kon het niet halen. Het was
een hele belevenis."

Hein Verbruggen ontkent dat hffl
rol speelde in de onlangs dooj.
KNWU aan het adres van PDM K
te beschuldigingen. „Ineens "M
alles geplaatst tegen het licht j
myn kandidatuur voor het vo<>'\
terschap van de UCI. Onzin. Wa
met de brief van PDM is gebe1*De voorzitter van de medische <j
missie heeft aan het hoofdbeS*1
verslag uitgebracht. Daarop is b*j
ten een brief te schry'ven naar ?\
Ik ben erbij geweest, alleen als a|
seur internationale zaken, maai* l
niets met die brief te maken. IK I
niet eens om advies gevraagd'
vind het een goede zaak. Ik vind^deKNWU tot taak heeft een bel*1'
ryke ploeg als PDM van zijn st?
punt op de hoogte te brengen- *
de KNWU ligt aan de basis vai>
problemen, maar de PDM-ploe_'

Wij moeten onze sport verkopen aan
de consument. Als die consument
niet geïnteresseerd is, hebben we
ook geen sponsors en kan het wiel-
rennen niet bestaan. Enkel via hen
komt het geld in de sport. Daarvoor
heb jekykers nodig. Heb je die niet,
heb je geen sponsors. Heb je geen
sponsors, heb je geen geld. En dus
geen wielrennen. Hoe kryg je ky-
kers? Door een goed produkt aan te
bieden. Je mag de mensen niet bela-
zeren, want dat is dodely'k voor de
wielersport. En sponsors komen af
op kijkcijfers. Die vragen: hoeveel
mensen staan langs deroute van de
Tour? Dertien miljoen, fttttt. Daar
komen ze op af. Wielrennen is mar-
keting. Het is een produkt dat je
moet verkopen. De renners moeten
voor kwaliteit zorgen door er een
goede koers van te maken."

mee. En de wereldbeker bestond
ook. Al jaren.Maar ik begreep datje
een competitie-element moest invoe-
ren tussen ploegen. Ik zat te denken:
als je nou eens die grote wedstrijden
pakt. Je vindt een systeem zodat die
ploegen echt moeten knokken om
mee te mogen doen. Dat hebben we
gedaan. Het was wel heel moeilyk
dat aan organisatoren te verkopen,
want die maken eigenlyk de dienst
uit. Die beslisten zelf wel wie er aan
hun koersen meededen. Met name
Torriani heeft na de invoeringvan de
wereldbeker gedreigd - en dat drei-
gement ook gedeeltelijk hard ge-

Toch wil of kan Hein Verbruggen
geen balans opmaken ofbeweren dat
het cyclisme de afgelopen jaren een
beter imago heeft gekregen. „Dat
kun je nooit concluderen," vindt hy'.
„Stel dat het imago van de wieler-
sport intussen terug is gegaan, bij-
voorbeeld door de dopingproble-
men. Was het wonderbaarlijke we-
reldbekersysteem niet geweest, dan
hadden we hier niet gezeten.Dat sys-
teem heeft wellicht voor de juiste
balans gezorgd. Als ik naar het spor-
tieve element terugkijk en zie bij-
voorbeeld dat met name de Neder-
landse pers niets meer schryft over
combines, het verkopen van koersen
en zo, denk ik dat het in elk geval
niet negatief heeft gewerkt."

door bennie ceulen

door

Niettemin kan Hein Verbruggen vol-
doende tyd voor zyn funtie als voor-
zitter van de internationale profwie-
lerbond vrymaken. „Ik ben zelfstan-
digen werk zonder personeel. Als ik
een rapport moet maken, kan het
myn klant niets schelen of ik dat op
4MI vrydag-, zaterdag- of zondag-
nacht maak. Ik heb een hoge mate
van vryheid. Dit werk als voorzitter
van zon internationale club kun je
niet meer doen als jeergens in dienst
bent. Bovendien is het zo, dat als je
een keuze moet maken, het werk
voor gaat. Het wielrennen is en blyft
een hobby. Ik verdien er niks mee.
Myn bedryf gaat dus voor. Ik heb
een goede werkdiscipline. En in de
weekeinden ben ik altyd bezig. Ik
vervul nog verrassend weinig repre-
sentatieve taken. Ik ben pas naar
Australië geweest om een koers te
«Ken, terwijl ze me al vier jaar had-
2k& gevraagd. Columbia is een groot
jööerland, maar ik heb er de tyd nog
JM voor gevonden om erheen te
ilKjn- En in de Tour de France zie je
Vfe slechts één dag en dan piek ik
i&nog ergens in een weekeinde. Als
JKJJBIIe uitnodigingen accepteer, benj^N^es maanden van een jaar onder-

Hein Verbruggen beweerde y
nooit de voorzitterspost van de v
te ambiëren. „Ik had die arr-h1

ook niet. Er is veel veranderd bM
de UCI. De voorzitterfunctie, Jvoorheen nagenoeg symbolisch 1
krijgt veel meer inhoud. De hete,
ganisatie moet in een bureau otP
gebracht worden. In Geneve-
moeten veel dingen gebeuren of'
ganisatorisch vlak. Dat trekt me *
Dat werk ligt in het verlengde ]
wat ik beroepsmatig doe. Orga^
tic, adviezen op het gebied van
keting, enzovoorts."

deren."

maakt - de Nederlandse ploegen te
boycotten. Omdat ik toevallig voor-
zitter van de FICP ben. Hy zei wel
dat het niet zo was. Het is overigens
gemakkelijker geworden bij de
komst van Jean-Marie Leblanc als
Tourdirecteur. Hij staat veel meer
openvoor dat soort dingen en ziet de
voordelen ervan. Torriani is nog al-
tijd kwaad op me. Hy kan me wel
vreten. Hij zegt het nooit tegen my',
maar zet het wel in dekrant in Italië.
Als hy' meziet, vindt hy' me geweldig
en is het van: we moeten dit en dat
doen. Onzin. Hij staat me te bedon-

In zyn betoog stuit HeinVerbruggen
automatisch op het aloude doping-
probleem. „Doping is de slechtste
kwaliteit die je aan je produkt kunt
geven. Combines en zo moeten er
zyn in de wielersport; er moet altijd
iets mystieks bly'ven. Een renner kan
nooit elke koers winnen. Zeker niet
alleen. Hy' heeft dus hulp nodig. En
daarvoorworden wel eens combines
gevormd. Dat is inherent aan het
cyclisme. Dat is ook de jus, maar het
wil niet zeggen dat dekoers verkocht
wordt. Belangrijk is dus de kwaliteit
van het produkt en dat moet eerlijk
zyn. Daarom moesten we iets vinden
dat de animo terugbracht. Waardoor
er weerrechtuit gereden zou worden.
En elkerenner voortaan zou denken:
ik kan wel honderdduizend frank
pakken door de koers te verkopen,
maar aan het einde van het jaar sny
ik in myn eigen vlees. De invoering
van hetFICP-puntensysteem was de
oplossing."

Hein Verbruggen heeft één coflc
rent, de Italiaan Agostino O****
Eerder heeft de Nederlandse ka 1!
daat aangegeven dat het binnen
hoogste wielerorgaan steeds .
strijd is tussen Noord- en Zuid-Ë1*
pa. Hoe heeft hy' zich daartegen-
wapend? „Noord en zuid zal ze
wel spelen. Maar van de andere K*
Omini en ik zijn al zolang werkZ3*binnen de UCI, dat ik denk dat
meeste stemmers ons op basis s.het geleverde werk kunnen beoof]
len. Het is nog geen gelopenkoef*

Hein Verbruggen geeft toe dat hy'zelf
niet had gedacht dat de impact van
het FICP-systeem zo groot zou zyn.
„Het was een gouden greep. Het idee
bestond al. Het magazine Velo had
het. Jean-Marie Leblanc begon er-

Hoewel Hein Verbruggen een fana-
tiek hardloper is, klopt zyn hart voor
de wielersport. Sinds hy' in 1984
voorzitter van de InternationaleProf-
wielersectie werd, stond hy' vaak op
de barricaden. „Toen ik voorzitter
werd, liep ik albijna tien jaarmee in
de profwielersport. Ik was in 1979
reeds begonnen met me druk te ma-
ken over bijvoorbeeld doping. Wat ik
wel in de gaten had waren alle din-
gen die mis waren. De oplossingen
heb je dan echter nog niet. De FICP?
Er was helemaal geen organisatie;
geen personeel. De secretaris, de
heer Conter, had gewoon een baan.
Nu nog. Er moest dus geprofessiona-
liseerd worden. Daar zyn we nog
mee bezig. De commercie sloop te
veel in de sport. Het werd allemaal te
steriel. Een koers werd soms ver-
kocht. Als dat te veel gebeurt, gaan
de mensen er doorheen kyken. En
zeker de Nederlandse pers, die zich
toch altyd verplicht voelt om daar-
over te schrijven en te laten blyken
'dat ze weet hoe het spel in elkaar zit.
Voortdurend werd geschreven van:
ze spraken met elkaar, er werden af-
spraken gemaakt en Jan Raas regel-
de het met Hinault. Daar wordt nu
niet meer over geschreven. Ik vond
het een gigantische levensbedreiging
van de wielersport, dat stereotype
wedstrijden winnen. ledereen wist
wat er gebeurde. Dat zyn dingen die
niet altyd voorkwamen, maar te veel.

SfenVerbruggen heeft het geluk datm vrouw voor de volle honderdMfrcent achter zyn functie als wieler-
baas staat. „Maryke heeft er meestal
geen moeite mee. Ze is absoluut niet
wielerminded. Ik denk dat dat ook
beter is. En myn twee zonen van
achttien en zestien, Martyn en Ro-
gier, zyn ook niet geïnteresseerd in
wielrennen. Voetballen is hun sport.
Ze vragen wel eens naar het wielren-
nen om my een plezier te doen. Ik
denk dat dat beter is. Het is geen
wielerzotte familie. Ik wel, zy niet. Ik
heb nooit gekoerst. Had het wel wil-
len doen. Maar die studie en zo. Het
ia^er gewoon op de een of andere
manier nooit van gekomen. Ik heb ei
spijt van gehad, want ik sport graag.

Vrijdag 29 november valt de be*1
sing.

Hein Verbruggen maakt duidelijk
dat zijn profsectie het FICP-klasse-
ment en de wereldbeker aan elkaar
hebben gekoppeld en dat aan de
hand van het totaal aantal punten

Maar er zijn volgend jaar minder
ploegen, minder sponsors? „Is het
ook niet zo dat toevallig de Tour deFrance en de wereldbekerwedstrij-
den een enorme uitstraling hebben
gekregen. Wielrennen is een sport
die goed op de televisie overkomt.
Daarby' steekt de Tour als wielereve-
nement boven alles uit. De covering
van de Tour door tv is enorm. Dat
maakt dat een sponsor automatisch
in de Tour deFrance present wil zyn.
Daar waar Levitan vyftien jaar gele-
den problemen had om voldoende
ploegen te vinden - we hebben ooit
Tour de Frances gehad met slechts
honderdtwintig deelnemers - wil nu
iedereen meedoen. Dat heeft niks te
maken met de wereldbeker, maar
met het feit dat die Tour uren en
uren in beeld komt. Dus de drang
van de ploegen om er aan deel te ne-
men is zeer groot."

Hein Verbruggen en zyn volgelingen
werden vaak ook met kritiek overla-
den. „Wielrennen is een verschrikke-
lijk conservatieve wereld. Een groot
gedeelte van de pers loopt daarin
voorop. Zelfs jonge journalistenwor-
denredelijk snel geïndoctrineerd. Ze
krygen het in hun kop en redeneren
van zo is het en niet anders. Als je
door dit systeem meer animo kan
krijgen, meer vlam en kleur, wat in-
teresseert het mij danofeen ploeglei-
der het moeilijk krijgt om zyn ren-
ners naar deploegdiscipline te schik-
ken? Het is toch zijn werk. Ik neem
afstand van al diekritiek. Voor mij is
het hobby, voor de journalisten
werk. Ik heb er geen enkelevoordeel
by. Je ziet hier niks in huis wat met
wielrennen te maken heeft. Er staat
beneden een fiets en die ik heb ik
ook nog betaald. Begry'p je wat ik
bedoel? Ik kan er volkomen neutraal
en objectief over praten. Ik hg dus
niet wakker van kritiek. Ik bemoei
me nooit met de discussie over het
geven van het aantal punten per
wedstry'd. Dat doet de technische
commissie. Natuurlijk kryg ik daar
veel kritiek op. Van de Spanjaarden
bijvoorbeeld. Ik ben vermoord in
Spanje. De Spaanse wedstrijden
kwamen allemaal tekort. Totdat ik er
hardstikke genoeg van kreeg. Ik be-
gon alles uit terekenen. Blijken ze in
Spanje veel meer punten te krygen
dan waar ook ter wereld. Intussen
staan de kranten er vol van en word
je in Spanje afgeschilderd als boe-
man. Wat hebben we na drie jaar
FICP-klassement eigenlyk voor eer-

sportLimburgs dagblad i
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Hollandse hillbillies aan de Hudson
p weer moet de goud gespoten

kenteken JAK 397, plank-sas voorbij Puffy's Tavern, een
tertent op dehoekvan<Harrisongïeet-HudsonStreet.e scène past in een woeste ach-

jervolgingvan Huub Stapel, Tatja-na Slmicen Renévan 't Hoff door
Ne getergde negers in een blauwe

Oe Werkelijkheid smoelt saai. Vane negers geen spoor, die latevrij-
dagmiddag. Is ook niet nodig. Dick
ra ¥reSisseert de aandachtop de
randcrimineeltjes van ma Flodder,

*e in hun dorstigeCadillac doorSh?,ttan raggen.
, ei}y Frijda leunt, uiteraard buiten
°eeld, tegen depui van Puffy's Ta-«n. Alsofhet haarkroost niet is.
, ° Kijkt ze. Van een meegebracht
orante-artikeldat SaraLeeflang,
rp p,r'lady van First Floor Featu-
-3 laatrondgaan, fleurt Frijda
Ulet
$$$

~er> ochtend later, bij een dubbele
Presso en twee snotzachteeie-

£jn. verzucht Nelly: „Het blijft
"oeiüjk wennen, die lelijkheidvan
"a Flodder. Telkens als ikeen fotoe> ben ik me bewustvan de
j^rgaandelelijkheid." Haar zacht-auw gelensdeogen lacheneven.

!ö een regisseur kan ooit zeggen
«at NellyFrijda niet lelijk durft te
'ijn.'. ereldberoemd in Nederland, dat» ze buiten kijf. Niet dankzij haar
Jjuike prestaties op het toneelof op
r- ouis. Maarma Flodder, die°o*t, drinkt, vecht en loopt als
jg?„bootwerker,bezorgde haar in

06 r&r ofwelroem enrijkdom.

rpl Jkar later °Pmeuwin de Boe-
Qnb°ndlaarzen van maFlodder?

Probleem, zo veronderstel ik.
"Wacht even. Ik heb niet meteen ja

Ik aarzelde, omdat je dan
do HCkerweet dat& totaan je, °dsbed van iedereen sigaren

Ugt aangeboden. Bovendien zalseen regisseur in Nederland me de
aar^ ende vijfjaar een serieuzerol
anbieden. Opnieuw zal ik voor za-

zalen spelen waar ik het publiek
'daar heb jema Flodder, flodder,
flodder...' hoor fluisteren. En dat
terwijl jeeen tragische rol speelt.
Net wat jezegt, ik zit met een gou-
den ketting vast aan dezerol."
$$$

Beroemd van Dokkum tot Doenra-
de. In New Vorkkrijgt ze bijna
evenveel bekijks als het Vrijheids-
beeld. Toch isFrijda er niet geluk-
kig mee.
„Omdat ma Flodder, zoals ik al
vreesde, er niet op vooruit is ge-
gaan.Tot nu toe is degrove kant
van haar alleen maar versterkt. Het
mens is nog meer cartoon gewor-
den. Meer platte loldanin de eer-
ste film. Natuurlijk heb ik daar
regisseur Dick Maas over aan de
jasgetrokken. Tot op heden nage-
noeg zonderresultaat. Alleen mijn
protest tegen de scène waarin ma
Flodder in haarkruis moetkrab-
ben, heeft mogen baten. Maar ik
blyfhet moeilijk vinden datma
Flodder continudrinkt en vecht."
Bestelt nog een dubbeleespresso.
En vervolgt: „Natuurlijk wist ik
dat het weer plat zou worden.Toch
hoop jedat jeaan datmens artis-
tiek zon draaikunt geven, dat er
ook zachtekanten aan komen. Nu
'ijzerenheint' ze maar door. Hope-
lijkkrijg ik straks op deset in
Nederland deruimte om tegen-
kleur te geven. Bijvoorbeeld door
maFlodder watverliefde blikken
te laten werpen. Dan is ze minder
plat. In de eerste film is me dat ge-
lukt. Zelfs met zoveel succes dat
defilm in devolksmond Ma Flod-
der heet. Begrijp me goed, ik wil
geen grotererol. Dat de aandacht
nu meer naar Johnny(Huub Sta-
pel) gaat, deert me niet. Tegen
Dick Maas heb ik dan ook gezegd:
hier staat een actrice dievecht
voor de kwaliteit van haarwerk en
geen actrice dieeen grotererol wil.
Dat begreep ie, geloof ik."

Ofze Dick Maas, door menigeen
opgetild als de 'Steven Spielberg
derLage Landen', soms nietkan
lijden?
„Dick is een absolute vakman. Aar-

dig? Nee. Arrogant? Zeer. Hij weet
nietmet mensen om te gaan. Als je
veertig bent, kun je je toch niet
bijven permitteren dat iedereen
maar rekening houdt met hoe jij
bent."

Als doorrooktactrice heeft ze niet
diep hoeven te bukkenom derol
van MaFlodder op terapen. Ge-
woon die soepjurk aan. Eenmaal in
de laarzen, klost ze zo weg. Dat
lompe loopje komt omdat de laar-
zen haar net iets te grootzijn.
$$$

Hoek Washington Street-West 13th
Street, vlak tegenover Nebraska
Meat. De stoep glibbert van hetka-
davervocht.
Op zaterdag gillen er geen varkens
in de slachthuizen aan derand van
Manhattan. De ranzige wijk is dan
een prima lokatie voor de al dagen
durendeachtervolgingvan stoere
Johnny(Huub Stapel), zijnrond-
borstig zusje Keesie (Tatjana Si-
mic) en Kees (René van 't Hoff), de
schlemiel van de familie Flodder.
NellyFrijda is op 'hold' ofwel op-
roepbaar. Wat in depraktijk neer-
komt op een dagje stadten.
Huub,Tatjana enRené drentelen
weer werkeloos rond. Omdat er nu
echt gescheurd wordt, zitten hun
dubbelgangers in de afgejakkerde
gouden Cadillac, waarvan er nog
twee op de set staan. Cameraman
MareFelperlaan zit vastgesjord op
de achterklep van een pick-
uptruck. Voorin debakkijkt Dick
Maas naar een monitor. Hij volgt
hoe een van de drie negers/stunt-
mannen, hangenduit deFord
vuurt op de 'assholes from Hol-
land. Na elkeopname snelt een
nichterigekapper toe om het to-
renhoge negro-kapsel in de krul te
houden.Later diemiddag mogen
ook dedubbelgangers van de set
af. Vanaf de open truck wordt door
een assistent beurtelings met hon-
devoer, blikjes bier en pakken vol-
le melknaar de blauweFord
gesmeten. Straks in debioscoop
lijkt het alsofKees met boodschap-
pen smijt.
Tegen de avond, als Manhattan op-
licht als een bordeel metKerstmis,

keert eeniedervan 'Flodder' terug
naar het hotel. Tatjana Simic zit
voorin het transportbusje. En zingt
mee met Sinatra over New Vork,
de stad zonder slaap.

$$$
Een dag later, met een ijskoude co-
labinnen handbereik, ontboezemt
Tatjana haar stilverdriet om Joe-
goslavië, het landvan haar jeugd.
„Ach, dat meezingen gisteravond
in deauto is mijn manier om afte
reageren. Ik ben namelijk ontzet-
tend bezorgd over het lotvan Gon-
zala, mijn zus diein debuurt van
Zagreb woont. Maar van wie we al
vijfmaanden taal noch teken heb-
ben vernomen. Zelfs mijn moeder
die ook in Joegoslaviëwoont, heeft

doorhanstoonen

al dietijd niksvan haar gehoord.
Haar man is een Serviër, over wie
ik via mijn moeder niet zulke leu-
ke dingen weet. Net als menig
andere Serviër is hij bij de politie.
Vindt dat we ons onnodig ongerust
maken. Maar sindsvijfmaanden
weten we wel nietwaar zij met
haar tweekindjes is. Inderdaad, ei-
genlijkoverschaduwt het ongewis-
se lotvan mijn lievelingszus mijn
droomwens: filmen in New Vork.
Overdag op de set laatik daar niks
van merken. Dan lach ik, maar 's
avonds durfik te huilen."
Zestien is Tatjana als ze in Neder-
land komt om er blijven. Werk
vindt ze snel. Als fotomodel, wat
heet. Daarna alszangeres. Een
vlotte meid diedank zij haar na-
tuurlijke uitstraling in de smaak
valt bij Dick Maas en Laurens
Geels, de twee filmmakers van
First Floor Features, en producen-

ten van 'Flodder. Vooral om als
zangeres naamsbekendheid te krij-
gen, pakt deKroatische defilmrol
aan. Even later is ze meer bekend
alsKeesie, het draaikontjeuit
'Flodder', dan als zangeres van 'Ba-
byLove'.
Tatjana, nu 28 en het boegbeeld
van 'Flodder in Amerika', ver-
zucht: „Zeker anderhalfjaar lang
heb ik last gehad vanKeesie. De
laatste jarenkent en waardeert
jeugdigNederland megelukkig
ook als Tatjana, de zangeres."
Dat ze zich regelmatig moet ver-
antwoordenvoor haar erotische
rol, steekt haar. „Waarom word ik
meteen voor domblondje versle-
ten. Als Huub Stapel een erotische
rol speelt in bijvoorbeeld 'De On-
fatsoenlijke Vrouw', durft geen
journalisthem voor dom uit te ma-
ken. Ik ben gewoon een spontane
meid, die depest heeft aan moei-
lijk doen."
Zipt haar cola op. En wil Manhat-
tan in om wat cadeautjes te kopen.
Voor haar zoekgeraaktezus in Joe-
slavië.
$$$

Zondag in Broad Street. In dit ra-
vijnvan glasen beton zit het drie-
tal negers nog steeds bovenop de
achterbumper van de gouden
'koets'van Flodder, de Hollandse
hillbillies.
Midden op straat, schuintegen-
over de North State Bank ('where
you get bucks for your business')
heeftDick Maas wegwerkers neer-
gepoot, druk in de weer met een
roodwit geschilderdepijp op een
put van de ondergrondse. In volle
vaart moeten de opgejaagdedub-
belgangers van Huub, Tatjana en
René op hen inrijden. De echte
helden zienvanaf het trottoir hun
gekloondecollega's voorbij scheu-
ren.
Tegenhalf een is het 'cut'. En de
hoogste tijd voor de lunch in een
vlakbij gelegenMexicaansrestau-
rant.
In Nederland zou Dick Maas nog
even hebben doorgedraaid. Maar
dit is New Vork, waar 'money
talks'. Waar Maas en Geels, de
durfals van Aimere, klok hebben

leren kijken. Elk kwartier datje te
laat aan tafel schuift, kostzeven
dollarboete per werknemer op de
filmset. Deze zondag lopener
tweehonderd rond op en nabij
Broad Street. Hen iets te laat laten
lunchen, komt opgeteld neer op
een geldboete van 1400 dollar. Te
betalen aan defilmvakbond van
New Vork.
$$$

Dick Maas plukt aan zijnKuifje-
sweater. En legt uit: „Natuurlijk
waren we op dehoogte van de
macht van devakbond. Zowel met
het budget als het aantal draaida-
gen is daarrekening mee gehou-
den. Toch worden we nog dage-
lijks verrast. Meestal onaange-
naam. Wil onze cameraman Mare
een lamp laten verdraaien dan
meldt hij dat bij Hoofd Licht. Die
geeft opdracht aan de 'key grip' die
op zijn beurt een assistent inscha-
kelt. Intussen is de informatie ver-
keerd overgekomen en hangt die
lamp nog niet goed. Er zelf heen
lopen, is op straffe van een zware
geldboete verboden. Waar ik in
Nederland twee manvoor inhuur,
moet ik hiertien man op de loon-
lijstzetten. Klopt, het is jereinste
werkverschaffing die je eerder in
een Derde Wereldland zouaantref-
fen. ledereen is ook doodsbang om
zijn baantje te verliezen. Verraadt
elkaar ook als iemand toch een
karwei van een ander opknapt."
Grijnst zuinig: „In het begin is er
zelfs moeilijk gedaan over het mee-
nemen van onze acteurs. Absurd,
want juistom hen draait deze ko-
medie. Maar wel waar."
Laurens Geels heeft nog meer
voorbeelden van werkverschaf-
fing/hebzucht. „Onlangs moesten
we in een bepaalde straat appara-
tuur tegen een muur zetten. Om te
voorkomen dat we opnieuw geld
moesten betalen aan de eigenaar
van dat pand hebben we onze spul-
lener een halve meter vandaan
gezet."
Omdat de Amerikanen al in de eer-
ste week iets te 'easy' hunwerkop-
drachten uitvoerden, isLaurens
met een honkbalknuppeleven op
de rand van de set gaan staan.

Ineens stond er ookzweet op de
rug van de Amerikaanse crew.
Geels: „Over definanciering van
dezeFlodder wil ik nu niet meer
kwijt dan dat het een slijtageslag is
geweest. Zeven jaargeledenzou-
den we dit niet nebbenaange-
durfd. Jemoet er voor naar school
zijn geweest."
En naar de bank.
Een winderige woensdag met
Maas aan deHudson. Nog altijd
zitten de drie negers achter de het
gekloondetrio aan. Een karretje
met hot dogswordt in deprak ge-
jakkerd.Dan stuiven de Cadillac
en deFord in op een okselfris
groepje aerobic-meiden.
$$$

Huub Stapel, 37 en nog altijd in de
lift, heeft ookbij deze scène het
nakijken. Duwt de gebleekte krul-
lenrecht. Vijfweken New Vork,
het is hem aan te zien. „Deze stad .
vreet aan je. Omdat het onrecht in *j
je gezichtwordt gegooid.Om maar
te zwijgenvan de hypocrisievan
de Amerikanen. Op weg naar een
diner ten bate van een ziekenhuis,
ergens in Afrika, kijken derijken
niet of nauwelijksom naar hun ei-
gen daklozen. Daar kan ik me ste-
vig over opwinden."
Over zijn Johnny allerminst. Een
herhalingsoefening, meer is het
niet. „Zo gauwik dat rode jackie
aan heb en mijn haren geblon-
deerd dan ben ik Johnny, de ritse-
laar."
Dat typische loopje - kontje hanig
naar achter, knieën iets uit elkaar
- heeft ie afgekeken in Venlo. Van
snelle stoep-sjacheraars dieaan
Duitsers horlogesproberen te ver-
kopen.
$$$

May Flower Hotel, hartje Manhat-
tan, zaterdagavond.De familie
Flodder checkt uit. De schokbre-
kers van de gele taxi'skreunen
onder de cadeaus, made in de
USA.
NellyFrijda draagt een zonneklep.
Goudbestikt.
Dus niet besteed aan maFlodder.

vri juit
Limburgs Dagblad ;

Regisseur Dick Maas leert klok
kijken op set van
'Flodder'

'Floddta' de "

m ■ __L_______ f^^^^ Zelfs het Vrijheidsbeeld
W^^^^ valt van zijn voetstuk. Ook Wall

M wf^^^ Streetkrijgt klappen.
i^^^^ Logisch. De familie Flodder is 'in town'.

Vijfwoelige weken was Manhattan het decorvan
'Flodder in Amerika', het te verwachten vervolg op Nederlands meest

succesvollekomedie 'Flodder' uit 1985.Een zottefilm, te zien in de zomervan 1992.

Hollanders opnieuw aan de Hudson, een bijna niet te filmen ervaring.

Regisseur Dick Maas heeft er leren klok kijken. Nelly Frijda vecht er tegen haar slonzig

imago als ma Flodder. Huub blijkt niet zo stapel op de New Yorkers. Tatjana Simic huilt er
stil om Joegoslavië. En toch heeftFlodder er zijn draai gevonden.

Bericht van de set in Manhattan.



AD BLIJLEVENS:
lk ben geen man

van conflicten'

Thijs
Jehebtvan die momenten dat'

iets in jeknapt. Afgelopl
maandag had ik er een, 's avon'

om een uur ofti*

De procedure om een nieuwerector voor deUniversiteit voor Theologie en Pastoraat aan te trekken is
reeds gestart.

„Op zich zou ik kunnen worden herkozen," zegt defungerende rector, prof. dr Ad Blijlevens. „Maarvoor
mij is het goed geweest. De laatste jaren waren tropenjaren. Toen ik goeden welrector was, begon de

fusie te spelen."
Ad Blijlevens was devijfderector van de UTP.Piet van deBaar opende derij. De wereldheerwas het

slechts één jaar; zijn opvolger, Sjang Bosch, negen jaar.Rogier van Rossum van de paters der H.H. Har-
ten en Ton Reijnen van de paters redemptoristen hielden het zes jaar uit.

Ad Blijlevens werd in 1930 in Made-Drimmelen geboren.Hij trad in bij deCongregatie van deAllerheilig-
steVerlosser en werd in 1955 tot priester gewijd.De redemptorist gafvolksmissies en retraites vanuit

Amsterdam en Roosendaal en studeerdevervolgens aan deKatholieke Universiteitvan Nijmegen dog-
matiek. Schillebeeckx was zijn leermeester. Na zijn doctoraal examen, waarvoor hij cum laude slaagde,

verving drsBlijlevens een halfjaar een confrater aan het groot seminariein Echternach.
Aan de universiteitvan Munster zette drs Blijlevens zijn studie liturgiewetenschappenvoort. Onder zijn

professoren bevond zich ook dr JosephRatzinger, nu prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.
„Toen gafRatzinger heel goede cursussen. Nu behoort hij tot de conservatieve vleugel."

Blijlevens promoveerde op een proefschrift over 'het gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de kerk.
Promotor was prof. drKees Bouman, diaken van deByzantijnse ritus; copromotor prof. dr Ed Schille-
beeckx. „Een aantal docenten was niet zo gelukkigmet de dissertatie.Van derPloeg bleefweg, omdat

de promotie opAllerheiligen plaatsvond."
Inmiddels gafBlijlevensreeds les aan deHTP in Heerlen. Als prorector woonde hij enkelevergaderingen

met mgr Gijsen bij. „De vergaderingen waren niet onvriendelijk. Leek het datwe tijdens devergadering
dichtbij elkaar stonden, achteraf bleek dat het niet zo was."

Blij isBlijlevens 'dat mgr Gijsen geen veto over het voortbestaan van deUTP als instroomlocatievan de
KUN heeft uitgesproken.

Voor het overige heeft derector van de jubilerendeUTP geen commentaar op de bisschop en diensbe-
leid. „Ik ben geen manvan conflicten."

Op 22 november viert de
Universiteit voor Theologie

en Pastoraat (UTP) in
Heerlen haar 25-jarig

bestaan. Per 1 januari 1992
wordt de UTP

instroomlocatie van de
theologische faculteit van
deKatholieke Universiteit
van Nijmegen (KUN). Dat

houdt in dat
UTP-studenten na hun

derde studiejaar college in
Nijmegen lopen en daar

ook afstuderen.

„Ondanks de fusie en de afslan-
king die het gevolg van diefusie is,
hopen wij toch een vitaal theolo-
gischpastoraal centrum te blij-
ven," herhaalt derector van de
UTP, professor drAd Blijlevens
(61), zoals een goed docentbe-
taamt.

Na deNederlandse bisschoppen-
conferentie, op 10 en 11 jiuii, leken
de dagenvan deUTP geteld. De
bisschoppen gaven het curatorium
van deUniversiteit voor Theologie
en Pastoraat in Heerlen en het col-
legevan bestuur van deKatholie-
ke Universiteit te Nijmegen 'drin-
gend in overweging'om 'alsnog te
komen tot concentratie van beider
theologische instellingenop één
plaats, te weten: Nijmegen.

Echter: op 15 oktober stemde de
Nederlandse bisschoppenconfe-
rentie, onder voorwaardenTlh met
de 'invoeringvan een instroomlo-
catie in Heerlen als experiment.'
Na vier jaarzou het experiment
worden geëvalueerd en de conti-
nuïteitvan de instroomlocatie na-
der worden bezien.

Die specifieke inbreng werd in ve-
.lerapporten van velerlei commis-
sies onderkend.Toch vond de
verkenningscommissievoor de
godgeleerdheid onder voorzitter-
schap van prof. dr Luchesius
Smits, oud-hoogleraar aan de theo-
logischefaculteit in Tilburg, die in
1987 in opdrachtvan deregering
naging ofhet handhavenvan der-
tien theologischefaculteiten in
Nederland verantwoord en doel-
matig was, deUTP op het gebied
van onderzoek en publicaties
'zwak. De commissie Smits advi-
seerde het aantal theologische fa-
culteiten in te krimpen en de UTP
tot HBO-instelling om te bouwen.

Een bisschoppelijkecommissie
onder voorzitterschap van mgr
Hub Ernst, de bisschopvan Breda,
verwierp die suggestie. Zij stelde
voor om Amsterdam in de theolo-
gische faculteit van Utrecht en
Heerlen in de theologische facul-
teit van Nijmegen of Tilburg te la-
ten opgaan. Haar wil geschiede, zij
het dat de UTP per 1 januari 1992
instroomlocatievan Nijmegen
wordt.

Blijlevens: „Dat betekent dat alle
personeel van Heerlen per 1 janua-
ri 1992 door Nijmegenwordt over-
genomen. Zodra het onderwijs- en
onderzoeksprogramma is vastge-
steld, wordt een formatieplan op-
gesteld. Docenten worden door de
grootkanselier gescreend. Voor ge-
huwde priester-docenten zal een
passende oplossing worden ge-
zocht. Boventallig personeel wordt
op wachtgeld gesteld.

" Het gebouw van de UTP in Heerlen — architectuur van Peutz — met de veelzeggende aankondiging van het jubileum. Studenten diepas zijn begonnen,
mogen, als ze datwillen, in Heer-
len afstuderen. In Nijmegenzullen
de colleges bovendienzo worden
geroosterd dat de studenten er
slechts één tot anderhalve dag col-
lege hoeven te lopen, zodat ze hier
kunnen blijven wonen.

UTP hoopt vitaal theologisch
pastoraal centrum te blijven

" Prof. Ad Blijlevens: 'Niet uit op conflicten. Foto: KLAUS TUMMERS

Eerst moet ik bekennen dat ik -■
naarRTL4zat tekijken, en *naar het programmaKlasgenote
Voorwerp van dediscussie tf

ditmaal Thijs Wöltge»:
Ik hebbijna mijn helekiezersleV'
mijn stem uitgebracht op dePaf*

van de Arbeid.Bij de laats
Kamerverkiezingen ging m'J

stem zelfs naar dehuidif
fractievoorzitter van departij. D-
voor mij een symbool was van1"
'normalisering' van Limburg, #

man dieook hoop schiep op #
toekomst voor de provincie in #
andererol als dievan declown,^

risee van Nederland. Niet ml'
bekenderol van lobbye"

'LimburgsKamerlid', ma'
gewoon, omdat hij toonde dat o\

een Limburger een norm» ~—
sociaal-democraatkon zijn. $

dat begrip tegenwoordig ook nft Ze
mogeinhoude' bri

De uitzendingvanRTL4kwamc Jut
een moment dat bij mij de gr"1 Uii

twijfel aangaande dePartij van ° lev
Arbeid al duchtighad toegeslage' vr<
Waarom heeft diepartij zich la*# on

opzadelen met w kis
onwaarschijnlijkereeks mallo^ -*a

als kopstukken -ik noem Maart6 cc:
vanTraa, ik noem Jan Schaefer. 1 bij

noem Marjanne Sint en ik noe' on
vooral het ei dat nu voorzitter( Ve

schegbeeld van depolitie Fe
formatie zou moeten worden, Fel1- he

Rottenberg. Wat ccl ni
verwatenheid, wat e& al]

oorverdovend gedreun op ho'* ui
vaten, wat een angstvalligheid{'

elkeprijs te vermijden iets? *"/
zeggen dat inhoudhee"

Bijvoorbeeld inantwoord op J. 'r
vraag: wat is tegenwoordig nog * ln

sociaal-democraf' v<
Thijs Wöltgens vormde daar totn 1 "<

toe, en eigenlijk nog steeds, #' ■£uitzondering op. Een intelligent V
'gewoon' overkomende man d' b'

het goed zou doen tussen andef hi
gewonemensen, een verstandig b'

politicus diemisschien v'
onthand staat te kijken naar W *geharrewaren geplukhaar in zij
door wervelstormen geteisterd

partij. Een man ook, dacht ik, d °durfde te zeggen waar het« P
stond, ook als die waarheid mind*' b

aangenaam zou overkom^ *desnoods zelfs bij jeeig^ "achterba" °En toen hoorde ik depoliti^ v
leidervan de Nederland8! 'sociaal-democratiezeggen, datW 'hoopte dater een hiernamaals W*?. c

dat hij weliswaar een beeC' 1
'agnost' was, maar niettemin to<*J <

'katholiek' begraven zou wil}6? '
worden, dieop devraag of hij zi^'nog katholiek' voelde niet ee^ I
met jaof nee durfde antwoorde11 I

Of minstens dewedervraag steil*2ll, 'wat bedoel jedaarprecies m^ ]
Nestgeur, daarbleek het mee^ (

maken te hebben. Kan ik hi£, |
ergens even overgeve": j

Let wel: wat mij betreft m°*
iedereenvoor zichzelf weten h"*

hij over godsdienstigezaKelj
denkt, zolang ik maar ni£

gedwongen ben met deze of gel*!
mcc te geloven. Hetuitgangspü11

blijft daarbij, dat ik niets geloofd*
niet aangetoond kan worden; dat

zelfs een belangrijkevoorwaard
voor het naar behoren verricht^van de arbeid waarvoor ik betaalwor*

Wat dat betreftvalt Thijs Wöltge";
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Wie weet ernog een leuke parw
voor me'

santé bri^Kortom: we hopen een vitaal theo-
logischpastoraal centrum te blij-
ven; op een eigen manier, met een
eigen kleur te kunnen blijven wer-
ken aan een uitnodigende kerk en
aan een samenleving waarbinnen
dekerk iets kan betekenenvoor de
zin van het levenvan heel concrete
mensen." Aldus prof. dr Ad Blijle-
vens.

de UTP, verketteren. Voor hen wa-
ren het 'abortusklinieken voor
priesterroepingen. Vanwege de
gehuwde priesterdocenten èn van-
wege het andere geslacht.

Uit debrochure van vicaris Punt,
waarvan wij onlangstien exempla-
ren hebben gekocht,blijkt echter
dat ook het bisdom Roermond met
een toenemend tekort aan pries-
terskampt."

landsezijde namen aan dat ge

Tussentijds was in Rome uitvoerig
over de kwestie gesproken; laatste-
lijk op 16 september. Van Neder-

sprek met deCongregatie voor de
Katholieke Opvoeding deel: kardi-
naal Simonis als grootkanselier
van deKUN, mgr Moller als vice-
kanselier van deKUN, mgr Gijsen
als bisschop van het bisdom waar-
in de UTP is gelegen, mgr Ter
Schure als bisschop van het bis-

kerkprovincie

domwaarin deKUN is gevestigd,
drs Van Luin als secretaris-gene-
raal van deNederlandse bisschop-
penconferentie en mgr Backis als
pronuntius in de Nederlandse

en gaan op maandag lekendocen-
ten in een gebedsdienst voor. Zelf
heb ik jaren spiritualiteit gegeven.
Pastores uit hetveld werden uitge-
nodigd om over hun ervaringen te
spreken. Inmiddelsheeft spiritua-
liteit als vaknog meer body gekre-
gen, doordat het Titus Brandsma-
instituut decursus verzorgt."
Van de 750 studenten die de afge-
lopen 25 jaaraan de HTP en UTP

gezeten. Dat is duidelijk. Ander-
zijds heeft een meerderheidvan de
Nederlandse bisschoppen haar fiat
aan het experiment willen geven.
En aangezien de laatste tijd de
communio-gedachte onderkerke-
lijke leiders sterk wordt beklem-
toond, heeft mgr Gijsen niet tegen
die communio-gedachtewillen in-
gaan, ook al ziet hij in het opgaan
van deUTP in detheologische fa-
culteitvan deKUN geen heil."

De terugloop van priesterroepin-
gen lag in 1966ten grondslagaan
het besluitvan detoenmalige bis
schopvan Roermond, mgrPiet
Moors, om met de besturen van de
paters der H.H. Harten, de redemp-
toristen en de Sociëteit van de
AfrikaanseMissiën in Heerlen een
hogeschoolvoor theologie en pas-
toraat op terichten.

RectorBlijlevens vindt de vergelij-
king 'schandalig. „Onder de do-
centen van deUTP zijn geen ge-
huwdepriesters. Wèl gehuwde
leken, onder wie ookvrouwen.
Voorts is plusminus een derde deel
van de 160 studenten, die deUTP
momenteel telt,van het vrouwelijk
geslacht. Ik vind dat een groot
goed. Het leert jongenseen hou-
ding te bepalen ten aanzien van de
affectievekant van hun bestaan.

Religiestudies zijn vooralsnog bui-
ten de theologische faculteit ge-
houden. Ook depostacademische
cursussen voor pastores gaan ge-
woon door.Voorts blijft het Theo-
logischKatechetisch Instituut aan
deUTP verbonden en zetten wij
onze samenwerkingmet het Open
TheologischOnderwijs, waarin
ook deNederlands Hervormde
theologischefaculteit van de uni-
versiteitvan Groningen, deVrije
Universiteit van Amsterdam en de
protestantse theologische faculteit
van Brussel participeren, voort.

De HTP lag in een spervuurvan
kritiek, toen dr JoGijsen in januari
1972 tot bisschopvanRoermond
werd benoemd.

Uitvoeriger was het secretariaat
van hetrooms-katholiek kerkge-
nootschap in Nederland in zijn
berichtgeving over de bisschop-
penconferentie, diemedio oktober
werd gehouden.

„Gebleken is datnaar aanleiding
van dit overleg onderling beraad in
de komende bisschoppenvergade-
ring noodzakelijk is," was de enige
mededeling diehierover naar bui-
ten werd gedaan.

Ook leren studenten in een open
milieu als student leven, met alle
beperkingen van dien. Ze moeten
huneigen kostje zien op te schar-
relen; zelfvoor huisvestingzorgen
om tot een bepaalde levensstijl te
komen.

De UTP blijft voor de bisschop
van Roermond een steen des aan-
stoots, zoals dat eerder de Hoge-
schoolvoor Theologie en Pastoraat
(HTP) was. (Op 1 september 1987 is
die naam gewijzigd.) Volgens mgr
Gijsen wordt aan de UTP in Heer-
len de leervan dekerk niet naar
behoren gedoceerd en laat de spiri-
tualiteit er te wensen over. Daarom
richtte hij in eerste instantie een
eigen convict envervolgens een ei-
gen seminarie op. Afgestudeerden
van deHTP en deUTP wijdt en
benoemt hij eerst na aanvullende
studies en een aanvullende spiri-
tuele vorming.

„De bisschop van Roermond heeft
dusdanige bezwaren ten aanzien
van de theologische en kerkelijke
opvattingen dieaan devernieuwde
theologischefaculteit ten grond-
slag liggen dat het naar zijn oor-
deel geloofsmatig nietveilig is aan
deze instellingtheologie te stude-
ren," heette het in het perscommu-
niqué.

Behouden blijven ook de biblio-
theek en het katechetisch en litur-
gisch documentatiecentrum.Bo-
vendien willen we in hetkader van
de missionaire oriëntatieeen insti-
tuut oprichten waar onderzoek
wordt verricht en van waaruit pas-
tores en andere belangstellenden
alle gewenste service wordtver-
leend.

De opleiding legt grote nadruk op
deverhouding theorie en praxis.
We kozen nadrukkelijk voor een
band met het gewone leven.Ande-
ren zoeken gesprekspartners in de
academische wereld, wij in het
pastorale veld onder degewone
mens.

men."

Blijlevens: „Ook mgr Gijsen was
van mening dat de cursussen aan
de HTP onvoldoendewaarborg
voor een priesteropleiding waren.
Niet de gehele leerwerd er gedo-
ceerd. Om de Congregatie voor de
Katholieke Opvoeding hiervan te
overtuigen werden zelfs cursussen
ontvreemd. Een van de studenten
werd in derepro-centrale op heter-
daad betrapt. Maar moet dat alle-
maal in de krant? Het curatorium
ontzenuwde alle aanklachten.
Rome is er nooit op teruggeko-

studeerden, werden er 82 tot pries-
ter gewijd.Anderen werden pasto-
raal werker of werkster, want ook
vrouwen werdenvanaf 1969 toege-
laten. (Gea Soentjes uit Vaals was
de eerste vrouwelijke studente.)
Weer anderen geven katechese of
bekleden diaconale of diocesane
staffuncties. Ook zijn er die straat-
hoekwerk of opbouwwerkverrich-
ten en het opnemen voor groepen
die in dehuidige samenleving in
de knel zijn geraakt.

Toch wilde mgr Gijsen de fusie
tussen de UTP en de theologische
faculteit van deKUN niet blokke-
ren. Was inRome druk op hem
uitgeoefend?
Rector Blijlevens moet het ant-
woord schuldig blijven. „Mgr Gij-
sen heeft met gewetensvragen

„Buitengewoon jammer,"vindt
rector Blijlevens „dat er voor pas
toraal werkenden in het bisdom
Roermond geenplaats is. Het heet
dater nog voldoende priesters zijn

Rector Blijlevens bestrijdt dat in
Heerlen nietvolgens Romeinse

die priester willen worden. Veel
waarde is altijd aan de studenten-
pastoraal gehecht. Nog altijd wordt
op collegedagen, van dinsdag tot
en met vrijdag, eucharistie gevierd

richtlijnen zou worden gedoceerd
en dat aan de spiritualiteit onvol-
doende aandacht zou worden be-
steed. „Vanafhet begin is ereen
convict geweest voor studenten

Geestverwanten van mgr Gijsen
bleven Katholieke Instellingen
voor WetenschappelijkTheologie-
Onderwijs (KIWTO's), waaronder

Ook stimulerenwij de belangstel-
lingvoor de Derde Wereld vanuit
een theologisch en pastoraal per-
spectief. Wij zijn de enige oplei-
ding meteen uitgebalanceerde
stagebeleidvoor deDerde We-
reld."
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Castratie. Het idee alleen al doet de meeste mannen
huiveren. Voor sommigen echter is het verwijderen
van de geslachtsdelen een enorme opluchting. Zij zijn
transseksueel; mannen die van binnen vrouw zijn en
dus niet in een 'passend' lichaam zitten.
Transseksualiteit komt zowel bij mannen als vrouwen
voor en is nog steeds een gevoelig onderwerp in
Nederland. Prof. Louis Gooren, uit Limburg
afkomstig, is sinds 1988, als eerste in de wereld,
hoogleraar transseksuologie; hij is verbonden aan de
VrijeUniversiteit in Amsterdam. Hij staat aan het
hoofd van het 'genderteam', een groep van artsen en
verpleegkundigen die het hele proces van uiterlijke en
innerlijke transformatie van transseksuelen begeleidt.
Op deze pagina een gesprek met hem. 'lemand die het
gevoel heeft in het verkeerde lichaam te zitten, die
lijdt.' Maar om tebeginnen een 25-jarige Maastrichtse
die zich driejaar geleden door het genderteam liet
'ombouwen' tot vrouw en een nieuw leven begon. Zij
koos voor de symbolische naam Diana: licht aan het
eind van een donkeretunnel.

" Prof Louis Gooren: Ik ben in de eerste plaats arts.

M/V of Sekse naar keuze spul was zelfs zo sterk dat de
teelballen zich weer terugtrokken
in het lichaam. Voorafwerd ze
gewaarschuwd voor depressiviteit
als bijwerking, en Diana zat
inderdaad dagen te huilen zonder
enigereden. „Ik was op mijn
twintigste weer in de puberteit,
tegelijk met mijnzusjevan dertien
Konden we lekker deborstmaat
vergelijken," lacht Diana. Later
heeft zij haar borsten nog laten
vergroten door deplastisch
chirurg.

, « zieter prachtig uit. Lange
"^'"-rode haren, hoge

eneen slankfiguur.
thaar heldere ogen straalt de*venslust. Ze hoeft haarouwelijkheidniette, "oerstrepen met uitdagende

lecting zoals de meeste
e nss.eksuelen graag doen.Ook in, .f1wijde broek en trui wordt deze
o!, afgestudeerde
"wikkelingspsychologe door

Fot P131111611 steels nagekeken.
He ft

S Vai? aar vroeSere gedaanteett ze niet. Haar oude naam doetllet er niet toe. Voor haartelt«leen het feit dat ze er eindelijk zoll2iet, als ze zich al jarenvoelt.

„Niemand durft te vragen hoe dat
nu seksueelzit," lacht ze. „Ik kan
wel vertellen dat ik
geslachtsgemeenschapkan
hebben net als iedereandere
vrouw. Zelfs klaarkomen behoort
tot de mogelijkheden, omdatze bij
de operatie dezenuwen omleiden.
Het enige dat ik mis is de
mogelijkheidom kinderen te
krijgen. Maar het is natuurlijk wel
een voordeel om nooit
menstruatiepijn te hebben," aldus
Diana. Vrouw-man transseksuelen
kunnen na de operatie geen erectie
krijgen. „Maar," verkondigt
professor Gooren fijntjes,
„seksualiteit bestaatuit meer
elementen dan alleen de
gemeenschap. De meesten
trouwen na hun operatie en
bouwen weer een heel nieuw leven
op. Vaak adopteren ze ook
kinderen."

Zelfmoord
■Mijn vader had de gewoontepressante stukjes uit dekrant
W ute lezen-Ik was vier toen hij
*t bericht van deeersteansseksuele operatie voorlas.
*anaf datmoment kon ik
doemen wat er met mij aan de

«and was," verteltDiana. „Het is
Vo moeüiJk mt te leggen hoehet

eit om in hetverkeerde lichaam
* zitten. Als je in de spiegelkijkt
galgjevan jezelf.Wanneer je

°mt aangesproken met 'jongen'1 meneer' krimp jein elkaar. Ze
pestten me op school omdat ik
R

«ger was dan de meeste jongens.
?°vendien hadik altijd al langaar. Een strenge katholieke
PVoeding waarin vrijwel alles

m 'gens een bepaaldpatroon
rui

est verlopen en waarin weinig
e mte was voor vrijheid, zorgde
Dr* datik er niet over durfde te
de,*lkwas voortdurend
«pressiefen hebverschillende

1/Ia moo.i;dPogingen ondernomen,
go h

m^n omgevmg nield me zo
gel k

n de gaten dater nooitéénukt is. Voor mij was het leven in
"Jn toenmalige gedaante een hel."
iana werd op 8 juni 1988geopereerd. Bij haar werden de
nis en ballen verwijderd eneeneo-vagina gemaakt.

Waar weinig mensen rekening mee
houden is het feit datna de
operatie de hele socialeomgeving
van de transseksueel verandert.
Diana vertelt: „In detrein stond
een oudere manvoor me op en
bood zijn zitplaats aan. Ik wist niet
wat me overkwam. Maar van de
andere kant is het begrip
'ongewenste intimiteiten'mij nu
ook niet meer onbekend. Toen ik
op mijn werk lastig werd gevallen
dooreen man, was ik eerst
verbaasd en vervolgens nam ik
hem in een schouderworp. Ik ben
namelijk wel nog sterker dan de
gemiddelde vrouw. En ook bij
oneerbare voorstellen of een heus
huwelijksaanzoek moet ik wel
even slikken.Het is wennen
opeens behandeld te worden als
een vrouw. Jehele denkpatroon
moet veranderen."

" Diana: Nog
nooit is
iemand
geschokt
weggevlucht.

Foto: DIJKSTRA

Sluitstuk
«air15"transformatie van vrouw
enr\ 'ïan Worden debaarmoeder
VerT i?orsten verwijderd.
hi>^° gens wordt uit een stuk
ben Handebuikofarmde
Ee

°dlgde penis geconstrueerd.
«dergelijke operatie is hetg«stukvan de hele, **«stormatie, die gemiddeld twee3aar m beslag neemt.

door

achttien maanden lang leven in de
gewenste geslachtsrol.

klaterende lach op de afdeling,
want ondanks het gehaasten
gezeur maakt men daar de
patiënten met veel plezier een stuk
gelukkiger.

veranderd worden. Echt een
rompslomp van jewelste, waarvoor
ik maar een advocaat heb
ingehuurd die dat allemaalkan
regelen. Je geboortebewijs
veranderen ze overigens niet, je
krijgt er alleen een aantekening op.
Verderheb ik mijn vrienden en
familie ingelicht, ookeen pijnlijk
moment," verzucht Diana.

Test
Wie zich bij het 'genderteam'
aanmeldt, heeft een langeweg te
gaan.Eerst volgt er een lichamelijk
onderzoek bij de endocrinoloog.

deze afdeling geen sprakevan een
normale gangvan zaken. We
worden omzwermd doorpers en
geïnteresseerdenuit binnen- en
buitenland. Gisteren was hier nog
een Amerikaanse tv-ploeg. Die
keken hun ogen uit. Voor mij is het
maar een deelvan mijn werk, dat
ik net zo normaal vindt als het
behandelenvan de
groeiproblemenvan een jongenuit
bij voorbeeld Simpelveld."

arlijks vinden honderden
An?fn deweg naar het vu in
op d dam'ln Nederland is één
een 6 twmtigduizend mannen en
Vr"0p devierenvijftigduizend
Uien en transseksueel. Moest
het Vroeger genoegen nemen met
and Pelen van eenrol die biJ het
Ein 6re geslacht paste - vrouwenn'}f.en vaak bij de marine ofde
verni Werken, mannen in de
men g*" tegenwoordigkan
vet v"Jwel helemaal van geslacht
oJ*nd.eren. Gebrek aan geld ishindernis, want alle
od_t Cv nen'begeleidingen
bèta i_eve ingl-epen worden

Laaid doorhetziekenfonds.

gedaantewisseling. „Misschien heb
ik geluk gehad, maar tot nu toe is
er nog niemand geschokt
weggevlucht. Mijn laatste vriend
vond mij zelfs juistveel 'specialer'
daardoor. Het is in de westerse
landen nog steeds een vreemde
situatie - transseksuelen worden
in Thailand vereerd als waren ze
van goddelijkeafkomst. Je hebt
natuurlijk een ontzettende
persoonlijkheidsontwikkeling
doorgemaakt en hebt ervaring met
denken en reageren vanuit twee
geslachten. Eigenlijk is dat toch
heel bijzonder," vindt Diana.

Vriendjes
Diana heeft twee keer een vriend
gehad sinds haar

Het uiterlijk en de stem moeten
worden aangepast.Maar je moet
ook je nieuwe identiteit aan je
omgeving kenbaar maken.
Familie, vrienden en collega's
moeten je nieuwenaam en
uiterlijk accepteren en depatiënt
moet wennen aan deverandering
van socialerol. Kinderen krijgen
danbijvoorbeeld te maken met
twee mammies in plaats van een
hetero ouderpaar. Ouders krijgen
een 'ander' kind en echtgenoten
meestal een bedgenoot van
hetzelfde geslacht.

„Het moment dat ik moestkiezen
tussen het heren- of damestoilet
was voor mij bepalend. Met
vrouwen op een toilet en niet
herkend worden als man. Verder
had iker niet zon moeite mee. Ik
zag er altijd al heel vrouwelijk uit
metlange haren eneen lijntje
ondermijn ogen. Ik benvan
studierichtingveranderd en heb
iemand in vertrouwen genomen
om mijn naam op de collegekaart
te laten veranderen. Want dat is
dus ontzettendlastig, al dat
papierwerk.Paspoort, rijbewijs,
bankpasje, geboortebewijsen ga
zo maar door.Alles moet

Als vrouw vindt ze hetniet
noodzakelijk haar mannelijk
aandoende hobbys te latenvaren.
„Ik heb mijn eigenversterker
gebouwd en ook met motoren van
auto's kan ik aardig overweg.
Soms valt het mensen ook op dat
ik zo sterk ben. Met verhuizen til ik
makkelijk dozen met boeken. Maar
het is nogniemand spontaan
opgevallen dat ik er vroeger
uiterlijk een man was.

„Vaak hebbentransseksuelen heel
hooggespannen verwachtingen
van hun nieuwe leven," vertelt
Gooren. „Meestal valt dit in de
werkelijkheid behoorlijk tegen.
Neem een fabrieksdirecteur die
een eigen bedrijf heeft. Wanneer
hij plotsklaps een vrouw wordt zal
een groot deel van zijn omgeving
dat niet accepteren. Ook klanten
niet. En danben jewel een mooie
vrouw geworden, maar jebent
gescheiden, jebedrijf is failliet en
jefamilie wil jeniet meer zien.
Transseksuelen betalen een hoge
prijs voor hun transformatie.
Daarom moet het gevoel ook wel
echt zijn. Na de operatie is er ook
geenweg meer terug. Het is zo
absurd om jevrouw te voelen in
een mannenlijf of omgekeerd, dat
het niets met perversiteit te maken
heeft. Travestieten kleden zich
anders omdat het hen seksueel
opwindt. Transseksuelen zijn
gewoon fundamenteel anders dan
hun uiterlijk aangeeft,"verklaart
Gooren.

Gooren is geboren in het
Noordlimburgse Wanssum. „Het
geloof en de ethischewaarden
waarmee ik ben opgegroeidheeft
mij nooitweerhouden om dit werk
te doen. Ik denk ervrijwel niet
over na. Deze mensen moeten
geholpenworden en ik doe dat zo
goed als ik kan. Thuis ben ik
opgegroeid met het principe dat
iedereen zijn eigenaardigheden
heeft en datje die moet
respecteren. Mensen zijn te
gecompliceerd om snel te
beoordelen. Maar natuurlijkkan ik
wel eens geïrriteerdraken door het
gedrag van een transseksueel. Het
zijn soms heel lastige en
ongeduldige mensen, die zo snel
mogelijk geopereerdwillen
worden. En het zijn natuurlijk
altijd mensen met problemen."
Toch klinkt er regelmatig een

uiK Gooren over zijn
hoQ°"derliJke positie als
ben ■ eraar transseksuologie: „Ik
iem mfe eerste Plaats arts. En
verl diehet gevoel heeft in het
Uidt vrde lichaam te zitten, die
2ejf * Vaak is men depressiefen wil
kunTu ord Plegen-Als jezo iemand
W helPen dekwaliteit van zijn
Zo H i

verbeteren, dan is datnet
bunfi? aar als iemand met«iKkramp genezen, zegt de

hn°rf£°ondeskundige)> internisten«oid van de afdeling andrologiea« het VU. „Natuurlijk is er op

Daarna worden er drie tot zes
maanden lang intensieve
gesprekken gevoerd en testen
afgenomen bij depsycholoogof
psychiater.Als er daarna wordt
besloten tot het beginvan een
hormoorikuur, danmoet de patiënt
ookbeginnen met de 'real-life'-test.
Hij of zij moet dan minimaal

Borsten
Door stevige hormooninjectieskan
er al veel aan het lichaam
veranderen.Diana kreeg borsten,
rondere heupen en haar
spierkrachtnam behoorlijk af. Het

„Sommige dingenverleer jeniet,"
zegt ze grijnzendterwijl ze zich
omdraait en met twee vingers in de
mond een fietser schel nafluit. Bij
het omkijkenvalt hij bijna op de
stang.

Marialegioen
Dianas ouders zijn streng
katholiek. Haar moeder is lid van
het Marialegioen. Zewaren dan
ook behoorlijk geschokt toen hun
kind vertelde voortaan als vrouw
door het leven te willen gaan.
Diana: „Mijn moeder moest opeens
kiezen tussen het geloof, dat haar
al jaren houvast bood, en haar
.eigenkind. Daar heeft ze het
behoorlijk moeilijkmee gehad, net
als derest van het gezin. Ze heeft
nu een soort tussenoplossing
gevondenwaar ze meekan leven.
Ik heb nu een goede band met
mijn familie, alkom ik bijna nooit
meer inLimburg. Men denktdaar
zo bekrompen over alles wat
afwijkt van het 'gewone', dat ik er
nooit geaccepteerd zal worden. Als
ik door debuurt loop, zie ik de
gordijntjes driftig bewegen. Ik voel
me dannet zon kermisattractie."
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DE LIMBURGSE AmÊÏÏ PERSONEELSGIDS
HFh Stichting Ziekenzorg

Hji Westelijke Mijnstreek
7] Stichting Bejaardencentrum Beek

J Ten behoeve van 'Projekt groepsverzorging in verzorgingshuis' Franciscus
i te Beek, zoeken wij

f n ziekenverzorgende
groepsverzorging

Vakaturenr.: HT G 08
|

■* De groepsverzorging betreft een projekt onder supervisie van het
verpleeghuis St. lansgeleen. Het team bestaat uit een hoofd,
2 ziekenverzorgenden en een medewerker. Zij verzorgen en begeleiden
een groep bewoners in het verzorgingshuis. De groepsverzorging richt
zich hierbij op bewoners, welke niet meer kunnen funktioneren binnen
het bestaande aanbod van aktiviteiten van het verzorgingshuis en welke
nog niet toe zijn aan opname c.g. dagbehandeling in het verpleeghuis.
Het projekt kent vooralsnog een looptijd van 5 jaar.
De ziekenverzorgende groepsverzorging krijgt, als medewerker van de
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, een arbeidsovereenkomst voor; onbepaalde tijd.

funktie-informatie: " observeert en begeleidt zelfstandig een groep p.g.-bewoners;
" voert groepsaktiviteiten uit;
" verricht overige begeleidende en verzorgende werkzaamheden.

Het betreft 2 funkties van 35%, waarvan de werktijden zullen zijn van
17.00 tot 21.00 uur in een rooster van 7 dagen werken en 7 dagen vrij.
Het is ook mogelijk om een deel van dit rooster in te vullen.

funktie-eisen: " diploma ziekenverzorgende;
" ervaring met p.g.-bewoners;
" goede kontaktuele eigenschappen.

arbeidsvoorwaarden: De arbeidsvoorwaarden zijn konform CAO-Ziekenhuiswezen.
Salariëring vindt plaats konform FWG-funktiegroep 35 (min. ’ 2.517,-
-max. ’ 3.462,-).

inlichtingen: Dhr. T. Ekkerink, hoofd verplegingsdienst verpleeghuis St. Jansgeleen,
tel. 046-783333 toestel 3453 of Mevr. A. Bastiaans-Broekhof, adjunkt-

I ' direkteur Huize Franciscus Beek, tel. 046-374777.

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.

I SEKTORHOOFD-TECHNIEK
(HTS'er Werktuigbouw)

I Het bedrijf:
Roermond Papier B.V. is een zelfstan- citeit. Uit oud papier worden basispro-
dige werkmaatschappij van Recycled dukten voor de verpakkings/ golfkar-
Paper Europe B.V. Van deze holding tonindustrie in geheel Europa gepro-
zijn de aandelen ieder voor 50% in duceerd. De groei van Roermond Pa-
handen van Buhrmann-Tetterode en pier B.V. zal zich de komende jaren
K.N.P. De twee zusterondernemingen continueren.
zijn: Smith Stone & Knight Ltd. in Bir- In de komende jaren moeten er be-
mingham (Engeland) en Zülpich Papier langrijke investeringen gerealiseerd
GmbH (Duitsland). Roermond Papier worden voor wat betreft kwaliteitsver-
B.V. is door de jaren heen steeds ge- betering en automatisering aan pa-
groeid. Momenteel produceert Roer- piermachines en apparatuur,
mond Papier B.V. op jaarbasis, met In verband met de aanpassing van de
350 medewerkers en 3 papiermachi- organisatie in de Technische Dienst
nes in volcontinudienst, 365.000 ton zijn wij op zoek naar een sektorhoofd.
papier en heeft een goede winstcapa-

De funktie:
Het betreft een nieuwe, leidingge- - Het doen van voorstellen tot verbe-

-vende funktie. Het sektorhoofd rap- tering en m.b.t. onderhoud,
porteert aan de Manager Techniek en - Onderhoudsengineering aan machi-
geeft direkt leiding aan een groepslei- nes en apparatuur,
der met ca. 10 monteurs (M, E en/of I). - Het budget van zijn sektor.
Het sektorhoofd is o.a. verantwoorde- - Het opstellen en uitvoeren van
lijk voor: onderhoudschema's.

- Het mechanisch, elektrotechnisch Hij overlegt met de afdelingen Produk-
en instrumentatie-onderhoud in zijn tic, Engineering en het Technisch
sektor. Buro en maakt deel uit van het tech-- Het verrichten van storingsanalyses, nisch team.

Funktie-eisen:- Opleiding HTS Werktuigbouw. - Betrokkene moet kunnen communi-- Ervaring met onderhoud, bij voor- ceren met personen van sterk ver-
keur in de procesindustrie. schillend nivo en aard. De volgende

- Aantoonbare leidinggevende erva- persoonskenmerken vinden wij be-
ring aan meerdere monteurs van di- langrijk: klantgericht, zelfstartend,
verse vakdisciplines. initiatiefrijk.- Leeftijd 30 tot 35 jaar. - Een psychologisch onderzoek- Woonachtig in, danwei bereid te maakt deel uit van de selektieproce-
verhuizen naar de regio Roermond. dure.

Arbeidsvoorwaarden:- Een verantwoordelijke en uitda- daarbij rekenen op een uitstekend
gende funktie in een technisch en en concurrerend arbeidsvoorwaar-
technologisch modern produktiebe- denpakket.
drijf, gericht op continuïteit. U kunt

■ ■ ■^^^^-■■^■■■■■^■^^Majj^^MjjMjjiMMHMi
Algemeen:

Voor nadere informatie omtrent deze van een curriculum vitae, binnen 10
funktie kunt u zich wenden tot de heer dagen te richten aan:
Ir. H.J. Tilmanns, Manager Techniek,
Telefoon 04750-84335 (of 040-863073 Roermond Papier B.V.~ na 20.00 uur). Afdeling Personeel & Organisatie
Geïnteresseerden worden verzocht Postbus 1225
hun schriftelijke sollicitatie, voorzien 6040 XE Roermond.

Ii Roermond

Bet Cebuco 020-6242316
en inlorroeeï naar bet
eifect van Co-adveiteien

CofJll(adv&rtereri
Verhoog de weridog
van uw reclamegulden

WWI iri

V
Ministerie van WVC
Directoraat-Generaal voor de
Volksgezondheid
Staatstoezicht op de
Volksgezondheid
Geneeskundige Inspectie
van de Volksgezondheid
voor Limburg

■ Algemeen administratief
medewerker v/m
vacaturenummer VI-2646/1172

De Geneeskundige Inspectie bestaat uit een
centrale dienst (de Geneeskundige Hoofdinspec-
tie), waarongeveer 70 personen werkzaam zijn en
tien perifere diensten (Regionale Geneeskundige
Inspecties) meteen personeelsbestand van
90 medewerkers.
De taken en bevoegdheden van de Geneeskundige
Inspectie zijn in de Gezondheidswet omschreven.
De belangrijkste taak istoezicht houden op de
kwaliteit van de gezondheidszorg.Daarbij let de
Inspectie ondermeer op de naleving van een aantal
wettelijke regels. Voorts geeft de inspectie, vanuit
haar toezichthoudende taak, adviezenover aange-
legenheden op hetgebied van de gezondheids-
zorg, zowel aan deverschillende overheden als aan
belanghebbendeinstanties en personen. Ook
behandelt de inspectieklachten over de zorg-
verlening.
De Geneeskundige Inspectie van de Volksgezond-
heid voor Limburg bestaat uit eengeneeskundig
inspecteur (hoofd van dienst); een inspecteur, arts;

een adjunct-inspecteur, verpleegkundige; een
bureaumanager en vijf administratief medewerkers.
Functie-informatie:
De medewerker voert secretariaten hetgeen onder
meer inhoudt; notuleren,bewaken van de voortgang
van beslis- en actiepunten, verrichten administra-
tieve onderzoeken, gegevensaggregatie, onder-
houden van interne en externe contacten,
tekstverwerking en telefoonbehandeling.
Hetaccent van defunctie ligt op het uitvoeren van
post-en archiefwerkzaamheden, geautomatiseerde
postregistratie, dossiervorming, voortgangs-en
afdoeningscontrole en het jaarlijks schonen van het
archief.
De algemeen administratiefmedewerker verricht
verder overige voorkomende kantoor- of receptie-
werkzaamheden.
Standplaats: Maastricht.

Functie-eisen:- MAVO/HAVO ofhiermee vergelijkbare opleiding;

- kennis van en ervaring met tekstverwerkende en
geautomatiseerde systemen (o.a. WP 5.0);

- goede contactueleeigenschappen;

- een flexibele/klantgerichte instelling;

- in hetbezitzijn van een op archiefwerk gerichte
opleiding of de bereidheideen dergelijke opleiding
te volgen.

Salaris: max. / 3.175,-bruto per maand
(schaal 5 BBRA). Inschaling is afhankelijk van oplei-
ding, leeftijd en ervaring.

Inlichtingen m.b.t. de functie bij debureaumanager,
mevrouw M. Hensels, telefoon 043-213551, buiten
kantooruren 043-616847.
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure bij
mevrouwD. v.d. Meijden, tel. 070-3406628.

Het ministerie vanWVC streeft naar een evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen. Ook wil het meer
ledenvan etnische minderhedenen gehandicapten
in dienst nemen. Daarom wordt leden uit deze
prioriteitsgroepen verzocht te solliciteren.

Uw sollicitatiebrief kunt u, onder vermelding van het
vacaturenummer richten aanhet hoofd van de
Personeelsafdeling Welzijn, binnen 14 dagen na
verschijning van dit blad.

Ministerie van -»
Welzijn, V
Volksgezondheiden [,
Cultuur t »J

.I J C
Personeelsafdeling J, K
Volksgezondheid n V- .1 D
Postbus 5406 J, £ fl
2280 HKRijswijk r V fl . i Ph\'tV

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Produktie-medewerkers m/v
voor diverse bedrijven in Limburg. De werkzaamheden
zullen veelal plaatsvinden 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 op
1 van de onderstaande vestigingen
Informatie:
045 - 27 38 38, Nicole Offermens
Brunssum, Lindeplein 15
046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens
Geleen, Rijksweg Zuid 1a
045 - 71 83 66, Germaine Petit
Heerlen, Op deNobel 1/Akerstraat
045 - 46 56 66, Mariëlle Muijlkens
Kerkrade, Grupellostraat 35
043 - 21 05 51, Renée Smeets
Maastricht, Hoenderstraat 3
04750 - 3 36 49, Mariëlle Heyligers
Roermond, Wilhelmina plein 10
046 - 51 42 22, Jeanette Vaesseh
Sittard, Rosmolenstraat 4

„ . : -'get
rel;
bv:

Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep 6tl
haar completefinancieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband is n<=

vaj
de TRN Groep aangesloten bij DRTlnternational, een van degrotere organi-
satiesvoorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld.
Met 60.000 mensen in meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken Vei
samen: registeraccountants (TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Vei
Tombe), belastingadviseurs (TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants- e

teladministratieconsulenten (TRN Van der Laan & Siebesma) en organisatie- -.

adviseurs (TRN Management Consultants). De TRN Groep opereert in j^.
Limburg onderde naam TRNBakker & Versteegh. Di]

ja;

DE TRN GROEP HEEFT \
MEER TE BIEDEN ALS U EEN 'ERVAREN BELASTING- 3

ADVISEUR M/V BENT. 5
tn
te

Onze groeiende fiscale praktijk in Venlo heeft een zeer gevarieerd
cliëntenbestand. Dat biedt u als professional meer mogelijkheden uw z«
kennis en ervaring in te zetten. n

Als fiscalist werkt u zelfstandig, alsook in multidisciplinair ver- d

band, waardoor het mogelijk is om iedere cliënt maatwerk te leveren.
In uw functie richt u zich op de advisering, begeleiding en planning g

van fiscale zaken van ondernemingen, non-profit organisaties, vrije
beroepsbeoefenaars en particulieren. In voorkomende gevallen staat h
uuw cliënten bij in het overleg met de fiscus en stelt u bezwaar- en >

beroepschriften op. 6
U bent een man of vrouw met een universitaire opleiding

in fiscaal recht aangevuld met de beroepsopleiding van de N.0.8. U 2

hebt drie a vijf jaar praktijkervaring. Hierdoor bent u bekend met de
bedrijfsvoeringen van diverse branches. U hebt een brede maatschap- 1

pelijke belangstelling, u bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen (
in de fiscale wetgeving en hebt wat dat betreft 'een vooruitziende blik.

Wij bieden u een uitstekende honorering en een modern pakket
secundaire arbeidsvoorwaarden. De omvang van onze organisatie en
ons groeiende cliëntenbestand staan garant voor goede carrière-
perspectieven.

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten
aan TRN Bakker & Versteegh, t.a.v. de heer H. Welters, Postbus 3060,
6202 NB Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer mr. G.J.J. Biermans, telefoon 077 - 54 2800.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

; ->*

HERONederland B.V. is onder- m^^^tWW___WW_tUtm^^^
deel van het internationale . , . . . . . ._ . .». r- _j
Hero-concern, dat aktief is in In onze vestiging te Hoensbroek (Schiffers Food
meer dan80 landen. De hoofd- 8.V.) worden met moderne produktiemiddelen
"o£iï&&*^ limonades geproduceerd voor zowel de
dukten worden onder de ver- Nederlandse als buitenlandse markt.
schillende merken Hero, De
Betuwe en Herschi op de markt Ten behoevevan deTechnischeDienst zoeken wij
gebracht. een onderhoudsmonteurdie opgeleid wil worden
Vanuit het hoofdkantoor in
Breda worden de
produktievestigin- I ■! aJ »J || Tal I d "J I I * T* Jgen in Breda, I 1k I J"I 1 1 I ' i*i lil J\II "l M I !*■en Tiel I
alsmede onder an- I ■ É^^^WTÏMderedekommerciële I I l j WA 'Ë
aktiviteiten in Neder- I HLSJLJLJyHy^yf|||
land, België, West-

mmmm^m^mm

Duitsland en Frankrijk geleid.
tot een volwaardige kracht binnen deze dienst. Hij
zal meewerken aan preventief onderhoud en

om deze ontwikkelingen te revisies van de apparatuur en in staat zijn
kontinueren hanteertHero een storingen op te lossen. Hij ressorteert onder deambitieus en kreatief beleid. _. , -j- ,.~ . ' »
Zo is voor de komende jaren lechniSChe Dienst.
een zwaar investeringspro-
gramma opgesteldvoor verde- runKtie-eiSen:
re modernisering van het be- -*. Minimaal LTS-opleiding machine-bank-
drijf en de organisatie. werken, aangevuld met praktijkgerichte
Deze groei betekent een uitda- cursussen of gelijkwaardige scholing.
SSpïï^TvoïTÏ^ 2" Enke|e jaren ervaring alsonderhoudsmonteur
die willen bijdragen aan ge- 'S een pré.
noemde positieve ontwikkeim- 3. Leeftijd tussen 20 en 30 jaar.
gen' 4. Bereidheid tot het werken in drieploegen-
Uw sollicitatiebrief ontvangen dienst,
wij graag op het volgende
adres: Arbeidsvoorwaarden
hero Nederland B.v. 'r'ero kent voor bovenstaande funktie een
Afdeling Personeelszaken uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.
«Sin^MEiBREDA27 Daarin wordtrekening gehouden met de aard van

* de funktie en de kapaciteit en ervaring van de
/7 / kandidaat.

/Ln <zd-^/J^ Procedure
f LS (J Hebt u voor dezefunktie belangstelling, stuur dan

lf? binnen 2 weken uw sollicitatiebrief met
ln\ curriculum vitae.
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Voor de bevrijdingskinderen
is het vijf voor twaalf

e vertelt van haarpogingen haar vader tevinden enaar moeder Johanna weet nog precies hoe het allemaal

jDoorde NCRV-serie'Dezomer van 45'staan dekinderen die
-geboren zijn uit eenfelatie vanbuitenlandse soldaten
er* Nederlandse

weer sterk in debelangstelling. In het noorden!
*an ons land waren het vooral Canadezen die er direct I
tta debevrijding een meisje vonden, in onze omgeving'

Wolfgang Oude Aost uitApeldoorn van de
leniging van Canadese Bevrijdingskinderen

dater in Limburg honderden
oevrijdingskinderen leven. Als gevolg van deeWisieserie komen er bij de vereniging, die inmiddels
iet alleen voor Canadese bevrijdingskinderen werkt,

j^aarook voor Amerikaanse, veel aanvragen voor hulp

" nnen. Ook de 46-jarige Maria uit Heerlen is sinds tweeJaarlid van de vereniging. Zij zoekt haar vader, een
soldaat, die ze alleen maar kent van eenfoto.

naar eikaars geschiedenis. „Ik had
een hele lijstmet vragen dieik
hem wilde stellen.We hebben de
volgende dag afgesproken om er-
gens koffie te gaan drinken en te
praten. Ik was toen weer bang dat
hij niet zou komen, maar hij was er
en we hebbenzitten praten."

„Hij bleek nooit getrouwd te zijn
geweest. Hij leefde in alle eenvoud
in zijn huisje, had slechts het hoog-
nodige envoelde zich gelukkig
met zijn eenvoudige leventje.
Waarom hij nooit antwoord had
gegevenop debrieven? Ach, hij
wist wat er gebeurd was, maar hij
schaamde zich enwildeer eigen-
lijknietmeer aan herinnerd wor-
den. Maar geconfronteerd met zijn
zoonen diens vrouw, zag hij dat
die schaamte ten onrechte was en
dater in Nederland naar verlangd
werd met hem in contact teko-
men. Hij heeft nu opeensfamilie.
„En ik was helemaal gelukkig toen
mijnvader aan het eind van de
week diewij in Amerika waren te-
geneen bekende zei: 'Look, this is
my son'."

P de kast in woonkamer staat een
°n wit lijstje met daarinhet wat
azige portret van een Amerikaan-J! soldaat. „Dit is mijn vader," zegt
aria (46 jaar)en ze zet het lijstje

ledden op tafel. Zezou zo ontzet-
,nd graag eens met hem praten,
ze lT Wi^en zien > vastpakken. Maar

kan hem niet vinden, daar in hetJTeAmerika. Een zoektocht dieu al meer dan 25 jaarduurt en
°or haar moeder (en inmiddels°k dochters) intensiefwordt on-

.Tfsteund, heeft nog geenresultaat
s«iad. „En het is vijfvoor twaalf,",|tze. „Hij i s ai 72 jaar, dus weebben nog maar weinig tijd omnem te vinden."

Een goede maand later kwam hij
nog eens terug. Gelegerd in Aken
stak hij de grens over om zijn meis-
jeop te zoeken. „Wat was ik blij,
dat ik hem nog een keer zag. Dat
was voor mij het bewijs, dat hij
werkelijk om me gaf. Daarna
moest het leger verder Duitsland
in en hebben we niets meervan
hem gehoord."Maar van Pat Deve-
nerys ouders hoorde Johannawel.
Ze schreef een brief toen de kleine
Maria geboren was. Uit Amerika
kwam antwoord in devorm van
een zending
kleertjes voor het kind en een brief
waarin de Devenerys hun blijd-
schaptoonden over de geboorte
van hun eerste kleinkind.

wim dragstra

verslag van deze gebeurtenis af

De reactie van de collega is een spot-
tend „Onverbeterlijk", waarna hij vro-
lijkfluitend doorloopt.

rené diekstra
hoogleraarpsychologie

maar op het laatste moment door een
hulppatrouillle uitgegraven. Drie

Twee maanden later wordt hij in zn
eentje dooreen lawinebedolven,

maanden daarnakomt zijn einde. Op
een tocht zonder gids met een jongere
vriend stapt hij, zoals door iemand an-
dersvan verder weg wordt waargeno-
men, bij het afdalen van een helling
letterlijk in de lucht,raakt inzijn val
delager wachtende vriend en beiden
storten ze de diepte in. Met de cyni-
sche woorden 'Dat was nog eens een
extase' sluit de dromenduidendepsy-
choloog, dieniemandminder was dan
debefaamde Carl Gustav Jung,zijn

geholpen. Heb jehet nummer niet.
dan wordt het moeilijkeren moet
jevia boeken over het legeronder-
deel waarbij de man hoorde ofont
schepingsberichten proberen ach-
ter het nummer te komen."

dat ik er naartoe moet om zelfter
plekke te gaan zoeken," zegt Maria
teneinderaad. Een tijdje geleden
was ze niet meer in staat verder te
zoeken. Ze stond op hetpunt alle
papieren en foto's te verbranden.
Veelpapieren gingen inderdaadin
vlammen op, maar haar moeder
kon de foto's redden.

„Wij dachten altijd, dat doorhet
huwelijk deverwijderingwas ont-
staan. Ik heb mijn moeder ook
nooit gevraagdnaar de oorzaak
daarvan. Ik ben dat te weten geko-
men toen ik mijn tante daarover
aansprak. Zij wist ook nog wat in
die laatstebrief uitAmerika ge-

kleinkind

staan had: de ouders van Pat Deve-
nery wilden mij adopteren, want
hunzoon was zwaar gehandicapt
teruggekomen uit de oorlog en zou
niet meer in staat zijn kinderen te
verwekken. Ik was hun enige

Oude Aost is ontzettend blij zijn
vader gevonden te hebben. Dit jaar
zijn hij en zijn vrouw en detwee
kinderen naar Amerika geweesten
hebben hem bezocht. Er worden
nu zeer geregeld brieven geschre-
ven over en weer. „Je bent gedre-
ven om jevader te vinden. Je wilt
dat weten. Dat zie je in dietelevi-
sieserie 'De zomer van 45' ook. Een
ongekende drang doet jeconstant
zoeken. Zonder te weten wie jeva-
der is ben jeniet compleet." Door
zijn ervaring met het zoeken op
Amerikaans grondgebied, vervult
Oude Aost een waardevollefunctie
binnen de Verenigingvan Canade-
se Bevrijdingskinderen. Hij neemt
de 'Amerikanen' voor zijnreke-

Wehebben inmiddelsook wat con-
tacten met Amerikanen diewillen
helpenen we kennen deweg."

ning. „Het is nu een soort hobby
van me geworden om andere men-
sen te helpen speuren naar hun
vader daar in het verre Amerika

Momenteel heeft ze weer enige
hoop, omdat deVereniging van
CanadeseBevrijdingskinderen een
handjehelpt en er meer belangstel-
lingontstaat voor de situatie van
de oorlogskinderen. Onder andere
is in Amerika een uitspraak ge-
daan doorhetHoog Gerechtshof,
dat 'war babes' recht hebben op
informatie.

Maar hetRode Kruis bleef maar
zwijgen. Zelfs een brief via de
toenmaligekoningin Julianahielp
niet."Brieven aan de Nederlandse
ambassade in Amerika en aan de
Amerikaanse ambassade hier
brachten haar ook geen steek ver-
der. Het ministerievan Defensie in
Amerika werd aangeschreven, or-
ganisaties van veteranen, Nixon,
Carter,Bush, deFBI, depolitie in
New Vork, het Leger des Heils,

privé-detective in te schakelen.
Maar ook deze kon niethelpen

etc. „Ik had op een gegeven mo-
menteen hele stapel papieren en
overal stond op 'sorry, we kunnen
U niet helpen." Maria en haar man
spendeerdeneen keer 500 gulden
van hun vakantiegeld om een

vriendin, 'anders had mijn man
hem zeker verbrand. Haar man
onderschepte ook debrieven uit
New Vork. „Daar wisten wij niets
van. Mijn vader is met die brieven
naar een tante van mij gegaan en
samen hebbenze een briefin het
Engels opgesteld en naar Amerika
gestuurd,waarin gezegdwerd dat
verder contact niet meer op prijs
werd gesteld. Van toen afaan heb-
ben wê niets meer vernomen," zegt
Maria.
Pas in 1976kwamMaria er achter ,
dat ernog brieven uit Amerika wa-
ren gekomenna het huwelijk van
haar moeder en haar stiefvader.

Op oudejaarsdag 1949 trouwde Jo
hanna met een Nederlandse man.
En vanafdie dag begon een vrese-
lijke periode in haar leven. Haar
man ontpopte zich als een huisti-
ran. Hij wildevolledige controle
over zijn vrouw en haar dochter.
Ze mochten niets zonder zijn toe-
stemming. Contact met Amerika
werd verboden. De foto van haar
Amerikaan bracht ze naar een

Onderschept

dozen metkleertjes en andere goe-
deren diewe goed konden gebrui-
ken."

voedkunnen worden, kan de elfde
er ook nogbij." Zo bleefMaria in
vertrouwde omgeving. „Het waren
voor mij de gelukkigste jarenvan
mijn leven. Ik was bij mijn vader,
mijn dochtertje groeidevoorspoe-
dig op en uit Amerika kwamen

toen hij vernam dat zezwanger
was: „Waar tien kinderen opge-

Johannaskind groeide op in het-
zelfde gezin waar zij was opge-
groeid. Haar vader had gezegd

paria's moeder, deinmiddels
r 'Jarige Johanna, ontmoette di-

na de oorlog deAmerikaanse■ aat Pat Devenery. Ze herinnert*en dietijd nog levendig. „Mijn
goeder was al jongoverleden en

zorgde thuisvoor dekinderen.e mochten gebruikmakenvan
df s?!luilkeldervan de staatsmijnle dicht bij ons huis lag, als er ge-aar dreigde. Bij de ingangvan hetF^Jnterrein stond hij naar ons te

als ik met de kleintjes de
°nuilkelder opzocht. Op een gege-
eri moment sprak hij me aan en

f"-* You are a Dutch girl?' Ik heb
"ltt cviS nee geschuden gezegd:
/_N.cc, ik ben Hollandse.Hij vond

aardig enik hem ook. Als mijnader thuis was, mocht hij bij ons
s komen. Dat deed hij ook. Ik

"as toen 22 jaar. We hebben zeven
maanden verkering gehad. Hetas mijn eerste liefde en mijn gro-te liefde."

Maria vertelde dat aan haar moe-
der, diena het overlijdenvan haar
man ('mijn tweede bevrijding') bij
haar in huis was komen wonen.
Het vergrootte de pijn. „We heb-
ben eenrotleven gehad. Wezijn
geslagen envernederd. Ik weet
nietwaarom mijn stiefvader dat
deed, maar hetheeft wel het ver-
langen gevoed mijn echte vader te
ontmoeten."

Ofvoor Maria uit Heerlen ooit het
geluk is weggelegdvan hetvinden
van haarvader? „Ik blijfzoeken. Ik
houd er ookrekening mee dat hij
al overledenkan zijn. Dan wil ik
naar zijn grafof tenminste een foto
van zijn grafzien. Maar ik blijf ho-
pen dat ik hem nogkan vinden,
dat ik de gelegenheid krijg hem te
ontmoeten. Maar detijd wordt
krap...

Marias moeders was zelfs bereid
zich onder hypnose te laten bren-
gen om zo de tijd weer te beleven
dat zij verkering had met PatDe-
venery. Opzet was dat zij zich het
adreszou herinneren van de ou-
ders van Pat. Dat lukte: 'Spring-
field New Vork City', daar moest
hij tevinden zijn. Maar wat er ook
geprobeerdwerd, het lukteniet
contact met hem te krijgen.

komen bij de doorhet le-en getekendevrouw in de ogen
°ls ze terugdenkt aan detijd met
vaj*r Amerikaanse vriend. „Opeens
v^elde hij dat zijn legeronderdeel

in Tifr moest trekken> Duitsland

"ik had nog een foto van ons la-n maken, want ik wildeper se
A] "\^rinnering aan hem hebben.
landl da"ZOU sneuvelen in Duits-j^dkon ik tenminste aan ons
j-pdlaten zien wie haar vader was.
m j me ook nel; adres van zijn
"uders in New Vork gegeven. Ike me nog in de deuropening

met al die kleintjes om meeen -We waren met zn tienen
ri ÏS ~ toen mJ met een grote jeep
'enting Duitsland vertrok." Nu, 47

Jaar na dato, voelt zij nog het ver-letvan datafscheid.

„Dat klopt," zegt Wolfgang Oude
Aost (46 jaar)van deVereniging
van Canadese Bevrijdingskinde-
re.n. Hij woont in Apeldoorn en

moeilijk. In Canada is er een goede
vorm van samenwerking. Onze

heeft in oktober 1989 zijn vader ge-
vonden in Amerika. „Dat was

vereniging heeft daar instellingen
bereid gevondensamen te werken.
Gegevens worden vrij snel uitge-
wisseld.Via allerhandekanalen
kunnen personen opgespoord wor-
den. In Amerika is dat anders. Je
moet eigenlijk de naam van de ge-
zochte persoon hebbenen hetregi-
stratienummer, danword jebij het
'NationalPersonal Record Center'

Maar ookal weetje naam en num
mer, dan nog is het een hele stap
om echtop zoek te gaan. Oude
Aost weet eralles van. Hij groeide
op bij zijn moederen grootouders.
Als puber kreeg hij van zijn moe-
derhet adresvan zijn vader samen
met een fotootje. Pas toen zijn
moederin 1976 was overleden ging
hij echt op zoek naar zijnAmeri-
kaansevader die in een gehucht in
West-Verginia moest wonen. In ok-
tober 1989 was hij zover dat hij er
naar toe ging. „Twintig jaar lang
hadik brieven geschreven, nooit
kwam erantwoord. Toen zat ik op-
eens in een huurauto in de straat
waar hij woonde. Het hart klopte
in mijn keel, ik was ontzettend

voor hem ook een heelvreemde
ervaring."

bang dat hij me niet wilde kennen,
niets met me te maken wilde heb-
ben. Erkwam iemand uit het huis
en ik wist meteen, dat is mijnva-
der. Ik ben naar hem toe gegaan en
heb me bekend gemaakt. Die man
was enorm beschaamd. Hij werd
opeens geconfronteerd met een
zoon uit Nederland en dat was

niets daarvan. Heel langzaam zijn
ze een ontdekkingstocht gestart

Niets van twee in eikaars armen
vallende huilende mannen, nee

(De namen van beide Limburgse
vrouwen zijn om privacy-redenen
veranderd. Het adresvan de Ver-
enigingvan Canadese Bevrijdings-
kinderen is: Postbus 3207, 5203DE
's Hertogenbosch.)

Zoektocht
Maria steldealles in het werk om
achter het verblijfadres van haar
vader tekomen. „We hadden een
foto en we hadden zijn naam. We
wisten ook dat het Rode Kruis zijn
adres had, want de eerste dozen
metkleren uit Amerika werden via
het RodeKruis bij ons afgeleverd.

„Ik weet zeker dat het Rode Kruis
weet waar hij is. Ik weet ookzeker
dat ereen Springfield is in New
Vork, maar op één ofandere ma-
nierkomen we er niet doorheen.
Niemand wil ons helpen. Ik denk

De stofzuiger van de geestEen psycholoogkomt
op straat een collega

tegen, die altijd de spot
drijft met zijn

droomduiderij.

voltrekken zijn, maar waarvan we ons
nog niet bewust zijn? In debijna hon-
derd jaar diesedert depublikatie van
Freuds meesterwerk 'Die Traumdeu-
tung' in 1900 zijn verstreken, en in de
bijna 40 jaar dat er in slaaplaboratoria
droomonderzoek wordt gedaan,zijn.
deze vragen nog nooit afdoende be-
antwoord.

Zitten er in dromen aanwijzingennaar
zaken die zich in ons levenaan het

Kunnen dromen inderdaadvingerwij-
zingen naar detoekomst bevatten?

slecht, omdat jejepsychischeafval
danniet kwijt kunt. Maar over jedro-
men blijven nadenkenis dannatuur-
lijkook slecht, want daarmee houd je
psychisch afval vast dat jejuistmoet
zien kwijt teraken. We moeten dro-
men om te vergeten.

Maar detheorie heeft ook een inge-
bouwdezwakheid. Ofassociaties of
indrukkenbizarof nutteloos zijn, is
natuurlijk geen objectief gegeven. Dat
kan van persoon tot persoon verschil-
len. Logisch gezien moet er dus er-
gens in onze geest een soort van loket-
bediendezitten diede aangeboden
stukkenbekijkt en in éénvan twee
bakken gooit - één met de sticker 'Af-
voeren' en één met de sticker 'Bewa-ren.
Als het ongeveer zo gaat als Crick
denkt, danis de droom nietalleen een
schoonmakermaar ook een regisseur
dieervoor zorgt dat de wereld zoals
we diezien in onze geest- in onze in-
nerlijkecinema - zo veel mogelijk in
depas gaat lopen met ofgeordend
wordt naar hoe dewereld er uitziet
zoals we diemet onze zintuigen waar-
nemen.

dens de slaap wordt onderdrukt met
behulpvan bepaalde stoffen - op den
duur steeds verwarder gaan denken
en zelfs heusehallucinatieskunnen
krijgen. Niet dromenis blijkbaar

stem diedatookverbiedt. Maar op
een ofanderemanier, na heel veel ge
draaien geworstel, lukthet me toch
om langzaam naar haar toe te schui-
ven. Zij komt ook naar mij toe, en in
het middenvan het grote bed stoten
we op elkaar en omhelzen elkaar. Ik
voel me dan heel erg goed, maar ook
shaky, haast verdrietig.Dan word ik
wakker met het lijktwel tranen in
mijn ogen."

haar. Op een bepaald moment wil ik
toch naar haar toekruipen, maar dat
gaat niet en ik hooreen soort van

Zo ook ditkeer. Al van
verre begint hij te

roepen: „En, hoe gaat
het? Nog altijd dromen

aan het duiden? A
propos, ik heb onlangs

een idiote droom
gehad. Betekent die

ook wat?"
precies op."

Het antwoordvan depsycholoog is:
„Beste collega, ik weet dat u het berg-
beklimmentoch nietkunt laten, dus
bind ik u op het hart in ieder geval
nooit alleen te gaan. Neem altijd gid-
sen mee envolg hun instructiesheel

De droom diede collegavertelt is de
volgende: „Via een steilegletsjerhel-
lingbeklim ik een hoge berg. Het
weer is prachtig, en hoe hoger ikkom,
hoebeter ik mevoel. Mijn gevoelvan
gelukzaligheidis zó groot als ik de top
bereik, dat ik verder het heelal in zou
willen gaan.Dat kan ik nu ook doen
en ik stijg op, de lucht in. Dan word ik
wakker meteen gevoel van extase. En
vertel me nou maar eens wat ditbete-
kent." Hoewel, er is vrijwel altijd reden om

dromen niet te vergeten die iets te
maken lijken te hebbenmet proble-
men diewe in het dagelijksleven er-
varen. Ik behandelde ooit een 30-jari-
ge jongeman diezich had aangemeld
vanwege wat hij noemde 'hetlukt niet
in relaties. Hij was in alle opzichten,
uiterlijken houding, een echt macho-
type. Vroeg of laatknapten de meeste
meisjes, met wie hij iets had gehad,af
op zijn weinig tedere, dominante ma-
niervan doen.

ciaties opruimen. De andere is de bui-
tenwereld veranderen - droombeel-
den in dewereld van alledag tot
werkelijkheid maken, realiseren. Je
kunt het ook zo zeggen: dromenkun-
nen ofwel debetekenis hebbenvan
'vergeet nou maar, laatnou maar' of
juist 'vergeet nou niet 0m...' Het grote
probleem is natuurlijk uit te maken
wanneer het ene of het andereaan de
orde is

Erzijn mensen - zoals Francis Crick
die deNobelprijs ontvingvoor zijn
werk over onze erfelijkheidsstof het
DNA - die menen dat de droomvoor-
al een soort van stofzuiger voor onze
geest is. Eenvoudig gezegd komt zijn
theorie hier op neer: allerlei indruk-
ken en associaties diewe gedurende
de dag hebben opgedaan en die nutte-
loos of bizar zijn, worden door de
droom uit onze hersenen worden uit-
gewist. Zo hebben we voor devolgen-
de dag weer voldoende schone her-
senruimte om nieuwe indrukken op te
doen.

Zo op heteerste gezicht geeft deze
theorie aardig antwoord op een aantal
vragen. Eén daarvan is waarom zoveel
dromen inderdaadeen volstrekte bi-
zarre of onlogische inhoudhebben.
Een tweede is waarom mensen die
een aantal nachten niet hebbenkun-
nen dromen- de droomactiviteit tij-

Meteen daarna zegt hij nog een keer
tegen mij: „Ik snaper niksvan, want
ik zie echt niks in dievrouw." Ik pro-
beer hem danduidelijkte maken dat
de droom mogelijkeen uiting isvan
het feit dater in zijn geesteen te grote
afstand is tussen zijn mannelijke(ma-
cho) en vrouwelijke (emotionele, tede-
re) kanten of schema's. In diezin is
datook een vingerwijzing dat meer
contact tussen beidekanten hem wel-
iswaar emotioneelkwetsbaarder
maakt, maar hem ookeen 'beter' ge-
voel geeft.Hij hult zich een tijdlang in
zwijgenen zegt dan, alsof er een munt
inzijn hoofd doorvalt: „Het punt is

mezelf niks zie
dus in wezen dat ik in devrouw in

Kortom: wat deene keer stofis voor
de stofzuiger, is de anderekeer stof
tot nadenken.

Een typischefantasie van hem was
dat hij op een dag als een lonely cow-
boy dewoestijn in wilde trekken,
maar dat allerleivrouwen, aan zijn
schoudersen leren jacktrekkend,
hem smeektentoch alsjeblieft te blij-
ven. Op een dag vertelde hij me dat hij
eenrare droom had gehad. „Ik lig,"
zei hij, „helemaal bloot aan derechter-
kant in een reusachtig groot wit bed.
Helemaalaan de anderekant van het
bed ligt een jongevrouw, eveneens
naakt, waarin ik vagelijk devriendin
van een vriend herken. Ik snap dat
niet, want ik val helemaal nietop

Het verschil tussen het binnen- en
buitenbeeldkan op twee manieren
worden weggewerkt. De ene manier is
de binnenwereldveranderen - asso-

)B£_^£Z=z=x=tt- ns:.==rr*-
teten/otogra/eren.
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" Pat Devenery,
de Amerikaanse
soldaat
die - zoals
zovelen van zijn

makkers —
direct na

de bevrijding
een relatie kreeg
met een Limburgs meisje

vrijuit



Nog altijd twee keer zoveel mensen gaanper fiets of bromfiets naar
het werk als per openbaar vervoer, zo blijktvoorts. Fietsen en
brommers zijn vooral populairbij geschoolde en ongeschoolde
arbeiders, alsmedebij zogenoemde 'lagere' employés. Zelfs een
kleine tien procent van de directeurenvan bedrijven gaatper fiets
ofbrommer naar de werkplek. In zijn algemeenheid maken meer
vrouwen dan mannen gebruik van het stalenros.

Het zal overigens geenverbazing wekken dat juistde beter
betaalde werknemers in meerderheid deauto nemen. Maar liefst
tachtig procent van de directeuren reist per automobielvan huis
naar werk.

werknemers serieus nemen, zullen ze er toch aan moeten
geloven. Want die werknemers willen in meerderheid op
naar de 32-urige werkweek.

menigeen zijn geloofverloren. Maar vrije tijd omwille van
een prettiger leven is een diepgevoelde wens in vrijwel alle
lagen van de bevolking. De werkgevers mogen dan weinig
voelen voor discussies over korter werken; als ze hun

De vakbeweging heeft het dus nogniet zo verkeerd gezien
In arbeidstijdverkorting om werklozen te helpen heeft

Dit percentage neemt afnaarmate het salaris afneemt. Opmerkelijk
is, dat zowel geschooldeals ongeschoolde arbeiders vaker voor de
auto kiezen dan'lagere' employés. De laatsten zijn met een score
van bijna 20 procent de grootste fans van het openbaarvervoer.

Geen zwartwerkersparadijs

Borreltafelpraat
sterk overdreven

deeltijdwerken, veelal vrouwen,
hun baantje beschouwen als 'iets
erbij. Vrouwenvinden hun werk
net zo belangrijk als mannen, zo
blijkt uit de enquête. En het
belangdat de meeste Nederlanders
aan werk hechten is groot. Maar
liefst 85 procent vindtwerk
'belangrijk' of'erg belangrijk.

Opmerkelijk is wel, dat dit belang
afneemtnaarmate men ouder
wordt. Zo vindt bijna een kwart
van de mensen boven de 55 jaar
werk nietof niet zo belangrijk. De
Vutkomt voor hen dus niet
ongelegen.

Het is een van de opvallendste
conclusiesuit de enquête 'De Staat
van hetLand', die dezekrant,
samen met veertien andere, in het
pinksterweekeinde onder haar
lezers hield. Maar liefst zestig
procent van de ondervraagden zou,
als ze mochtenkiezen, minder
willen werken. Ongeveer dertig
procent is tevreden met de huidige
arbeidsduuren nog geen tien
procent zou meer uren willen
maken dan men thans doet. Die
wens is nietvrijblijvend; in de
enquête werd nadrukkelijk
gevraagdof men bereid was tot
evenredige inlevering van loon.

Aan de borreltafel wordt Nederland veelvuldig afgeschilderd als
een zwartwerkersparadijs. Vooral uitkeringsgerechtigdenzouden
er zo veel bijklussen datze wel gek zouden zijn om een gewone
baan te zoeken. ledereenkent wel iemand in zijn omgeving... en
dan volgen de sterkeverhalen elkaar in hoog tempo op.

Meer dan dehelft van de
Nederlandsewerknemers voelt
daarkennelijk voor.

Nu is diebereidheid om in te
leveren niet bij iedereeneven
groot.Het hoeft geen verbazing te
wekken dat goedbetaalde
werknemers eerder bereid - en in
staat - zijn om in te leveren dan bij
voorbeeld ongeschoolde
werknemers.

Dat Nederlanders aan hun baan
hechten mag ookblijken uit het
feit dat een nipte meerderheid
bereid is om loon in te leveren als
daarmee de arbeidsplaats
behouden blijft. Veel meer mensen
zijn daartoe bereid dan je op grond
van actiesvan de vakbewegingzou
verwachten.

Inleveren

Welnu, uit de enquête blijkt dat de wereld niet zo simpel in elkaar
steekt. De meeste Nederlanders houden er geen bijverdiensten op
na, ook uitkeringsgerechtigden niet. Natuurlijk zijn er in ons land
mensen dieerbij klussen, gemiddeld gesproken één op devier,
maar hun aantallenzijn niet zo omvangrijk als vaak wordt
vermoed.

Slechts één categorie springt er uit: scholieren en studenten. Twee
van de drie mensen dieeen opleiding volgen hebbeneen
bijbaantje. Dat betreft nietzozeer 'klusjes' of huishoudelijkwerk,
als wel parttime baantjes van allerlei aard buitenshuis.
Bij werklozen ligt dieverhouding precies omgekeerd: twee van de
driewerklozenverdienen er niets bij. Dit betekent dateen op de
drie duswél over bijverdiensten beschikt. In bijna dehelft van de
gevallen betreft het zogeheten 'klusjes.

'Derest doetbetaald werk buitenshuis. Overigens hoeft ditallerminstzwart werk te zijn.

Ook is niet gezegd dat dezewerklozen in strijd handelenmet de
wet. Zowel deWerkloosheidswet als deAlgemene Bijstandswet
biedenwerklozenruimte voor bijverdiensten, waarvan de
uitkeringsgerechtigde een (klein) deel zelfmag houden.

Ook langdurig ziekenklussen meer dan gemiddeldbij. Bijna 32
procent beschiktover bijverdiensten. Bij arbeidsongeschikten ligt
dit percentage alweer lager; een kwart van de mensen met een
wao-uitkering verricht werkzaamheden tegen betaling.

Over het algemeenblijkt dat mannen meer bijverdienen dan
vrouwen en parttimers en meer bij doen danmensen met een
volledige baan. Met hetklimmen der jarenneemt het aantal
bijbaantjes af. Slechts twaalfprocent van de gepensioneerden
verdient er op een of andere manier nog iets bij.

yvonne zonderop

Slechts in uiterste nood grijpen
vakbonden naar dit middel - zoals
laatst bij V&D -, maar misschien
kunnen ze het hun leden eens
vaker voorleggen.

Toch wil nog dehelft van
laatstgenoemde groep korter
werken onder gelijktijdige
inleveringvan loon. Het hoogst op
deladder scoren directeuren van
ondernemingen. Maar liefst
driekwartvan henzou graagkorter
werken, ook al betekent dateen
inkomensdaling.

driekwart niet verder gaan daneen
offer van tien procent.

wel samen met het soort werk dat
de mensen verrichten. Zo wil meer
dan de helft van de geschoolde en
ongeschoolde arbeiders van geen
inleverenweten. Hetzelfde geldt
voor 'lagere' employés. Middelbare
en hogere employés, daarentegen,
zijn in meerderheid wel degelijk
tot een loonoffer bereid, al wil

Die bereidheid hangt overigens

Zeggenschap
Dat heeft, zoals gezegd, weinig te
maken met de waarderingdie
mensen kunnen opbrengenvoor
hun werk. Ruim vier op de vijf
werknemersverklaren tevreden te
zijn met de huidige baan.
Natuurlijk doen zich ook hier
verschillenvoor. Met enige
voorzichtigheidkun jestellen dat
de tevredenheid toeneemt
naarmate dewerknemer meer
zeggenschap heeft over de inhoud
van zijn baan.

Gezien de werkingvan ons sociale
zekerheidssysteem is deze
uitkomstoverigens niet zo
verrassend. Een hogere employé
die in de wwkomt, raakt relatief
meestal meer inkomenkwijt dan
een ongeschoolde werknemer.Het
verschil tussen loon en
minimum-uitkering bedraagt bij
ongeschoolden veelal minder dan
dertigprocent. Hoe hoger het
inkomen, des te meer men te
verliezen heeft bij plotselinge
werkloosheid.geschoolde collega's. Opmerkelijk

is ook het grote aantal

ontevredenis over het werk dat zij
moeten verrichten.

, dienstplichtigen datronduit

Hoe lager in dehiërarchie, des te
groter de groep metklachten over
het werk. Ongeschoolde arbeiders
zijn bijvoorbeeld minder goed te
sprekenover hun baan dan

' Ofjenu voor een bedrijf ofvoor de
overheid werkt, maakt in
waardering niets uit, zo blijkt. Ook, znn parttimers niet minder; tevreden danmensen met een
volledige baan.

Overigens vonden veel
krantelezers devraagnaar loon
inleveren voor
werkgelegenheidsbehoud een
hypothetische. De overgrote
meerderheid verwacht allerminst
binnenkortwerkloos te worden.

Domein
Klusjes en anderebijbaantjes zijn niet het exclusieve d van
uitkeringsgerechtigden. Integendeel, in verschillende studies is er
opgewezen datmensen met werk veelal makkelijkeraan
bijbaantjeskomen dan mensen diehele dagenthuis zitten. De
enquête staaft diebewering.

Het aantal geschooldearbeiders dat erbij klust isgroter danhet
aantal zieken en wao'ers datbijverdient en ongeveer even groot als
het aantalwerklozen met neveninkomsten.

Ook de zogenaamde 'vrije beroepen' scoren hoog; ongeveer een opde drieheeft een bijbaan. Ongeschoolde arbeidersverdienen er
veel minder 'bij', evenals lagere employés. Het laagst op de
ranglijst eindigen directeurenvan bedrijven. Slechts vijftien
procent van henverdient geld met een bijbaantje.

Deze parttimers hechten ook aan
hun baan, net zo sterk als fulltime
krachten. Het blijkt een

" misverstand dat mensen diein

Misverstand
enquête blijkt datveel werklozen
de hoop op een baan inmiddels *hebben opgegeven. Slechts een op

maar moeiüjk terug. Uit de

Schokkend
Dat is ookvoor ze te hopen.Want
wie eenmaal werkloos is, vindt de
weg naar de arbeidsmarktvaak

arbeidsmoraal slinkt. Hoe jonger

De meeste Nederlanders denken
rond hun60ste met deVut of iets
dergelijks te gaan. Maar de

Deredenen om geenwerk te
zoeken lopen overigens sterk
uiteen. Waar kinderen in het spel
zijn, wordt 'het gezin' vaakals
argument opgegeven,vooral door
een-oudergezinnen met een
moeder aan het hoofd. 'Genoeg
geld' is een argument dat vrijwel

Ruim veertig procent van de
mensen boven de 55 jaarverwacht
rond hun 60ste met werken op te
houden. Eén op de vijf denkt door
te werken tot de
pensioengerechtigde leeftijd
65 jaar.

veranderen als ze ouderworden
Want hoe ouder de werknemer,
des te laterhij of zij denktmet
werken tekunnen stoppen.

Misschien datze nogvan mening
Arbeidsmoraal
Haalt de gemiddeldewerknemer
de 65 nog? Het wordt allerwege
betwijfeld en nog minder
geambieerd. Ongeveer een kwart
van de mensen die de enquête
invulden, verwacht tot zn 65ste
aan de slag te blijven, maar slechts
tien procent wil dat ook.

„Dat is toch wel schokkend,"
meent prof. B. van Praag, de
econoom die deGPD-enquête
wetenschappelijk begeleidde.
Vooral het feit dat slechtseen op
de driewerklozen tussen de 18 en
35 jaarnogactief naar werk zoekt
baart hem zorgen.
Dat zijn immers demensen met de
beste kans op een baan. Dat
werklozen boven de 55 jaargeen
sollicitatiesmeer plegen wekt
minderverbazing.

Werklozen met een lage opleiding
zeggen ook vaak dat 'er geen werk
is. Zij stellenzich vaker dan
gemiddeldtevreden met
vrijwilligerswerk.

dewerknemer, des te eerderhij of
zij met werken wil ophouden.
Van de mensen tussen de 18 en 34
jaarwil maar liefst eenderde
ophouden met werkenvoordat ze
de 54 jaar hebben bereikt. Nog
eens een kwart wil stoppen voor
hun 58ste.

alleen wordt gehanteerd door
mensen zonderkinderen maar mét
een partner.

devier werklozen is nogactief op
zoek naar werk.

vrijuit
Zaterdag 16 november 1991 "

De enquête is opgezet en uitgevoerd

door de Gemeenschappelijke Pers
Dienst (GPD) in Den Haag, in
samenwerking met de
Rijksuniversiteit Leiden en de
Erasmus Universiteit in Rotterdam
De resultaten zijn verwerkt onder
leiding van de Leidse psycholoog
prof. dr R. Diekstraende
Rotterdamse econoom
prof. dr B.M.S. van Praag.

Verantwoording enquête
De verhalen op deze pagina zijn
gebaseerd op deresultaten van de
enquête 'De Staat van het Land', een
nationaal opinie-onderzoek waar
tienduizenden lezers van vijftien
regionale dagbladen, waaronder het
Limburgs Dagblad, het afgelopen
voorjaar aan hebben deelgenomen.

Alle genoemde cijfers en conclusies
komen voort uit antwoorden op
vragen over de periode vóór
Pinksteren 1991. Volgens de beide
wetenschappers is er echter geen
reden om aan te nemen dat de
resultaten op dit moment niet meer
zouden gelden.Doordat de gegevens
zijn 'geschoond' en 'gewogen'kunnen
ze in belangrijke mate representatief
worden genoemd voor de
Nederlandse bevolking.
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I A zegt 84 % van a"eondervraagde mannen \\\\\\\W\w\' l)
lJr\ zegt 81 % van alle ondervraagde vrouwen -r-JÊ W&Jéê-
TEVREDEN OVER WERK NAAR OPLEIDING/BEROEP W^ // \
ongeschoold arbeider f / 68% \ / n\ \. \
geschoold arbeider f "7 77% \f // i \
lagere employé i 1 71% f // \
middelbare employé / l 82% mm \
hogere employé f ?87 % n// \
zelfstandige f ~~7 92% X//* \
directeur van bedrijf f / gg% /y / \
vrij beroep f 7 89% / / | /
huisvrouw/man f ] 79% //i \ \

ZOU U MEER OFMINDER WILLEN WERKEN ? 57^LMinder werken houdt in dat u tevens minder gaat verdienen j—f /ff 53
Naar leeftijd in procenten II ÊÊÊ
I =18 t/m 34 jarigen 35 37 I I l^f□ =35 t/m 54 jarigen 33 30m^ÊM lil K

■ =65 jaar en ouder / / [ÊÊ II!

wil meer werken niet meer niet minder wil minder werken

/~JA 7 VERDIENT U WEL EENS WATBIJ ?
66% /

in opleiding arbeids- langdurig werklozen gepensio- werkenden
ongeschikten zieken neerden

Bron: GPC-enquête 'De «laatvan het land* 1991 P GPD lnfographlc^llust,atie.=Relnoud Sijt»m«m.eoGootles

6GPD-enquête 'De slaat van het land' 1991

Liever de fiets dan
de bus maar de auto
spant toch de kroon

Enquête 'De Staat van het Land' toont aan:

Nederland wil
minder werken

Nederland wil minder werken. Niet omdat het werk niet
bevalt, integendeel, de meeste landgenoten zijn goed te
spreken over hun werkkring. Maar men wil tijd voor
andere zaken. En men is best bereid evenredig loon in te
leveren voor een kortere werkweek.

Als minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat het
autoverkeer daadwerkelijkwil terugdringen, zal ze toch iets
moeten ondernementegen het fenomeen 'lease-auto.Die
conclusie dringt zich op na bestudering van de enquête-resultaten
over het woon-werkverkeer. Maar liefst twee op de drie mensen die
bij een zelfstandige ondernemingwerken pendelen per auto van
huisnaar werk, om precies te zijn 63,8 procent. In de ambtenarij,
waar - zoals wij weten - geen lease-auto'sworden verstrekt, ligt
dat gehalte aanzienlijk lager. 'Slechts' 49,4 percent van alle
overheidsdienarengaat met deauto naar het werk. In totaal gaat
meer dan de helft van dewerknemers (56,9 procent) per auto of
motor naar de 'baas.
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Het is dit jaarprecies
tweehonderd jaar geleden dat

ene Marie Harel, een
eenvoudige boerin uit een

gehucht in Normandië, een
nieuw soort kaas uitvond.

Een klein, rond kaasje,
bedekt met een laagje

schimmel. Bescheiden als ze
was, gafze het produkt niet

haar eigen naam, maar dat
van haar dorp, Camembert.

Het gevolg: Marie Harel is
vergeten, Camembert

wereldberoemd.

Smaken

schimmelkaas. Een typisch
Franse kaas, een van deruim
340 verschillende soorten die

Camembert is een zachte,
licht onwelriekende, maar

uitstekend smakende

er anno 1991 in Frankrijk
gemaakt worden. Maar haalt

deCamembert 1993? Dat is
een vraag die heelwat Franse
smulpapen zich sinds enkele

het symbool van deFranse
kaas aan het voorbereiden te

zijn.

weken verontrust stellen.
Want ergens in het Brusselse

schijnteen club Eurocraten
een achterbakse aanval op

'Dekaasoorlog is

Het uitlekken van de
Brusselse plannen heeft in

uitgeroepen', zo kopte het
blad Le Parisien, nooit vies

Frankrijk onmiddellijk tot
een storm van protest geleid.

van een beetje sensatie,
'Europa valt onze kazen aan.

vermaledijde Brusselse
ambtenaren hun zin krijgen.

het loodje leggen als de

en tientallen andere typisch
Franse kazen zullen mogelijk

Munster, deSaint-Marcellin

Camembert dreigt daarvan
de dupe te worden, maar ook
de Cantal, deReblochon, de

wordt gemaakt drastisch
aanscherpen. Niet alleen de

'lait cru', ongekookte melk,

De Europese Commissie wil
op korte termijn de

hygiënische regels voor de
produktie van kaas die van

Volgens veel Fransen zijn de
Brusselse plannen helemaal

niet ingegevendoor
bezorgdheid over het welzijn
van deEuropese consument,
maar zit demachtige Noord-

europesekaaslobby er achter.
Die zou maar wat graag zien
datzon tien procent van de
totale Fransekaasproductie

denek omgedraaid wordt om
het daardoor ontstaande gat

in de markt op te kunnen
vullen met hygiënisch

perfecte, maar helaas vrijwel
smakelozekazen.

Typisch Hollandse kazen als
Gouda en Edammer hebben
in Frankrijk een behoorlijk

deel van de markt veroverd,
maar voor de Fransen zijn dat

toch vooral 'kinderkazen'.
Goed voor op de boterham
van de jeugd,maar verder

niet. Na een goede maaltijd
hoorter Roquefort,

Camembert, Brie of Cantal
geserveerd te worden. Wie

daar iets aan wil veranderen,
komt aan het Franse

gastronomische erfgoed en
daarmee aan deFranse ziel.

„Vandaag komen ze aan onze
kazen, morgen beweren ze
ook nog datonze wijn niet

deugt," aldus een beroemde
Franse kok.

Ander een voorbeeld: bepaalde
middelen (angiotensine-rem-
mers) tegen hogebloeddruk
hebben soms als hinderlijke
bijwerking een voortdurende
droge hoest. Het kost welis-
Waar tientallen miljoenen een
middel te ontwikkelen dat diebijwerking nietheeft — maar
moet het werk er aan nu door-
gaan, ofniet? En nog een: veelzware chemotherapeutische
middelen tegen kanker hebben
spectaculaire bijwerkingen,
zoals hevig braken. Als er nu
een middel wordt gevonden
dat die bijwerking'tegengaat
Waardoor de chemotherapie
beter werkt, moet het dan
maar niet op de marktkomen?
Ofwel, ook als het duur is?

Ingehaald
Wie in deze branche niet snel ge-
noeg verder ontwikkeltontdekt op
zekere dag dat zijn produkten
ouderwets zijn, ingehaald door die
van anderen.Dus: omdat jeweet
datje nietachterover kunt leunen
omdat jeeen 'blockbuster' hebt,
moetje ook danblijven zoeken.
Daarvoor moet je debeste mensen
om je heen verzamelen, en die
mensen moeten gemotiveerd blij-
ven doordatze aan iets tastbaars
werken; zoals Ralph E. Kristoffer-
sen,vice-president van SB en di-
recteur van de afdeling Onderzoek
en Ontwikkeling het uitdrukt: je
moet zorgen dat depijplijn van on-
derzoek goedvol blijft, datjealtijd
zorgt datjebeschikt over een 'kri-
tische massa' van mensen dievol-
ledig op de hoogtezijn van de laat-
ste standvan zaken op medisch
wetenschappelijk gebied, datje
handigheidtoont, in hetvinden van
mogelijkhedenv;an relevante bio-
medischevernieuwing, datje ook
technologisch op- peil blijft. „En
vooral datjeweet wanneer je moet
stoppen met zoeken ineen bepaal-
derichting," zegt hij.

Daarna komt ook een stuk imma-
teriële motivatieom dehoek komt
kijken: „Je kunt hetwel vergeten
als je mensen gaan lijdenaan het
'hier niet uitgevonden-syndroom."
Met andere woorden: al diener-
veuze wetenschappelijketopspor-

Klaar
Nummer 4 op dewereldranglijst
van farmaceutische fabrikanten in
de wereld, deAmerikaans-Britsefirma SmithKline-Beecham (SB,
3,02% wereldmarktaandeel, omzet
fuim 7 miljard gulden,nummer 5
in Nederland, 5% marktaandeel,
omzet ruim 100 miljoen) heeft een
deelvan die produkten klaar. Een
ervan zal binnenkort na België ook

Of de soep straks echt zo heet
wordt gegeten als hij nu

wordt opgediend, is nog maar
devraag. De verenigde

Franse producenten van kaas
van ongepasteuriseerde melk

hebben hun lobby ook in
werking gesteld en deFranse

regering heeft toegezegd te
zullen waken voor aanvallen

op de Fransekaascultuur.
Tegen het harmoniseren van

de Europese markt heeft
niemand bezwaar. Maar laten

ze het in Brussel vooral niet
in hun hoofd halen om de

Fransen ook nog hun smaken
voor te gaan schrijven. Want
er mag opFrankrijk veel aan

te merken zijn; één ding staat
vast: op het gebied van

smaak hoeft niemand de
Fransen de les te lezen.

vrijuit
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Geneesmiddelen zijn te duur; veel geneesmiddelen zijn overbodig; er zijn te veel
vrijwel identieke geneesmiddelen die elkaar ten gevolge van de

ontwikkelingskosten nog duurdermaken. Intussenkijkt menigeenreikhalzend uit
naar nieuwe middelen: tegen Aids, bijvoorbeeld, maar ook tegen griep, tegen allerlei

allergieën, tegenkanker, tegen hart- en vaatziekten. De farmaceutisch industrie
heeft de weinig benijdenswaardige rol voor veel van die problemen de zwarte piet

te mogen ontvangen.
En vaak niet geheel ten onrechte; met name de afgelopen decennia hebben
meerdere firma's hun best gedaan het werk van de concurrentie nog eens over te
doen en zijn er vele soorten 'me-too-drugs' ontwikkeld, gewoon om een graantje
mee te pikken van een markt, die men eerst door diezelfde concurrent had laten
exploreren en openen.

Limburgs dagblad

Farmaceutische
industrie móet de
kosten opjagen

ters moeten ook de kans krijgen te
scoren,willenze gemotiveerd blij-
ven om door te gaan. SB heeft vijf-
duizend mensen werkzaam in
Ontwikkeling en Onderzoek, die
allemaal opereren volgens een
strak schema waarvan evaluatie
een kenmerkend onderdeel is.

Kristoffersen noemt op wat hij aan
medisch moois ziet aankomen, de
luisteraar loopt het water in de
mond: men begint de aard van het
immunologisch systeem te begrij-
pen - 'het was een zwarte doos,
.maar die gaat nu open' - evenals
de fijne knepen van deneuro-ana-
tomie, waarbij deziekte van Alz-
heimergenoemd kan worden; de
komende jarenzullen alle genen in
kaart gebracht worden, en de ge-
nen gevonden diewellicht in gun-
stige zin 'gewijzigd' kunnen wor-
den; in toenemende mate zullen
vaccins worden gemaakt tegen vi-
rusziekten. Kristoffersen voegter
wel met Amerikaanse openhartig-
heid aan toe: „Onderzoeksbazen
zijn van nature optimist, houd daar
rekening mee."

In het algemeen kan worden ge-
zegd dat voortgezet koortsachtig
onderzoek steeds dieper inzicht
verschaft in wat zich in de kleinste
celonderdelen afspeelt, en dat
steeds meer geneesmiddelen ont-
wikkeld zullenworden die daar
rechtstreeks op aangrijpen. Vaak
zullen dat produkten zijn dietot
standzijn gekomen door biotech-
nologisch ingrijpen. Niet alleen in
deprodukten zelf, maar ook ten
behoeve van steeds betere produk-
tiemethoden, waarbij het doel is
steedszuiverder produkten en
steeds stabieleremoleculen te pro-
duceren.

Verfijning zien we ook op het ge-
bied van de toediening, zoals 'rich-
ting' ('targeting') van een bloed-
drukverlagend middel uitsluitend
op de bloedvatenin de nieren.

Veel wordtverwacht van de toe-
diening door middelvan de 'spuit-
bus' (aerosolen) waarmee de
omwegvia lever en bloedsomloop
grotendeelsvermeden wordt -

daar worden veel geneesmiddelen
grotendeelsafgebroken nogvoor
zij effect hebben gesorteerd.
Het wordt er intussen allemaal niet
eenvoudiger op, en daardoor is de
periode waarin een produkt van
'idee' tot concreet middel gereed is
voor de markt steeds langer gewor-
den. In Engeland duurde het 30
jaargeleden gemiddeld driejaar,
nu al twaalf jaartussen heteerste
idee en de toelating op de markt.
In Amerika is dieperiode nog lan-
ger.Kristoffersen: „En het kost
veel geld, datje ook nog deels in
denblinde uitgeeft. Het komt gere-
geld voor datjevoor 75 miljoen
een fabrieksgebouw neerzet zon-
der dat jeweet of het ooit iets zal
opleveren."

De hele periode na vaststelling dat
aan een bepaald produkt gewerkt
zal worden tot de introductieop de
markt, soms een periode van 12 tot
14 jaar,kost per produkt 230 mil-
joen dollar.Als het dan daadwer-
kelijk wordt geïntroduceerd moet
dat geld in drie tot vijfjaarworden
terugverdiend, want daarnaver-
valt het octrooi en mag iedereen
het produkt maken. Overigens zit
in die lange ontwikkelperiode een
aantal vaste momenten inge-
bouwd, waarop de hele operatie
kan worden afgeblazen.

Robert Ruffolo, directeurvan de
afdeling farmacologie van SB ziet
voorlopig maar éénklein pro-
bleem: „Wij hebben inmiddels zo-
veel in depijplijn zitten dat we niet
weten of we het allemaalwel tege-
lijk tot een goed einde brengen.
Het is natuurlijk een luxe pro-
bleem, en ik besef goed datwe dat
nu hebben doordat we ooit de fout
hebben gemaakt achterover te leu-
nen toen we eenmaal een middel
hadden dat goud voor ons verdien-
de."

Een ding is duidelijk: voor defar-
maceutische industrie bestaan
twee grote rechtvaardigingen, de
noodzaak om winst te maken en de
noodzaakvolstrekt granietharde
bewijzen voor je gelijkte vinden,
tegenover de concurrentie, tegen-
over derest van de medische we-
tenschap, maar vooral tegenover
de onwaarschijnlijkstrenge eisen
van de AmerikaanseFood and
Drug Administration, de FDA, die
uiteindelijkde introductie op de
voornaamste markt, deAmeri-
kaanse, moet goedkeuren.

Maar je hoeft bij defarmaceutische
industrie niet aan te kloppen voor
de oplossing voor het probleem
van dekosten van de gezondheids-
zorg. Daarvoor ben je daar gewoon
aan deverkeerde kant van de pijp-
lijn.

De introductievan Zocor (sim-
vastatine) een produkt dat het
cholesterolgehalte van het
bloed kan verlagen, heeft de
discussie losgemaakt over de
vraag, ofhet wel ethisch ver-
antwoord is grote delen van debevolking voor derest van hun
leven een duur geneesmiddel
te laten slikken, alleen om een
ongezonde levenswijzete kun-
nen voortzetten. Die discussie
is nog lang niet afgelopen, hoe-
Wel hetonwaarschijnlijk is dat
er een sluitend antwoord zal
Worden gevonden. En wel een
antwoord dat zodanig op tijd
komt dat het ook een helder
licht laat schijnen op cc/ivloedgolf aan nieuwe genees-
middelen die alleen al het
komende decenniumover ons
zal worden uitgestort.

Want als het erbij was geble-
ven dat wevoor decholesterol-
remmer een ethisch verant-
woord beleid moesten beden-
ken was er weinig aan de hand.
Maar als er nu een geneesmid-
del op de markt komt tegen
hoge bloeddruk - een markt
Waarop al de nodige uitste-
kend werkendeprodukten
Voorhandenzijn — een middel
datbewezen heeft ook nog
eens de schade aan het hart
door een eventueel infarct
drastisch te kunnen beperken;
ofeen geneesmiddel dat de
schade dooreen beroerte, on-
geacht ofdie werd veroorzaakt
door een bloeding ofeen ver-
stopping, sterker kan beper-
ken dan tot nu toe werd ge-
dacht, wat dan? Niet doen?

Wie vertelt het al die miljoenen
mannen van boven de vijftig
dieproblemen hebben met uri-
neren dathet onethisch is een
(duur) produkt te ontwikkelen
dat een oplossingvoor hun
Probleem kan zijn? Wie neemt
de beslissing dat we geen be-
hoefte hebben aan een vaccin
dat voortaan helpt tegen alle
vormen van griep? Wiekan
vaststellen dat vrouwen in de
overgangsleeftijd maar 'de pil'
moeten blijven slikken om os-
teoporose te voorkomen ter-
wijl er een middel in het ver-
schiet ligt dat ook werkt,
zonder gebruik van hormo-
nen?

in Nederland worden geïntrodu-
ceerd, aan eenveertigtal andere
wordt gewerkt. Het antwoord van
deze industrieop deboven gestel-
devragen luidt dan ook duidelijk:
doorgaan, natuurlijk! SB, met
hoofdkantoor en uitgebreide on-
derzoekslaboratoriain Philadel-
phia,komt er rondvoor uit: 'het is
ons doel te zorgen dat onze aan-
deelhouders dedoor hen verwach-
terevenuen zien van het geïnves-
teerdekapitaal.' En duswordt er,
bijvoorbeeld, nog even geaarzeld
voor een vaccin tegen malaria op
de markt komt - het is een pro-
duktwaaraan grote behoefte be-
staat in de wereld, maar helaas
zitten de meesteklanten daarvoor
in deDerde Wereld en diekunnen
nietbetalen.

SmithKline is de afgelopen jaren
gebukt gegaan onder te grotevoor-
spoed, zou jekunnen zeggen. Het
bedrijf leundeteveel achterover
door het enorme succes van Taga-
met, een geneesmiddelvoor maag-
zweren dat operatievoor deze
aandoening vrijwel overbodig
heeft gemaakten ertoe heeft geleid
dat erzelfs bijna geen chirurgen
meer te vinden zijn die de operatie
kunnen uitvoeren. Hetgevolg van
het succes was een verminderde
neigingom door te gaan met on-
derzoek, en de afgelopen jaren
heeft defirma dan ookrelatief wei-
nig nieuwe middelengeïntrodu-
ceerd. Dom, naar inmiddels is
gebleken.

Voor de fusie metBeecham zorgde
Tagamet voor 50 procent van de
omzet, in 1996 moet datnog 17 pro-
cent zijn, en niettemin moet de
omzet van dat produkt dantoch
hogerblijken; momenteel zet SB
er nu 1 miljard dollar mee om.De
tien nieuweprodukten die deko-
mende paar jaar op de markt ko-
men, moeten in 1996een kwart van
deomzet vormen - allemaal vol-
gens de ijzeren wetten van de on-
dernemingsgewijzegeorganiseer-
de,groei-economie.

door sante brun

door



»" ...
"Limburgs Dagblad Zaterdag 16 november 1991 "34
11%.DE LIMBURGSE
**'|A PERSONEELSGIDS

f

Gevraagd:
PART-TIME

FYSIOTHERAPEUT(E)
± 21 uur voor praktijk in Maastricht.

Specialisatie manucel-therapie aanbevolen.
Br.o.nr. 501 Limburgs Dagblad

Stationsstraat 27, 6228 BN Maastricht[rMj"
Gemeente Margraten I Ü?TW
Bij de hoofdafdeling Financiën is, tengevolge van de benoeming van het huidige
hoofdafdelingshoofd tot gemeentesecretaris, vacant de functie van

HOOFDAFDELINGSHOOFD
FINANCIËN M/V
Organisatiestructuur:
De gemeentelijkeorganisatie kent 4 hoofdafdelingen, namelijk Algemene Zaken, Breed
Welzijn, Grondgebiedzaken en Financiën, en een stafafdeling Personeel, Organisatie

" en Informatie-voorziening (POI).
Onder Financiën ressorteren de afdelingen Beleid en Comptabiliteit.

Functie-informatie:
De functie houdt onder meer in:
- het algemeen management van de hoofdafdeling;
- het lid zijn van het management-team;
- de verantwoordelijkheidvoor adviezen en voorstellen aan burgemeester en

wethouders en voor aan de hoofdafdeling overgedragen uitvoerende bevoegdheden
inzake de toepassing van bestaand beleid;

- het vertegenwoordigen van het gemeentebestuur in externe overlegsituaties;
- de zorg voor de algemene beleidsplanning binnen de gemeentevia ondersteuning

van het management-team;- het secretariaat van de commissie Financiën;- de zorg voor de samenstelling van de gemeentebegroting, de meerjarenbegroting en
gemeenterekening;- de zorg voor een verdere uitwerking van het beleidsbeheersingsinstrumentarium
door middel van kredietbewaking, doelmatigheidsonderzoek, prestatiebegroting en
kengetallen.

Functie-eisen :- een opleiding op HBO-niveau, danwei gelijkwaardig denk- en werkniveau;- een ruime, voor de functie relevante, ervaring;

' - financieel-economisch inzicht;- aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
- gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;- goede contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden;
- bereidheid en vermogen tot collegiaalteam-management;- aantoonbare theoretische en praktische belangstelling c.g. ervaring met 881 of

soortgelijkebeleidsbeheersingsprojecten.
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring tot maximaal ’ 6592- bruto per maand.

Inlichtingen:
Deze kunnen worden ingewonnen bij dhr. B.M.H. Grooten, gemeentesecretaris
(04458-2400).
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan het college
van burgemeester en wethouders van Margraten, postbus 10, 6269 ZG Margraten. Op
de enveloppete vermelden "sollicitatie hah financiën".

MUBRAU Handelsonderneming
is een dynamisch bedrijf op het gebied van Garage Equipment.
Als gevolg van een groeiend marktaandeel en daarop inspelend, zoeken wij

een technisch
buitendienst-medewerker
Het betreft de montage en instruktie van de door ons verkochte goederen.
Wij vragen: * een ervaren technische man opLTS-niveau

werktuigbouwkunde/autotechniek of gelijk te stellen opleiding;
* praktische ervaring staat voorop;
* in bezit van rijbewijs BE;
* stressbestendig;
* leeftijd 25-35 jaar;
* bereid meerdere dagen van huis te zijn.

Wij bieden: * een dynamische baan, zelfstandig werk en een goed salaris.

Belangstellenden wordt verzocht hun met de hand geschreven brief te
zenden aan: Mubrau b.v., Postbus 37, 6120 AA Bom.

heirweg 8- 612UP bom BB J ■■» ■» ____% _W _W toonaangevend op
tel. 04498 S 2078 MW MMM MMMMM MM M M het geb,edvan

fax 04498 52202 MUMMM Ë'f%_W%_M___UM M S^9e eqwpment

Bouwvereniging Sint Jozef is een
woningcorporatie, die zon 8.000
woningen beheert in Roermond en een
aantal buitengemeenten. Bij de
organisatie werkenruim 130
medewerkers, verdeeld over negen
werkeenheden. De werkeenheid
Renovatie/Nieuwbouw heeft een full-time I s t"vj d"z e"f
(36 uur) vakature voor: " ° E ' M ° N D

Slachthuisstraat 111,
Postbus 400.

6040ACRoermond
Tel.: 04750-86333M^_____________________W Telefax: 04750-31218

PROJECTLEIDER <«■*,

Funktie-informatie:
Betrokkene heeft onder andere tot taak:- het leverenvan een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding m.b.t. nieuwbouw-,

renovatie- en groot-onderhoudsaktiviteitenuitgevoerd door de bouwvereniging;- de begeleidingvan plannen t.a.v. nieuwbouw-,renovatie- en
groot-onderhoudsaktiviteiten;

- het houden van toezicht op de uitvoering van nieuwbouw-, renovatie- en
groot-onderhoudsaktiviteiten;

- het aanleveren van gegevens voor planning en voortgangsrapportagevan nieuwbouw-
en renovatieprojekten;- het adviseren m.b.t. het eisenpakket en de voorstellen m.b.t. nieuwbouw,renovatie
en groot-onderhoud;- het onderhouden van kontakten met bewoners, architekten, aannemers, provincie
e.d.;

- begeleiding en coaching van de opzichterRenovatie en Nieuwbouw.
Verwacht wordt:- tenminste een afgeronde opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur HTS-bouwkunde,

aangevuld metruime werkervaring op het gebiedvan nieuwbouw/renovatie;- uitstekende organisatorische eigenschappen;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;- leeftijd minimaal 30 jaar;- kandidaten met ervaring in de volkshuisvestingen kennis van de subsidieregelsm.b.t.

nieuwbouw, renovatie en groot-onderhoud genieten de voorkeur.
Geboden wordt:- aanstelling geschiedt voor één jaar. Na dit jaarkan tot een dienstverband voor

onbepaaldetijd worden overgegaan;
- toepassing van deCAO voor personeel in dienst van woningcorporaties;- een kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen auto;- 8% vakantietoeslag en een eigen spaarregeling;
Een medische keuring maakt deel uit van de sollicitatie-procedure.
Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie,
richten aan dedirekteur van bouwvereniging St. Jozef, de heerP. Evers, Postbus 400,
6040 AK te Roermond. Informatie kan telefonisch ingewonnen worden bij mevrouw
A. Sour, medewerkster personeel en organisatie (alleen 's morgens tussen 9.00 en 12.00
uur) enbij de heer R. Guyt, adjunkt-direkteur, tel.: 04750-86333.

I^j^graphics
OS graphics is een energiek servicebedrijf met een leidende marktpositie
op het gebied van reproduktietechnieken. Tot de aktiviteiten behoren o.a.
lichtdrukken en klein- en groot formaat (kleur)koplëren, restaureren,
digitaliseren en scannen van technische tekeningen.

Door een sterke toename van onze klantenkring zoeken wijeen:

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER
VOOR ONZE LICHTDRUKKERIJ
Op deze afdeling vervaardigen wij lichtdrukken en fotokopieën in zwart/wit
en kleur. Ben jij degene die na een interne opleiding in staat is zelfstandig
opdrachten uit te voeren en voor wie een klantvriendelijke instelling
vanzelfsprekend is? Weet je van aanpakken ? Dan ben jij degene die wij
zoeken!

Je schriftelijke sollicitatie, aangevuld met gegevens over opleiding en
ervaring en onder bijsluiting van een recente pasfoto, kun je voor 23
november richten aan:
QS graphics, t.a.v. Dhr. M.LJ.Janssen, Postbus 238, 6130 AE Sittard.

©hago nederland bv
schoonmaakbedrijf glazenwasserij

Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht, 043-256000
Heerlerbaan 125, 6418 CC Heerlen, 045-426677

vraagt voor diverse objecten te:
Sittard — Geleen — Beek — Elsloo — Stem en Urmond

Werktijden in overleg: 17.00 uur/l 7.30 uur/l 8.00 uur.
Wij bieden: een prettige werkkring. Een goed salaris conform CAO uurloon

’ 13,38 bruto. Werkkleding wordt u ter beschikking gesteld. Verzekerd tegen
alle ziektekosten. Vakantiegeld 8% en 23 verlofdagen.
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen.
Reële mogelijkheden tot doorgroei voldoende aanwezig.
Heeft u interesse? Bel dan met mw. L. Schols, telefoon 046-762878.
Dagelijks te bereiken van 9.00-13.00 uur.
Wij reageren altijd op uw aanmelding. 02679

'1 \) |~| (\ '11 ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBURO
IR. J.H.M. DUIJSENS B.V. b.n.a.VIU U l )

eurenderstraatl7 6467 es kerkrade 045-418282

Ons buro zoekt op korte termijn voor het toezicht tijdens de bouwperiode
van januari 1992t/m febr. 1993 voor de bouw van dekliniek voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, van het psychiatrisch centrum "Welterhof" te Heerlen
een

BOUWKUNDIG OPZICHTER
Funktieomschrijving/eisen:
Zelfstandig toezicht uitoefenen op bovengenoemd projekt. Opleiding
minimaal MTS. en aanvullende opleiding bouwkundig opzichter.

Voor deze funktie vragen wij kandidaten met enige jaren ervaring in de
beschreven werkzaamheden en een grote mate van zelfstandigheid.

Indien u belangstelling heeft schrijf dan een brief met uw achtergrond naar
ons buro.

Salariëring overeenkomstig c.a.o. architektenburo's.

111lGOSINK TECHNIEK
:": :'::::|fi|jjj Gosink Techniek is met hoofdkantoor en werkplaats gevestigd in
ï-SSmgi Hoensbroek/Heerlen. Wij zijn sterkals totaalinstallateur in het:::::[UtHj uitvoeren van centrale verwarmings-, luchtbehandelings-,

' sanitaire en elektrotechnische installaties. Onze organisatie biedt
een totale aanpak in dezin van: ontwerp, calculatie,
werkvoorbereiding, projectmanagement, uitvoering en service.
Wij installeren voor de utiliteitsbouw, industrie en woningbouw
en verzorgen het onderhoud en beheer. Wij hebben vele groteen
vaste opdrachtgevers. De toekomst zieter positief uit en onze
organisatie zal zich zeker verder ontwikkelen en doorgroeien.

Gosink Techniek zoekt vakbekwame:

GAWALO-MOIMTEURS
en
AANKOMENDE MONTEURS
Onze gedachten gaan hierbij uit naar kundige monteurs die gevoel hebbenvoor efficiency en kwaliteiten naar jonge hulpmonteurs, die bereid zijn eengerichtevakopleiding te volgen.
Wij bieden u een baan met zekerheid en goedearbeidsvoorwaarden in eengezond bedrijf.
Als u belangstelling heeft, kunt u zowel telefonisch als schriftelijk solliciteren,
tijdens kantooruren op onderstaand adres en na kantooruren met de herenH.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 02400

$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 gerealiseerde fusie 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, betaalbaire regionale gezondheidszorg.

Binnen deDienst Informatievoorziening bestaat de vacature voor een

ICOÖRDINATOR I
IEXTERNE INTEGRATIE m|vl

Onder externe integratie wordt binnen de zorgverzekerings-
sector verstaan de geautomatiseerde berichtenuitwisseling
tussen dezorgverleners enerzijds en de zorgverzekeraar
anderzijds.

De functionaris zal worden geplaatst binnen het informatie-
centrum van de dienst en werken onder directe verantwoor-
delijkheidvan de informatie manager.
j

Funktietaken: - coördineren van alle contacten die de diverse disciplines
binnen de organisatie hebben met externe relaties aan- ,
gaande externe integratie.- leggen en onderhouden van contacten met externe relaties,
teneinde externe integratie te bevorderen.- (mede) onderhandelen met zorgverleners over voorwaarden
waaronder externe integratie plaats kan vinden.- begeleiden van zorgverleners die hebben toegezegd om
over te gaan tot externe integratie.- het zorgdragen voor de aansturingvan de uitvoering van de
externe integratie: binnen de LIASS-organisatie.- het onderzoeken van de mogelijkheden (technisch en
economisch) om EDI in te voeren in het kader van externe
integratie.- het deelnemen aein in- en externe overlegstructuren m.b.t.
externe integratie /EDI

- het stimuleren van het innovatief inzetten van elektroni-
sche communicatiiemedia (smart-card etc).

Funktie-eisen: - opleiding op MBO - of HBO-niveau (op het gebied van
bestuurlijke informatica) met ruime ervaring met betrekking
tot data-communieatietechnieken.

- flexibele en representatieve persoonlijkheid met goede con-
tactuele eigenschappen, onderhandelingsvaardigheid en
een sterk analytisch vermogen.- een grote mate van zelfstandigheid.. - commerciële vaardigheden en ervaring.- leeftijd vanaf 25 jaar.- innovatief vermogem. "Informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen mei', de heer J. Stevens, informatie manager,
telefoon 045-760547.
Sollicitatie:
Belangstellenden kunnen hun sollicitatievóór 29 november 1991 sturen naar de heer
H.M.M. Wachelder, sector personeelsfunctionaris, Wilhelminastraat 39,
6131 KM Sittard.

GELUKKIG HEBBEN WE $LIASS.

\m I
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
In detoekomst isdeschool
ook bestemd voor de kin-
deren uit de sloppen-
wijkenin debuurtvan het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen isveel geld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen vraagt
daarom uw hulp.

DOORf20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EENSTEEN
VOOR

DE SCHOOL.

U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-

| dorpen. Tel.:045-412736.

\\\\ II mj HLik,l H k^
Bemer Piodukten B.V. is een importeur/groothandel in
technische en chemische produkten. Wij verkopen ondermeer
bevestigingsmaterialen, gereedschappen,chemische
onderhoudsprodukten, magazijninrichtingen en vele werkplaats- en
montagebenodigdheden. Sinds 1971 werken wijmetsucces in de
Nederlandse markten zijn aktiefin de auto-, bouw-, agrarische-en
D.H.Z.-branche.
Berner Produkten is een dochteronderneming van hetAlbert
Bemer-concern in Duitsland.
*

Het Berner-concern heeft 18 handels-en produktiebedrijven in 13
landen en heelft 3.000 medewerkers.
Bij Berner Produkten B.V. werken momenteel 180medewerkers.
In onze afdelin g direktie-sekretariaat is plaats voor een

tweede
DIREKTIE-SEKRETARESSE w

dietevens aktief is voor de afdeling Personeelszaken.
Vereisten:
" afgeronde HAVO/VWO-opleiding, liefst aangevuld met

sekretaresse-opleiding;
" beheersing van de Nederlandse en Duitse bedrijfscorrespondentie;
" goedespreekvaardigheid Duits;
" ervaring met WordPerfect;
" ervaring met danwei interesse voor personeelszaken;
" leeftijd vanaf 30 jaar.
Bent u in staat in dezeverantwoordelijke baan zelfstandig en goed te
funktioneren, stuur danuw sollicitatiebrief metCV. en recente pasfoto
aan:

Berner Produkten B.V.
t.a.v. F. Jongen, Hoofd Personeelszaken
Tunnelweg 105, 6468 EJ KERKRADE
(tel.: 045-452922)
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1989
* 16april 1989, brand bij Shell Hil-
versum, 1,5 miljoen gulden;

* 7 maart 1988,vernieling bij Shell
Amsterdam;* september 1984, bomaanslag Van

Heutz-monument in Amsterdam; * 21 augustus 1986, brandstichting
schotelantennevan dePTT in Am-
sterdam; * 19 juni 1987, brandstichting

Shell-pompstation in Nieuwegein,
schade35.000 gulden;

* 7 maart 1988, vernieling bij Shell
Muiden;

1991
* 13 november 1991, bomaanslag
woning staatssecretarisKosto
Grootschermer;* 11 april 1988, vernieling bij Shell

Almere-Haven;

* 17april 1989, vernielingen bij
Shellstations in Nieuwerkerk aan
den
IJssel, Leiderdorp, Waddinxveen,
Leiden, Hazerwoude, Reeuwijk en
Bodegraven;

* 24 augustus 1988, brand bij Phi-

* 21 augustus 1986, bomaanslag
kantoor van de stichting Olympi-
scheSpelen in Amsterdam;
* 18 december 1986, brand Makro

* 26 juni 1987, brandstichting in
Alphen aan denRijn bij een olie-
ondernemingen gasbedrijf, doch- * 13november 1991, ministerie van

binnenlandse zakenDen Haag;* 19april 1989, vernielingenbij

1986
* 9 juli1986, brand bij deKonink-
lijke Emballage Industrie Van
Leer bv in Amstelveen, schade
750.000 gulden;

1984
* 10 februari 1984, inbraakin het
consulaatvan Marokko in Amster-
dam.Bij deze gelegenheid werden
officiële stempels en documenten
meegenomen;

1985
* januari 1985, brand bij de interna-
tionale oliehandelaar JohnDeuss
inBerg en Dal, schade 1,5 miljoen;

Twintig tot dertig
Personen voeren in ons

land actie onder de
naam Raßa. Groter is
de groep potentiële
daders dan ook niet,

die woensdag de
bomaanslagen pleegde

op de woning van
staatssecretarisA.

Kosto van justitieen
het ministerievan

Justitie heeft
vrij spel in
onderzoek

tegen
aanslagen

RaRa

Binnenlandse Zaken.
En hooguit drie

personen hebben de
feitelijke aanslag op
hun geweten, weet

directeur A. Docters
van Leeuwen van de

Binnenlandse
Veiligheidsdienst

(BVD). Hij kent zijn
pappenheimers. Hij

heeft ze alleen nog niet
aan een touwtje, wilde
hij de vaderlandse pers
eerder deze week laten
geloven. Maar als de
daders bekend zijn en
ook hun vergrijpen,
dan moet het toch

hogelijk zijn volgende
week een groep

verdachten in dekraag
te vatten? Of duurthet
langer om te bewijzen

dat 1 en 1 ook
werkelijk 2 is?

«aar verstoppen debommenmakers van Raßa zich? Welke nieuwe plan-
nen hebben deze 'links-radikalen'? Hoe groot is de groep, die de bomaan-
slagen van woensdagochtend heeft geclaimd? Als de BVD inderdaad
*eet wie deze terreurdaden op zn geweten heeft,waarom worden die
criminelen dannietaangehouden?

wist depolitie een link te leggen
tussen debrandbom bij Elba en
zijn persoon. Hoe? datblijft tot op
de dagvan vandaag onduidelijk,"
aldus Boek.

" Op 10
januari 1987

brandde de
Makro in Nuth
grotendeelsaf.
Daders: Rara.

Foto:
FRITS

WIDDERS
HOVEN

raadsel

handjevol mensen een onderzoek
te starten, blijft voor altijdeen

van die informatie wordt vervol-
gens een gerechtelijkvooronder-
zoek gestart tegen deverdachten.
Hoe depolitie aan al diewijsheid
is gekomen om juisttegen dat

Vraagtekens in overvloed en frustraties alom bij politie- en justitie-func-
«onarissen sinds Nederlandwoensdag werd opgeschrikt door het anonie-
me geweldvan een groep misdadigers die zich achter denaam Raßa
Verschuilt. Tientallenrechercheurs zullen de komende dagen gaan probe-ren de ongrijpbareterroristen te grijpen maar dekans datze daarin op
Korte termijn slagen, lijkt nietgroot.

Woensel de enige dienamens het
landelijke politieteam wat mag
zeggen. Hij heeft echter niets te
zeggen. „Bovendien maken we de
vijand niet wijzer danhij is," zegt
hijresoluut..

e weten misschienwel waar te
°eken, maarbewijs de misdadenmaareens. De afgelopen jaren is er
/zoveel merendeels vergeefse po-

Ijue-energie gestoken in hetvooroerechter brengenvan demensenachter Raßa, dat een nieuwe po-
sing nietbepaald ondereen geluk-
"^g gesternte begint.

Bonnetje voor bommelding
ÜÜII - Vvopllll

WÊÊÉë :;f-t?ejï;:%■ " ' ' ..' V; ,V, '. ■
maal, lispelend, snel, lachend, hees ot schor*' Was er sprake van een accent ofeen dialect? Welke leeftijd

Hél is niet bekend hoeveel van dergelijkeformuliertjes de laatstejaren ingevuldzyn ingeïevera.««.de
leidingvan hetministerie.

dolfrogmans
janvan kooij

Het is wel de meest waarschijnlij-
ke tactiek die de opsporingsdien-
sten nu zullen gaanvolgen.Raßa
nauwvolgen, desnoods maanden
en maanden en wachten totdatze
weer in actie komen. Het isvoor de
politie de enige manier om aan be-
wijzen tekomen.

„Want hoe verklaar ik anders dat
de politie er in is geslaagdRene R,
te koppelen aan de brandbom,".
zegt Boek. „Ze vonden weliswaar
een vingerafdruk, maar als jeniet
bij de politie geregistreerd staat, is
een afdruk waardeloos. En ze heb-
ben aan depompbediende van het
Texaco-station in Amsterdam, die
de jerrycansaan deverdachte ver-
kocht, een foto van depersoon la-
ten zien. Hoe kwamen ze erbij juist
diefoto te tonen? Dat blijkt ner-
gens uit."

De BVD heeft geduld, dat heeft ze
al eerder bewezen. Het eerste
Raßa-onderzoek duurde twee jaar.
Misschien dat de opsporingsdien-
sten de uitspraak van hunDuitse
collega's in gedachten houden. Het
toenmalig hoofd van deBrundes-
krimilamt, Herold, adviseerde be-
gin jarentachtig de terroristen van
deRAF zich maar aan te geven.
„Want, dat mag men wel zeggen,
wekrijgen ze toch allemaal te pak-
ken..."

De conclusie van Boek luidt dan
ook: Justitie volgt ook nu weer de
Raßa-verdachten op alle mogelijke
manieren en probeert ze, bijvoor-
beeld via depersconferentie, te
provoceren. Vanzelfkomt er dan
een nieuwe actie waarbij nauwge-
zetwordt toegekeken. Op basis

Vaag
Want zelfs op de meest openharti-
ge momenten blijft depolitie vaag
doen over de precieze tactiek die
in deRaßa-zaken totnu toe is ge-
volgd. Zon openhartig moment
deedzich in 1988 voor, toen het
weekblad Vrij Nederland sprak
met hoofdinspecteur Herman van
Hoogen, destijds leidervan het
Landelijk Coördinatieteam (LCT)
inzake Raßa.

De docent strafrecht legt uit dat in
normale politie-onderzoeken

Inlichtingendienst

(waarbij de dadervan een misdrijf
onbekend is) derechter-commissa-
ris een gerechtelijk onderzoek start
tegen een onbekende dader. Ko-
men er aanwijzingen over de da-
der, danvolgt een onderzoek op
naam. De gegevens uit het eerste
onderzoek, waaruit blijkt hoe de
politie op denaam van 'n verdach-
tekomt, blijven danbij deproces-
stukken. Daarop is één uitzonde-
ring en diewordt in deRaßa-zaak
gebruikt.

" De
boodschap
waarmee
Raßa via het
ANP in
Utrecht de
bomaanslagen
in
Groot-Scher-
mer en Den
Haag opeiste.

Boek: „Een onderzoek op naam
start pas als er aanwijzingen tegen
diepersoon zijn.Als dieaanwijzin-
gen verkregen zijn via de Crimine-
le InlichtingenDienst (CID), dan
hoeft de rechter-commissaris niet
te weten wat de informatie is of
hoe depolitieer aan komt. Er
wordt dan gewoon een onderzoek
gestart."

maandbladKonfrontatie (oplage
7000 exemplaren) nogbereikbaar.

kringen dievolgens deBVD moge-
lijk iets meerweten van deRaßa is
deoperatie 'mond houden' in volle
gang. „Als u meer wilweten over
deRaßa, moet u het bladKonfron-
tatie maar eens lezen," zeiDocters
van Leeuwen. De ochtend na de
aanslag was de redacteur van het
onafhankelijk links-radicale

Niet alleen overheidsinstellingen
doen er het zwijgen toe. Ook in

Konfrontatie

perkt is in zijn mogelijkheden cri-
minelenvan deze aard aan te
pakken. En van diemogelijkheden
wordt driftig gebruik gemaakt,
spreekt uit deprocesstukken.

isveroordeeld tot twaalf maanden
celvoor het leggen van een brand-
bom bij paspoortdrukkerij Elba in
Schiedam. Het zure voor Justitie
was, dat ze veel meer bewijzen had
tegen de verdachte, maar de ma-
nier waarop dieverzameld waren
tijdens een huiszoeking in diens
Amsterdamse woning kon niet
door debeugel, volgens de recht-
bank. „Een blunder van de eerste
orde," noemt Boek dat.

gaten te houden. Docters van
Leeuwen kan dan misschien niet
bij ze binnenkijken, maar zo nu en
danop straat volgen, kan best. En
danmoet het zeker te observeren
zijnals er een bom bij Kosto of bij
Binnenlandse Zaken wordt neer-
gelegd.Maar of deBVD nu gelijk
heeft of niet met hun mededeling
dat ze de daderskennen; .die lui
schrikken zich natuurlijkrot. En
dan is het wachten op hun reac-
tie."

„Half Nederland zit achter de jon-
gens van Raßa aan," grapte hij

van het tamelijk unieke interview
metRaßa-mensen in het juninum-
mervanKonfrontatie. Toen in de
namiddag depubliciteit losbarstte,
koos hij bliksemsnelvoor deauto-
matische telefoonbeantwoorder.

toen nog, na de(vergeefse) vraag
onzerzijdswie deauteurs waren

de strategievan het politie-
kam, dat de komende dagenzal
"orden geformeerd, valt in dit sta-*un» uit officiële bronbitter wei-

lS te vernemen. ledereen zwijgt
krampachtig sindsBVD-chef Doc-ers van Leeuwen woensdagmid-ag op een persconferentie te«ennen gaf dathij zoekt binnen de
wintig a dertig ledenvan de harde«ern van de terreurgroep Raßa. *voor iedereen, ook al heeft hij ofJJ slechts zijdelings met de zaak te

"jaken, geldt inmiddelseen zwijg-
j\lcnt. „Een beslissingvan de mi-

ster," zoals een woordvoerder
j51'minister Dales van binnen-ar idsezaken meldt. Dat overkwam
"voorbeeld de docenten van devakgroepen tactiek en techniekvan deRechercheschool Zutphen.p

°^evraag van journalistenof dien kort collegein algemene re-. rche-technieken mocnten on"ergaan, volgde een vanuitDennaag gedicteerd spreekverbod.

Van Hoogen verklaart dat debom-
aanslag bij Elba bestaande verden-
kingen tegen verdachten bevestig-
de.Dat bracht hetonderzoek in
een stroomversnelling. „Natuurlijk
zou ik graag een heterdaad gehad
hebben, maar het is er nietvan ge-
komen en we hebbener ook niet
op gewacht. We hielden de doel-
groep al maanden in het oog, dan
worden jeanalyses door de vondst
van een vingerafdruk bevestigd,
dus waarom zou jedannog langer
:wachten?"

Tot zover geen raadsels. Maar als
Vrij Nederland wil weten waarom
er na devondst van de vingeraf-
drukbij Elba 2,5 maanden is ge-
wacht met de arrestatie van Rene
R., geeft Van Hoogen niet thuis. ;
Werd ertoch gewacht op een vol-
gende actie, zodat heterdaad moge-
lijkwas?

Boek heeft sterke aanwijzingen dat
diemethode inhet geval vanRene
R. is gebruikt. „Bij Elba is de
brandbom tijdig ontdekt, omdat er
een alarm afging.Razendsnel wist
depolitie vervolgens de brandbom
te vinden en nog sneller was de
ExplosieveOpruimings Dienst
(EÓD) erom het projectiel onscha-
delijk te maken. Dat is geen toeval.
Ik vermoed dat depolitie op basis
van eerder verkregen informatie
wist, dat de verdachte diebom zou
leggen. Ze zaten gewoonweg op
een heterdaadje te wachten."

Daarbij kan de politie alle metho-
denzonder problemen toepassen
op mensen op wie(nog) geen enke-
le specifieke verdenkingrust.
„Welke? Ga zelfmaar na watvoor
tactieken er zijn: telefoons afluiste-
ren, schaduwen,richtmicrofoons
om in gebouwen gesprekkente
kunnen volgen, praten met infor-
manten en tipgevers of infiltreren
in bewegingen. Er wordt allemaal
gebruikvan gemaakt en later is
daar niets meer van terug te vin-
denin de processen-verbaal. Justi-
tiehoeft zich namelijk helemaal
niet teverantwoordenvoor die ma-
niervan werken. De wet maak dat
mogelijk. In het gevalvan Rene R.

Hij pakt de stukken uitdietijd er
nog eens even bij. Destijds heeft
hij met extra veel interesse gelet
op debewijsvoering van Justitie.
Samen met de Wetboeken zegt dat
het nodige over de tactieken die
opsporingsinstanties waarschijn-
lijkooknu weer gebruiken in de
strijd tegen deradicalen. In weer-
wil van watvaak wordt gesteld,
blijkt dat Justitievrijwel onbe-

Recherche-onderzoek
Boek heeft in 1988 derechtszaak
tegen deRaßa-verdachte Rene R.
nauw gevolgd. Na twee jaarrecher-
che-onderzoek envele Raßa-aan-
slagen hield Justitie in eerste in-
stantie tien mensen aan. Op één na
werden ze al snel bij gebrek aan
bewijs Vrijgelaten.Alleen Rene R.

uitgerekendBVD-directeur Doc-
ters van Leeuwen een persconfe-
rentie gafom zijn licht te laten

Aangezien derijen ferm gesloten
zijn, is het des teopmerkelijker dat

schijnen over deRaßa-zaak. Nor-
maliter wijst deman vrijwel elke
aanvraag voor een interviewaf.

„Het is natuurlijkeen prachtige
preformance van deBVD om voor
de televisie te zeggen: wij weten
wie hetzijn. En ik acht het waar-
schijnlijk dat ze het ook echtwe-
ten. Devraag is echter, wat kun-
nen ze met die informatie. Ik
vermoed dat ze er op illegaleen
slinksewijze aan gekomenzijn,"
zegt Jacco Boek, docentstrafrecht
aan de Leidse universiteit.

etzelfde gebeurde met gepensio-
t<f Politiecommissaris van Rot-roam J.A.Blaauw. Hij wilde best

atvertellenover de wijze waarop
ZqJ i?,d?Jaren zeventig het onder-
te eidde naar debomaanslagengen de Nederlandse Gasunie in

en inRavenstein, ge-
legd door dePalestijnse terreur-groep Zwarte September. Wegenskrakende telefoonlijn werd het
e* Jek even onderbroken. Met-en daarna was zijn telefoon in
gespreken toen Blaauw na twee
rplnu.ten weer opnam, was zijn
eactie: „Ik wil het onderzoek nietvoor devoeten lopen. Alles wat ik'u zeg wordt in verband gebracht

met deRaßa en dat wil ik niet.AlsueRaßa niet deze belangstelling
ua?'gekregen, hadu mij niet ge-°eid. Belt u maar naar Den Haag
?js u meer wiltweten." In Dennaag is politievoorlichter Sjefvan

„Toch weet jeniet wat jeaan de
mededelingen van de BVD hebt.
Het is natuurlijkeen prachtige
rookwolk. Want jezou toch zeggen
dat als ze dehele groepkennen,
het ook mogelijk moet zijn ze in de
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chaussee-kantoorArnhem

1990
* 18 maart 1990,aanslag mare-

Shell Hoofddorp, Aalsmeer en
Nieuw- Vennep;Bom- en andere RaRa-aanslagenVoorzovervalt na te gaan heeft

Raßa, dan wel hun sympathi-
santen, dc volgende aanslagen
geclaimd, cq is hun betrokken-
heid aangetoond:

Duiven, schade49 miljoen;* 17 september 1985, brand Makro
Duivendrecht, schade 48 miljoen; * 18 maart 1990, aanslag mare-

chaussee-kantoor Oldenzaal;

teronderneming van Shell, schade
550.000 gulden;

lips Amsterdam, schade 500.000
gulden;
* 21 september 1988, vernieling
Shell Nieuwegein;

* 18 december 1986, opnieuw
brand Makro Duivendrecht, scha-
de 100.000 gulden; * 26 maart 1990, bomaanslag minis

terie van justitie,Den Haag;
1988
* 25 januari 1988, poging tot brand-
stichtingbij drukkerij Elba Schie-
dam;

* 26 maart 1990, brand opByzan-
tium-complex Amsterdam;

1987
* 10 januari 1987, brand Makro
Nuth, schade 39 miljoen;

Limburgs dagblad vrijuit
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Nt,.DE LIMBURGSE
**'lf PERSONEELSGIDS

Carglass iswereldwijd dè specialist in het mon-
teren en repareren van autoruiten. Met intotaal 650 ves- 00
tigingen wereldwijd toonaangevend en marktleider op
Europees gebied. Ook in Nederland maken wij een. snelle groei door. Daarom zoeken wij voor onze vesti-
ging in Zuid-Limburg een dynamische en ondernemende:

FILIMLLEUER
TAAK JH

"leiding geven aan een team van medewerkers vma
<4(^^^ "verantwoordelijkvooro.a.planning

en omzet in hetbetreffende gebied

GEVRAAGD
«commerciële instelling

" technisch goed onderlegd
" ervaring in de automobielbranche is een pré

/"woonachtig in Zuid-Limburg
GEBODEN

"een gedegen inwerkperiode
" een prettige werksfeer binnen een snel

groeiend bedrijf

/"aantrekkelijk salaris
Interesse? Schrijf of bel naar CARGLASS 8.V.,
Jeroen Boschlaan 220, 5613 GD Eindhoven,

telefoon 040-43 01 40, de heer G. van Stratum.

.^ Aïï\\\\r
'. CARGLASS

■■ :$--■ ■ B

m'UUUUUUUamUUU^^mUUUUUU»'M_t
: Berner Produkten B.V. is een importeur/groothandel in technische en
l chemische produkten. Wij verkopen ondermeer bevestigingsmaterialen,; gereedschappen, chemische onderhoudsprodukten, magazijninrichtin-. gen en vele werkplaats- en montagebenodigdheden. Sinds 1971 wer-■ ken wij met succes in de Nederlandse markt en zijn actief in de auto-,
! bouw-, agrarische- en D.H.Z.-branche.
i Berner Produkten is een dochteronderneming van het Albert Berner-
J concern in Duitsland.

i Het Berner-concern heeft 18 handels- en produktiebedrijven in 13; landen en heeft 3.000 medewerkers.
i Bij Berner Produkten B.V. werken momenteel 180 medewerkers.

: In onze afdeling COMPUTER-DATAVERWERKING is plaats voor een

AFDELINGSHOOFD (M/V)

| tevens assistent van onze programmeur.

! Vereisten :
" afgeronde HAVO/VWO-opleiding
" ervaring met dataverwerking
" inzicht in werkwijze en programma-opbouw van onze applicatie

op het IBM-UNIX-systeem
" zelfstandig werken
" ervaring met leidinggeven en groepsmotivatie
"goede contactuele vaardigheden, met name in overlegsituaties

met andere afdelingshoofden
" leeftijd vanaf 30 jaar

;Bent u in staat in deze verantwoordelijke baan zelfstandig en goed te■functioneren, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV. en recente pasfoto
! aan :

\ Berner Produkten B.V.; t.a.v. F. Jongen
[ Hoofd Personeelszaken
\ Tunnelweg 105
l 6468 EJ KERKRADE: (tel. 045-452922)

mulfcec
uitzendorganisatie voor hoger technisch personeel
Multec zoekt voor haar vestiging Maastricht

TECHNISCH/
COMMERCIEEL MEDEWERKER
HTS-opleiding.
Leeftijd 25 tot 32 jaar.
Mogelijkheden tot vast dienstverband geboden.
MulteC BV, Akerstraat 8-11, 6221 CL Maastricht. Tel. 043-211472.

w i Gemeente Heerlen>De dienst Welzijn is belast met de be-
leidsadvisering en in een aantal geval-
len ook met de uitvoering van taken
welke op het welzijn van deburgers
betrekking hebben.
Naëst de directie en het daaraan gekop-
pelde stafbureau omvat de dienst de
afdelingen Maatschappelijke Dienstver-
lening en Samenlevingsopbouw,

" Cultuur en Onderwijs alsmede Sport en
Recreatie.
Deze laatste afdeling heeft zowel een
beleidsadviserende als een uitvoerende
taak (beheer en exploitatie van alle ge-
meentelijke sportaccommodaties).
In de sector Beheer Sportaccommoda-
tie is defunctie vacant van:

conciërge
sportaccommodaties (m/v)
op afroepbasis

Taakomschrijving
Het houden van toezicht op het gebruik
van de sportaccommodaties en de aan-
wezige materialen.
Het verrichten van schoonmaakwerk-
zaamheden.
Het verrichten van kleine onderhouds-
werkzaamheden.
Deze werkzaamheden dienen met een
grote mate van zelfstandigheid uitge-
voerd te worden.

Functie-vereisten
Opleiding op LTS-niveau of ruime erva-
ring op een voorde functie relevant
werkgebied.
Bezit EHBO-diploma.
Goede contactuele en technische vaar-
digheden.
Goede algemene ontwikkeling.
Inventiviteit en doorzettingsvermogen.

Overige informatie
Gelet op de aard van de functie wordt in
ploegendienst gewerkt.
Kandidaten dienen derhalve de bereid-
heid te hebben ook 's avonds en in de
weekeinden te werken.
Daarnaast dienen kandidaten bij voor-
keur in de gemeente Heerlen woonachtig
te zijn.

Een medisch en psychologisch onderzoek
kunnen deel uitmaken van de selectie-,
procedure.

Het salaris bedraagt’ 12,74 per uur
(minimuum uurloon, exclusief onregel-
matigheidstoeslag).
In het kader van de flexibilisering van de
arbeid worden medewerkers benoemd
in algemene dienst bij de gemeente
Heerlen.
Het beleid van de gemeente Heerlenis
erop gericht het relatieve aantal vrouwen
in haar functies te verruimen. Vrouwe-
lijke kandidaten worden derhalve nadruk-
kelijk opgeroepen te solliciteren Kinder-
opvang is aanwezig.
Nadere inlichtingen kunnen worden in-
gewonnen bij de heer R tenssen(telefoon 045-764560).
Belangstellenden kunnen hun sollicita-tiebrief binnen 10 dagen onder n/urnrher
401 met vermelding, zowel op brief als
enveloppe, zenden aan de directeur van
de dienst Personeel en Organisatie,

* Gemeente Heerlen, Postbus1,
I 6400 AA Heerlen.

Randstad mffkheeft volop'JrO

Medewerker vers-afdeling m/v
Voor een bedrijf in Sittard. Je zoekt een baan van circa 30 uur
en je bent positief en flexibel ingesteld. Jouw leeftijd is 18-20
jaar en je bent per direkt en voor lange tijd beschikbaar. Wil
jemeer weten, kom dan binnen.

Medewerker frituur m/v
Voor enkele avonden perweek. De werktijden zijn van
16.00-22.00 uur. Het betreft de donderdag-, vrijdag-, zaterdag
en zondagavond. Leeftijd: 18-20 jaar. Een combinatie van
meerdere personen is mogelijk. Ervaring is niet per se
noodzakelijk.

Schoonmaakmedewerkers m/v
Voor diverse opdrachten in Sittard. U bent gedurende lange
tijd enkele avonden per week beschikbaar. De verdiensten zijn
goed.

Informatie bij Astrid Ticheler, tel. 046-52 97 77,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

-\r randstad uitzendbureau

THE WALL STREET JOURNAL EUROPE
requires a

Full time circulation assistant m/f
To workas apart of a small, dedicated team based in our
Heerlen subscription services department.

A good knowledge of languages is needed and a high
level of spoken and written English is essential.
Experience with WP/PC is an advantage.

Please apply in the first instance with Curriculum Vitae to:
Martin Collins, Distribution Director,

Dow Jones Publishing Co. (Europe) Ine.
In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen.

ZDESTEVENS GROEP^^f/
zoekt voor de centrale administratie een

hoofd administratie nw
t Holding8.V., met haar die in eerste instantie " ervaring in soortgelijke functie h

v.j, werkmaatschappijen, is in de verantwoordelijk is voor de " grote mate van zelfstandigheid en \branche toonaangevende dagelijkse leiding op de afdeling initiatieftoeleveranciervan materialen die
hun toepassing vinden in de Taken: Geboden wordt een passend pakket 'wonmgs-, utiliteits-,en leidinggeven aan een team van van primaire en secundairewegenbouwen enkelebijzondere itsiumyyeveii ddn een ieam van .^„...„.„„j.» „«,„„i,„i::l, l
marktsegmenten. 5 medewerkers arbeidsvoorwaarden, afhankelijk J

" budgettering voor verschillende van opleiding en ervaring,
werkmaatschappijen l -" maandelijkse voortgangcijfers in Schriftelijke sollicitaties met /
vergelijking met budgetten curriculum vitae uiterlijk tot I

stevens bouwmaterialen bv " financiële adminstratie 1 december 1991, te richten aan: /
stevens bouwservice bv / i m . rapportage aan directie /
SSÏÏSmÏÏEX Mij Eisen: P^Ï^'l'm?'» / Iplastakbv UU . Opleiding HEAO BE 17T St6VenS' / \

Dr. Nolenslaan 122, Sittard . leeftijd 25 tot 35 jaar 6130 AD SITTARD / 2

* ' J
[assistent® accountant
I ' 'AdmacombehoorttotKoenenenCometvestigingeninHeerlen, ËË WIEZOEKEN WIJ?

Parmingen, Roermond, Venlo en Venray. Wij zoeken iemand dieover goedecontactuelevaardigheden,
De organisatie is in de afgelopen negen jaaruitgegroeid tot teamgeest, de nodige ervaring en een opleiding op MEAO of
thanscirca tachtigmedewerkers. MBA-niveau beschikt.
Het dienstenpakketomvat de disciplines accountancy, belas- Daarbij past ookdebereidheidomeventueelnodigeaanvullen-
tingen, beleidsadvisering,automatiseringen administratieve de studiesen opleidingen te volgen.
dienstverlening. mm HF PERSPECTIEVENWij werken veelal voor middelgrote en kleine bedrijven, vrije renarei/ ICrci¥
beroepsbeoefenaren en non-profitinstellingen. Voorkandidatenmeteengezondeambitiezijnervoldoendedoor-
OnswerkgebiedligtvoornamelijkinLimburgenoostelijkNoord- groeimogelijkheden. Onze arbeidsvoorwaarden passen uiter-
Brabant a 9er,eel mdc eisen van dezetijd.

ËË WIJ NODIGEN U UIT TE SOLLICITEREN
ËË VESTIGINGHEERLEN U kunt Uw schriftel'Jke sollicitatierichten aan:' (

Vanaf hedenzijnwijgevestigdinHeerlen.medetervoortzetting adm^COm' Schaesberaarwaa33-B 6415 AB HeerlenvandepraktijkvanHuynenAccountancyßV.OpdezeHeerlense ADMAUJM, bchaesbergerweg 33 B, 6415 AB Heerlen
vestiging is een jongen energiek team van zeventien mensen Voor telefonische informatie kunt U bij hem terecht op
werkzaam. nummer 045 -723350.

ËËDEFUNKTIE AAA#A/VW /Er isthans behoefte aan een aanvulling met een jonge r^ÊJ^tJt^^J^lf^/J Iassistent(e) accountant. De funktie betreft in het bijzonderdezorg I^l I lil / //]
voor het juistecijfermateriaalten behoevevan onze cliënten en ' «ccoununti - «jmini«r.tiKon.ui«u<n / I
het leverenvan een bijdrageaan hetmeedenken metde onder- ' Behorende tot koenen en co / /im
nemersover detoekomstige ontwikkelingen. zakelijke dienstverlening doorpersoonlijke aandacht Jjj1 . . ___m_____m____mm_________________________________________________ê^

— ' - " - — ■ — ____ ,
STICHTING KINDEROPVANG VALKENBURG

De stichtingKinderopvang Valkenburg stelt zich ten doel professionele kinderopvang op maatvoor Valkenburg aan de Geul te
realiseren. De stichting beheert een kinderdagverblijf voor hele en halve dagopvang, een tweede is in oprichting.

Hetrealiseren van andere vormen van kinderopvang is in voorbereiding.

Ten behoeve van de Stichting zoeken wij kandidaten voor de functie van

directeur m/v teamleid(st)er
Voorlopig betreft het een part-time functie van 20 uur. Voor het kinderdagverblijf Fokido te Houthem, waar 2
De directeur is verantwoordelijk voor het management van groepen kinderen in de leeftijd t/m 4 jaar opgevangen
de Stichting. Hij/zij is belast met de voorbereiding en de worden.
uitvoering van het bestuursbeleid. Hij/zij heeft de algemene De teamleid(st)er is verantwoordelijk voor de goede gang
leiding over de kinderopvangvoorzieningen en onderhoudt van zaken in het kinderdagverblijf, geeft leiding aan de
de externe contacten. groepsleid(st)ers en heeft voornamelijk uitvoerende taken in
Verdere ontwikkeling van de kinderopvang is een zeer de groep.
specifieke opdracht van de directeur. De teamleid(st)er is verantwoording verschuldigd aan de
De directeur is verantwoording verschuldigd aan het directeur.
bestuur van de Stichting.

Functie-eisen:
Functie-eisen; ■ een relevante opleiding op MBO-HBO niveau
■ een relevante opleiding op minimaal HBO niveau ■ leidinggevende kwaliteiten
■ leidinggevende ervaring ■ organisatievermogen
■ een enthousiaste, flexibele, creatieve geest ■ een enthousiaste, collegiale houding

Salariëring en rechtspositie-zijn conform CAO welzijn. Salariëring en rechtspositie zijn conform CAO-Welzijn,
Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. schaal 12-19.
Een psychologische test kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Nadere informatie over beide functies is te verkrijgen bij de voorzitter van het bestuur:
Mevrouw Pluymaekers- van Hettema. tel: 04406-42332.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken richten tot het bestuur Van
de Stichting Kinderopvang Valkenburg, Sint Gerlach 35, 6301 JAValkenburg aan de Geul.

Stienstra Heerlen is een aktieve, sterke
onderneming in de onroerend-goed-sektor,

waarbij de voornaamste aktiviteitenzijn
geconcentreerd op Zuid-Nederland.

De gespecialiseerdeaktiviteitenop het gebiedvan
projektontwikkeling en makelaardij, zowel in de

bedrijfs- als woningsektor, alsmede
debeleggingsmakelaardij en

hypotheken/verzekeringen, zijn ondergebracht Door de expanderende aktiviteiten in de projektontwikkeling van zakelijk vastgoed(kantoren,
in een zestal werkmaatschappijen, winkels, bedrijfshallen, hotels, etc.) moet het aanwezige team uitgebreid worden met

PROJEKTMANAGERS
ZAKELIJK VASTGOED (M/V)

Uw taken. " Voldoendekennis van bouwkosten en kalkulatie
De projektmanager is verantwoordelijk voor een "{Commerciële affiniteit en goede kontaktuele
aantal projekten enbegeleidt alle aktiviteiten, zowel eigenschappen,
technisch als financieel, die moeten leiden tot een "Leeftijd vanaf ca. 30 jaar.
verantwoord eindprodukt. Wij bieden de juisteman/vrouw primaire en
Dat betekent zelfstandig overleggen, onderhandelen secundaire voorwaarden in overeenstemming met
en coördineren met gemeentes,architekten, hetbelang van de funktie.
aannemers, toekomstige gebruikers, etc.
Butgetten en planningen worden door de Belangstelling ?

CTICMCTDA Pr°Jektmanager opgesteld en bewaakt. Richt dan uw sollicitatie met curriculum vitae aan
\ I \W*M\ I K A de direktie van Stienstra Bedrijfsprojekt-!*# ■ ■fc ■ »»# ■ ■ lal Wat wij vragen en bieden ontwikkeling 8.V., Postbus 56,6400 AB Heerlen

EE EE EE * Opleiding of kennis op HTS- of gelijkwaardig t.a.v. drs. M.L.H. Huijnen, met vermelding van
_=?__=?__= niveau. DL 1191

" Minimaal 5 jaarervaring in de bouwsektor, bij
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen, Tel. 045-712255* voorkeur in het uitvoerendebedrijf

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm



I " e vreemdeling dievan onze ge-, Scniedeniskennis nemen wil, gaat: j^eestaluit van de mening dat deII Republiek onbetwist een calvinis-
lsche staat en een calvinistisch
jjndis geweest," schreef Johan

in zijn boek over de Ne-
derlandse beschaving in de zeven-

I Aendeeeuw en hij vervolgde: „Wij
,' Nederlanders weten beter."

"genover de emancipatie van de
katholieken. Een duidelijkprotes-
tantse geschiedschrijving moest
bijdragen aan een nationaal zelfbe-
wustzijn van de gereformeerden.

Verbond
In de negentiende eeuw werd de
tijdvan de Republiek herschapen
naar een eigen ideaal beeld: een
verbond tussen God en het volk
zou in de strijdvoor vrijheidvan
gewetenen godsdienst onder lei-
ding van hetOranjehuis, uiteinde-
lijkhebben geleid tot de calvinisti-
scheRepubliek van deVerenigde
Nederlanden. En dit verbond
bracht ons grote welvaarten roem.

susan aasman

Olie
ontstond
anders

Righart wijst erop dat zelfs na de
Tweede Wereldoorlog, een door
het hele volk gedeeld verleden, de
verzuiling bleef bestaan, evenals
de gevoeligheidvoor het verleden.

jaard.Protestanten vonden dat als
Irene zich zou bekeren tot het ka-

Slechts op zeldzame momenten
traden de verschillen op. Zon mo-
ment was deverloving van prinses
Irene met een katholieke Span-

tholicisme, zij afstand moest doen
van troonaanspraken.

De katholieken en deprotestanten
hadden elk hun eigenbeeldvan
het verleden, er was geen sprake
van één gedeeldenationale identi-
teit.Dit gafsoms aanleiding tot
problemen. In het kader van een
beschavingsoffensief, bedoeld om
de lagereklasse te verheffen, wer-
den devolksfeesten vervangen
door nationalefeesten. Een natio-
naal feest bracht beschaving en
nationaal besefbij. Maar het feest
ter herdenkingvan de innamevan
Den Briel (1 april 1572) leidde tot
onrust zodat in het vervolg gezocht
moest worden naar minder gevoe-
lige onderwerpen.dan ooit.Eigenlijk werd Nederland

toen pas echt calvinistisch.

Wat is nu uiteindelijk deNeder-
landse identiteit? Als de historici
eral uitkomen en een verschil we-
ten te maken tussen het beeld dat
we van ons verledenvormen en
het verleden zelf, dannog is het
niet gemakkelijk. Om nog even te-
rug te komen op het voorbeeld van
Van Gogh. Wat wij als een groot
Nederlands schilderzien, eigenen
deFransen zich toe als hunnatio- ,
nale held.

De katholieken schiepen een nieu-
we traditie: .de herbezinning ophet
eigen verleden veroorzaakte de
bloei van een eigen historisch
genre op: allerlei heiligenlevens
van mensen die èn goedkatholiek

schetst hoe veel moeite dekatho-
lieken hadden met het protestant-
se beeldvan het nationaleverle-
den. Watmoesten zij aan met de
Opstand als een strijd tegen de in-
quisitie en een katholiek vorst?
Wat voor moois vieler te schrijven
over de zeventiendeeeuw waarin
uitoefening van het katholieke ge-
loof verboden was?

Middeleeuwen
Voor een groots verleden moesten
dekatholieken verder terug - een
brug slaande over driehonderd jaar
protestantse geschiedenis heen -
naar demiddeleeuwen, de gouden
tijd van hetkatholicisme. Zo zou
deroem van het Oranjehuis terug-
gaan tot in de middeleeuwen. Vol-
gens een katholiek schrijver stam-
deWilhelminarechtstreeks afvan
Karel de Grote.

Elke zuil schiep in feite zijn eigen
Oranje-mythe.

Paradoxaal genoeg is, volgens pro-
fessor Righart van de Rijksuniver-
siteit Utrecht, dank zij de verzui-
lingeen conflict vermeden. Door
de verzuilingkon het nationalisme
in eigen kring worden opgelost.Dit ging samen met een grondige

kerstening: Nederland werd in de
negentiende eeuw christelijker

Maar in de negentiendeeeuw wa-
ren dekatholieken ook op zoek
naar een nationale identiteit. Zij
eisten steeds meer hun plaats op in
het maatschappelijke leven en de
geschiedenis hoorde daar ookbij.
Dr P. Raedts van deKU Nijmegen

Dat derelatie met het Oranjehuis
zo prominent werd voorgesteld,
was vooral om depositievan de
gereformeerden te versterken te-

e HervormdeKerk is nooit tot
geworden, al kreeg ze

dominante positie. Nederland
"asprotestant en daar behoorden

Kwallen nog het
best bestand tegen
reis naar Mars

In bijna alle leerboeken is het te vinden: aardolie is
ontstaan uit afgestorven organisch materiaal dat in
langvervlogen tijden zeeën en oceanen bevolkte.
Sedert medio oktober is een van de grootste tegen
standers van deze theorie een gelukkig man.

onder gewichtsloze omstandighe-
densprake zou worden van een
gelijkeverdeling.

En dat blijkt nu juistniet hetgeval
te zijn: debloedconcentratie blijft
ookbij afwezigheid van de zwaar-
tekracht het grootst in de beneden-
stehelften van de longen. Dit bete-
kent niet minder dan dat men het
begrip 'longfunctie' nader zal moe-
ten definiëren.

halte(dat de hardheid bepaalt)
neemt sterkaf en dat tekort wordt
op aarde maar ten deleaangevuld.
Daarentegen lijken debeenderen
van onze schedelsin deruimte
juistin volume toe te nemen.

"°e kwallen hebben dereis
Êj°ed doorstaan maar met
|je mensen en de ratten was
N minder goed gesteld; de
f^vloed van gewichtloos-
leid op het menselijke li-
chaam blijkt veel ingrijpen-
cler te zijn dan tot dusverre
Slacht.

Thom Gold, een aan de universiteitvan Cornell
verbonden geoloog, verkondigt al jaren dat aardo-
lie niet op die inmiddels 'klassieke' manier ont-
staat, maar als gevolgvan uit de binnendelenvan
de aarde omhoog sijpelend methaangas.
Het bevestigen van dietheorie lijkt op het eerste
gezicht eenvoudig: jepoot een' boortoren neer en
gaat boren in gesteente waarin zich geen tot olieof
gas geworden organisch materiaal uit de oertijd
bevindt. Gesteente als granietbijvoorbeeld.

Maar de oliemaatschappijenzetten hun peperdure
boortorens toch liever neer op plekken waar de
kans zo groot mogelijk is dat zich daaronder be-
vindt wat men zoekt: zeer zeker ooit organisch
sedimentsgesteente met, als het even kan, daarin
een grote olie- en/of gasvoorraad.

Volgens een door de Zweedse firma bekostigd on
derzoek moest zich op nietal te grote diepten on-
der hetkosmische litteken een groot gasreservoir
ophouden.

Men vond echter geen gas maar welruwe olie op
een dieptevan bijna driekilometer. Niet in een
omvangrijke hoeveelheid sedimentsgesteente
maar, volgens de boorfirma, midden in vele kubie-
ke kilometers dik graniet. Het is onmogelijk dat
zich midden in dat harde gesteente ooit organisch
materiaal heeft opgehouden.

Onderzoekers van de universiteitvan Oklahoma
hebben echter een oliemonstervan de Siljanforma{
tic in handen weten tekrijgen en gevonden dat de
biochemische samenstellingvan de olie dezelfde is
als dieuit sedimentsgesteente.

Nierstenen
Een anderebron van zorg is dever-
anderdenierfunctie in deruimte.
Onze nieren zijn in feite dèfilters

Een tweede, nogal onthutsende
ontdekking was dat fysiologische
veranderingen als gevolgvan het
wegvallen van dezwaartekracht
zich veel sneller blijken te voltrek-
ken danaangenomen werd. Op één
na hadden allebemanningsleden
van de Columbia te lijdenvan
ruimteziekte.

lichaam en in de ruimte
blijkt diefilterende werking sterk
toegenomen; enerzijds door veran-
deringenin de nieren zelf, ander-
zijds door de al genoemdeverla-
gingvan het gehalteaan bloedplas-
ma. De nieren filteren onder
gewichtsloze omstandigheden

* meer uit het bloed dannodig is en
dat doet de kans op nierstenen

■sterk toenemen, aldus de
geleerden.

a* zijn in grote lijnen de uitkom-
z ei^van het uitvoerigste onder-ek naar de invloedenvan ge-

'ehtloos heid op levende organis-men datooit werd gehouden.Het
,nderzoek vond plaats in junivanJJJaaraan boordvan deSpace

Columbia; een vlucht die
seneel i n het teken stondvan ge-
wlchtloosheidseffecten. En dekwallen? Waarom gingen

dieeigenlijkmee?
Maar Gold liet zich door allekritiek niet uit het
veld slaan envolgde gespannen devérrichtingen
vaneen boorploeg van een Zweedse firma die hun
kampement hadden opgeslagennabij het Siljan-
meer, ongeveer 250 kilometer noordwestelijkvan
Stockholm.
Dit meer markeert zo ongeveer het centrum van
een oeroude, bijna 60 kilometer grote inslagkrater
waar zich ooit een reuzenmeteoriet heeft begraven:
de Siljanformatie.

" Tientallen jaren hebben we gedacht dat fytoplankton aan de basisstond van de aardolie die wij nu uit de grond pompen. Dat er ook andere
mogelijkheden bestaan hoopt een Amerikaanse geleerde nu aangetoond tehebben.

Een van de oorzakenblijkt een dis-
crepantie te zijn tussen watzintui-
gen(zoals ogen en tastzin) aan de
hersenen 'vertellen'en wat het
evenwichtsorgaan, gelegenin het
binnenoor, aan informatie aan de
hersenen doorgeeft.De eerste
'zegt' dater niets aan de hand is en
detweede geeft onafgebroken

kortsluiting dus
'alarm' door. Een soort neurale

, e bemanning van deColumbia
estond uit vijfwetenschappers en

te e lUchtmacht- en marinepilo-
*"?" Zij hadden gezelschapvan

[Uim 2000kwallen en 30 zogeheten
j. b°ratoriumratten. In tegenstel-ng tot de dieren waren de mensen
jrdurendede tiendaagsevlucht als
et ware behangen met allerleieftsoren diehunhele lichaamsfy-
°logie, vooral geconcentreerd

°nd hart, longen, nieren, bloedva-en en hormoonproductie, van se-
-ondende tot seconde registreerden.

Wel, omdat ze geen skeletmaar
wèl een geweldig goedontwikkeld
zenuwstelsel bezitten. Om te be-
studeren hoezeer jede zenuwen
krijgt van ruimtereizen waren de
2000 kwalletjes dusbij uitstek ge-
schikt. Het gaatom Columbus-
kwallen, helekleintjes, en ze ogen
nu nog net zo als vóór deexpeditie.
Ze zwommen ooit rond, zwommen
ook in deruimte gewoonrond, zij
het dan, net als de astronauten,
vaak ondersteboven, en de meeste
van deze weekdierenzwemmen
ook nu nogrond.en van debemanningsleden, de

v
nsF. Drew Gaffney, wasvlakoor de lanceringvia een ader in
jn onderarm zelfs voorzien vaneen hartkatheter.

hettiendaagseverblijf in deruimte
verbluffend goed doorstaan.

zelfs onder debio-microscoop was
er aan de weekdiertjes niets onge-
woons te ontdekken. Ze hebben

Enige tientallen van henvielen ten
prooi aan het ontleedmesmaar

Studie van de gehoororganen en
het hersenweefsel van de ruimte-
ratten, dat op hetARC plaatsvond,
leert dat de hersenenzich welaan
kunnen passen aan de sterkveran-
derdeomstandigheden in deruim-
te, mits daarvoor maarvoldoende
tijd wordt uitgetrokken. Men leidt
dat onder meer afuit het feit dat
het aantalverbindingen('synap-
sen') tussen zenuwcellen ('neuro-
nen') in het gehoororgaan van de
ratten gedurende devlucht is ver-
meerderd. Klaarblijkelijk paste het
zenuwstelsel zich dermateaan dat
meer (evenwichts)informatie naar
de hersenenkon worden gezon-
den.

Het gesteente is afkomstig van een bijna 40 kilome-
ter brede klomp graniet dieuit diepere aardlagen
langzaam omhoog werd geperst.

Zo iets, een 'intrusie' genoemd, komt op aarde op
talloze plaatsen en zelfs op nogveel grotere schaal
voor en vormt op zich een van deraadselen van de
geologischehistorievan onze planeet.

De vondst lijkt Gold's theorie te onderbouwen dat
aardolie afkomstig isvan methaangas uit diepere
delenvan de aardmantel.

„Logisch," zegt Gold, „sedimentslagen zijn gemak-
kelijker toegankelijkvoor gas en olie dan graniet."

Toch houdt menrekening met de mogelijkheid
van breuken en spleten inhet graniet onder de Sil-
janformatie en het daarin binnensijpelen van olie
vanuit de omringende sedimentslagen.

Nader onderzoek moet aantonen waar de olie pre
ciesvandaan is gekomen.

ben apeldoorn

Onderzoekers zien daarineen ver-
heugend teken dathet evenwichts-
orgaan van zoogdieren in staat is
zich aan te passen aan gewichtloos
heid.

zwaartekrachtveld moeten simule-
ren," zegt Laurence Young van het
MIT. „Anders kunnen we een reis-
naar en van Mars gerustvergeten."

Zwaartekracht
Hoe anders is dat met ons mensen,
„We zullen, hoe dan ook, een

oor de expeditie waren de be-anningsledenmaandenlang on-erzocht en getest; hun 'aardse'Vsiologiewas dan ook tot in de fi-. esses bekend. Deratten en kwal-n gingen mee als organisch ver-
jfenjkingsmateriaal;met name was
j. en benieuwd naar de samenstel-
ttg van hersenweefsel van derat-ven vlak na de vlucht. Deze proe-en moesten meer gegevens ople-eren over hoe hersenen reageren
P en zich 'aanpassen' aan langdu-

,Se perioden zonder zwaarte-
raeht. De toekomst van derattena devlucht was dus niet roos-Kleurig.

Een kunstmatig zwaartekrachtveld
zou bijvoorbeeld in standkunnen
worden gehouden door de beman-
ningsverblijven om een bepaalde
as te laten draaien.De middelpunt-
vliedendekracht houdt dan, afhan-
kelijk van de draaiingssnelheid,
een zekere 'zwaartekracht' in
stand.
Maar een dergelijke, technisch zeer
ingrijpendevoorziening is gewel-
dig kostbaar.

Minder leuk is de ontdekking dat
de toestroom van bloednaar romp
en hoofd gepaard gaatmet een ern-
stigeverlaging in de aanmaakvan
witte en rode bloedlichaampjes.
Een belangrijk soort wittebloed-
cellen('lymfocyten', die in lymfe-
klieren worden gevormd) is bepa-
lendvoor het menselijke afweer-
systeem terwijl derode (die in

spelen

beenmerg ontstaan) bij dezuursto-
fopname uit de longenen het ver-
dere transport daarvan in de bloed-
baan een rol van levensbelang

kortsluiting
j

nvan de meest in het oog lopen-
de [esiutateH van de expeditie is
om unctie onder gewichtsloze
( Onder normale
gardse) omstandighedenis het
ioed meer in de lagere delen van

v lQngen te vinden terwijl daarbo-en meer luchtaanwezig is. Men isaltijdvan uitgegaan dat diever-
hang door de aardse zwaarte-racht werd veroorzaakt en dat ben apeldoorn

Kwallen lijken echter nergens last
van te hebben; misschienmoeten
we toekomstige Marsreizigers juist
uit diècategorie selecteren.Beenderen, metname die van onze

ledematen, groeien in deruimte
veel minder snel, hun calciumge-
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Op zoek naar de
Nederlandse
identiteit

Wanneer de discussie gaat over het openstellen van de
grenzen in Europa in 1992,komt vaak de Nederlandse

identiteit ter sprake. Maar wat is die identiteit? 'God, Va-
derland en Oranje'? Historici hebben het daar maar moei-
lijk mee, zo bleek op een onlangs gehoudencongres van

het Nederlands Historisch Genootschap. Zie het raadseltje
daarmee W. Frijhoff, hoogleraaraan de Erasmusuniversi-
teit te Rotterdam, het congres opende: voor ons ligt een
driedelig boek met op elke omslag een schilderij van Van

Gogh. Over welk land gaat dit boek? Antwoord: over
Frankrijk. Het boek heet 'L'identité de laFrance' en is ge-
schreven door de Franse historicus Ferdinand Braudel.

en goed Nederlander waren ge-
weest.

de Luthersen, doopsgezindenen
remonstranten ook toe. Maar het
overgrote deelvan de bevolking
gingeigenlijk nooit naar dekerk.
Volgens prof. G. J. Schutte van de
Vrije UniversiteitvanAmsterdam
is het idee dat Nederland calvinis-
tisch zou zijn dan ook niet de ze-
ventiende-eeuwserealiteit, maar
een negentiende-eeuwse uitvin-
ding.

Waar liggen de wortels voor een
Nederlandse identiteit? Het ligtv°or dehandterug te gaannaar de
zeventiende eeuw, de tijd waarin?e Republiek ontstond. In deze
§oiacjen eeuw'kwam na de strijd

* eien de Spaanse overheerser, het
I and politiek, economisch en gods-

' Tnstig tot grote bloei. Hetcalvi-
I sme werd debelangrijkste gods-

«enstige stroming. Vanf die tijd, fteet Nederland calvinistischte
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„Daar komt bij dat mensen nu zelf
op goed geluk nummers uit de Gou-
den Gids moeten bellen om te kij-
ken wieer beschikbaar is. Dat komt
doordat de helft van de daarin ver-
melde bedrijven niet service- maar
produktiegericht werkt. Wij werken
met een selectie van dienstverle-
ners," stelt Tesselaar.

Het bedrijf dat werk krijgt aangele-
verd van Servicenummer Beheer
betaalt daarvoor 17,50 gulden, dat
bedrag wordt vervolgens doorbere-
kend aan de klant.

'Sceptisch'
Het initiatief voor deze nieuwe
vorm van serviceverlening is bij de
Consumentenbond met weinig en-
thousiasme ontvangen. Woordvoer-
der Frank van der Meijden legt uit
waarom. „Wij staan hier sceptisch
tegenover en vragen ons af wat het
bedrijf meer kan bieden dan de
Gouden Gids. Wij hebben begrepen
dat de diensten tot 10 percent duur-
derkunnen worden terwijl de nood-
zaak daartoe niet wordt aange-
toond. Een andere bedenking die
wij hebben, geldt de geschillenrege-
ling die in eerste instantie lijkt op
die van de bestaande geschillen-
commissies.
Het verschil is echter dat daarin
normaal gesproken drie mensen zit-
ting hebben, onder wie een consu-
mentenvertegenwoordiger. De ge-
schillencommissievan Servicenum-
mer Beheer bestaat uit één lid dat
door het bedrijf zelf wordt be-
noemd."

Erkent
Van der Meijden erkent dat aan de [
dienstverlening van technische be- I
drijven het nodige valt te verbete- j
ren. „De meeste klachten hebben j
betrekking op de rekening, slecht |
geleverd werk en dat soort zaken. I
Maar ik vraag me af of dit nu de ]
manier is om daar iets aan te doen," j
aldus de woordvoerder.

(ADVERTENTIE)

VOORDEUREN
stijldeuren vouw- en binnendeuren in
elke maat en houtsoort. Gratis 3 mes-
sing kogelscharnieren t.w.v. ’ 100,- bij
voordeur.

GEURTEN
HOMMERTERWEG 27, HOENSBROEK
045-212531 's maandags gesloten

Het is niet nodig dat men zelf goed
kan tekenen. Wie aanwijzingenkan
geven over een oud boerenerf, kan
iemand anders vragen daareen goe-
de plattegrond van te maken. Ook
andersom ziet de werkgroep het
graag gebeuren: een tekenende
tuinliefhebber gaat letterlijk 'de
boer op' en interviewt mensen die
zelf zon tuin hebben gehad, of wier
'grootmoe' er een had.

Volgens Leopold denken veel men-
sen dat de dingen diezij er nogvan
weten, niet zo belangrijk zijn. „Ze
vinden het allemaal zo vanzelfspre-
kend, dat ze zich niet kunnen voor-
stellen dat wij er belangstelling
voor zouden kunnen hebben."

1987 is de „Werkgroep Boerener-
d

n °Pgericht, die studie maaktvan
r Verdwenen boerentuin. Veel lite-

"Jur is er niet over. Er zijn nog
(j^J- boekjes uit de jaren twintig,
l\,-8 en veertig met wenken voor

'ftaanleg rond de boerderij, maar,
R§t Rob Leopold van de werk-
je °^P: „Zelfs de tuinen die in deze
l. ekjes worden beschreven, zijn al'storie." En: „Willen wij er meer. i weten, dan moeten we nü pro-

een goede inventarisatie te
ty^en. Straks kan het niet meer.
v J moeten het doen met de gege-
Str*1? die mensen ons kunnen ver-
bg6 en- Mensen dus, die nog
gekUst e oude boerentuin hebben
f *end. Mensen dus ook, die gebo-
ve n tussen 1910 en de jaren

■'j erl-ig. Diekunnen ons nog helpen.
w ngere mensen hebben er al geen
t eet meer van."

Geheugen
Qf

is allemaal begonnen met een
ltei? ninger boerenerf. lemand ver-

toe Zoveel bijzonderheden over de
r ft van grootmoe', dat de vraag
len °^ n^ c^e *,u*n zou kunnen teke-au|l' De man kön tekenen en had

/^et 1
Van tuimeren gehouden, dus

hadri te: "binnen anderhalf uur
biin n W*Ü to,; onze verbazing een
ren °omPlete boerentuin uit de ja-

|ple .^intig gereconstrueerd, com-
jvan met beplantingsplan! De tuin
0„ grootmoe bloeide voor onze
v^11 op." Leopold: „Toen dachten

' hun is net- Mensen zouden uit
f tuin geneugen op papier hun oude
kun °^ e van Duren moetennften reconstrueren."

* echte ouderwetse boerentuin is
fe merkt verdwenen. Toen het le-n op de boerderij veranderde alsVolg van een steeds verdergaande
i echanisatie en de boerin steeds.eer van het erf kwam, werd de
IjJ:rentuin steeds zeldzamer. Die
n a geen functie meer in de moder-■ bedrijfsvoering. Je had tot in de
[■ cii zestig nog van die echt fune-
stnete boerenerven, van streek tot
jj. eek verschillend, maar binnen
Ep s,':reek altijd op elkaar lijkend.
U

n 'boerehiem' in de Friese Wou-
,ft verschilde van dat in de klei-j^Uwstreek, de kleiweidestreek of
6e ,veenweidegebied, een Brabant-, boerentuin zag er anders uit danlaJVn net noordelijkste Groninger-
"aftcl.

De volgende vraag was, hoe die
mensen te bereiken. Voor die 'toe-
naderingspogingen' worden ver-
schillende wegen bewandeld. Zo
vraagt de werkgroep in tuinbladen
om medewerking en worden orga-
nisaties ingeschakeld, bijvoorbeeld
de Bond van Plattelandsvrouwen,
oudheidkamers en streekmusea. Zo
kwamen er bij de werkgroep al ver-
scheidene beschrijvingen binnen.
De werkgroep heeft - zo blijkt uit
het pamflet 'Een boerentuin van
vroeger' dat iedereen kan krijgen
bij de Werkgroep Boerenerven van
de NCM (Sint Anthoniebreestraat
69,1011 HB Amsterdam; vermeld in
de linker bovenhoek van de enve-
lop 'Boerenerf) - belangstelling
voor de kleinste kleinigheden. 'Hoe
was zon erf in een bepaalde streek
opgebouwd, strooide jeallezaterda-
gen zand op de paden, was er altijd
een bleekveld, waar lag de bloe-
mentuin precies - bij de weg of
naast het huis?' Verder staan er vra-
gen in over de afscheiding van be-
paalde delen van de tuin en over de
erfafscheiding, over hekken, heg-
gen, boomsoorten en noem maar
op.

„We kunnen niet genoeg van die
mensen hebben, die misschien voor
ons als een soort meldpunt ofverza-
melpunt dienstkunnen doen. In het
streekmuseum bij voorbeeld, of de
oudheidkamer, de tuindersclub en
noem maar op. Nogmaals, het is
kort dag," beseft Leopold. „we moe-
ten opschieten. Er is nü nog vol-
doende bekend over het oude boe-
renerf. Over een jaarof tien kunnen
we het wel vergeten."

pieter koene de jong " Het zoeken naar een loodgieter die snel kan komen, kan een tijdrovend karwei zijn.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Pf zoeken naar een elektricien, loodgieter of glaszetter die
jldheeft voor een snelle reparatie kan een tijdrovend karwei
Mn. Directeur N. Tesselaar van Servicenummer Beheer BV in
|aarlem is daarom deze week gestart met zijn landelijke
jjariïicentrale bij pech in huis en bedrijf. Via een gratis
Hummer zoekt zijn bedrijf de dichtstbijzijnde dienstverle-er uit, die vervolgens binnen vier uur voor de deur staat.

Servicenummer Beheer heeft hon-
derd werknemers in dienst die via
de computer in verbinding staan
met 1200 technische bedrijven, ver-
spreid over het land. Tesselaar zegt
alleen te werken met erkende on-
dernemers die lid zijn van hun
branche-organisatie, een maatregel
die de beunhazen buiten de deur
moet houden.

Op zoek naar het
oude boerenerf

Als grote voordelen van zijn alarm-
centrale voor lekkages, glasbreuk
en inbraakschade noemt Tesselaar
de standaardtarieven, de garantiere-
geling en de onafhankelijke geschil-
lencommissie.

Nieuw fornuis volledig elektronischDertigduizend
ongelukken met

glas in huis
melden zich 30.000pensen op de EHBO-afdeling

iT1 een ziekenhuis na een onge-
h4k met glas in huis. Het gaat
e erbÜ om glas in ramen, deuren
y" meubels. Dit zegt de Stich-
ba- onsument en Veiligheid op

asis van haar Privé Ongevallenregistratie Systeem.

Schoonmakenr zijnverschillende mogelijkhe-
j 1̂} om het aantal ongevallen
et glas in huis terug te bren-

dp <i In naar blad Safedruk pleit
jj

e Stichting Consument en Vei-
.p^d voor een wettelijke ver-
gal!; *"!ng °m veiligheidsglas te
s"foruiken bij de bouw van nieu-
„? woningen. Uit onderzoek isgebleken dat dit zelden gebeurt.

deuren aan te brengen. Ook
daarvoor beveelt de stichting ge-
richte voorlichting aan.

nog' resterende bereidingstijd,
het op dat moment ingeschakel-
de magnetronvermogen, de soort
warmte en de temperatuur als-
mede de gekozen automaatfunc-
tie. Want als je een programma
eenmaal ingesteld hebt, heb jeer
verder helemaal geen omkijken
meer naar.

Nederlanders die een eigen huis-
houden beginnen kopen in veel
gevallen een compleet fornuis,
maar het ovengebruik in ons
land niet zo goed ontwikkeld als
bijvoorbeeld in Groot-Brittan-
nië. Engelsen koken in de oven.
Toch verwachten fabrikanten
dat door de huidige belangstel-
ling voor culinairezaken de oven
ook in ons land een grotere rol
zal gaan spelen. Voor de echte
liefhebbers zijn er tegenwoordig
'superfornuizen' die alles kun-
nen.

speelt. In de fabriek van Sie-
mens in het Zuidduitse Traun-
reut kwam onlangs het tienmil-
joenste fornuis van de band. Nu
wordt er door dezefabrikant een
keur van verschillende typen en
modellen gemaakt. Maar dat
tienmiljoenste fornuis betrof
(toevallig...?) een apparaat dat
beschouwd kan worden als het
laatste snufje op kookgebied: het
eerste elektronische inbouwfor-
nuis met dialoog-elektronica, ge-
ïntegreerde magnetron en pyro-
lytische zelfreiniging. De elek-
tronische besturing houdt tot op
een graad nauwkeurig de tempe-
ratuur van de oven, tussen 30 en
300 graden, op peil.

Het digitale systeem werkt, zoals
elke computer, stap voor stap,
waarbij na elke stap voor een
volgende gekozen kan worden.
Een kwestie van ja of nee zeg-
gen.

Een oven die regelmatig, zeg
maar dagelijks gebruikt -wordt,
moet uiteraard veel vaker
schoongemaakt worden dan een
apparaat waarin we af en toe een
appeltaart of een cake bakken.
Maar ook daar is iets op gevon-
den. De oven is voorzien van
pyrolytische zelfreinging. Door
deze functie in te schakelen wor-
den bij een extreem hoge tempe-
ratuur van 500 graden alle bak-,
braad- en grillresten verwijderd.

De oven is zodanig beveiligd dat
tijdens dit proces de deur geslo-
ten blijft. En ook hier verloopt
alles weer volautomatisch: de
oven gaatuit zodra hij schoon is.

Goedkoop is dit fornuis met al-
leskunner-oven en glaskerami-
sche kookplaat uiteraard niet.
Het is zelfs, althans nu nog, uit-
gesproken kostbaar. Toch ver-
wacht Siemens, gezien de huidi-
ge belangstelling voor koken en
culinaria, dat het voor een be-
paalde doelgroep in een behoefte
voorziet. Zelfs in Nederland.
Hoofd Verkoop van Siemens Ne-
derland, Jan Hovenga, acht het
niet onwaarschijnlijk dat er in
ons land de eerste jarentoch en-
kele honderden exemplaren van
dit luxueuze fornuis (prijs ruim
8000 gulden) per jaar verkocht
zullen worden. De eerste zullen
begin 1992 leverbaar zijn. (Inf.:
Siemens Infocentrum,
070-3332930 of 3332570.

Een aantal jaren geleden startte
een Nederlandse fabrikant van
kookapparatuur export naar En-
geland. Na een paar jaar deed
zich een klacht voor die in ons
land nog nooit was gehoord. De
scharnieren van menige oven-
deur moesten vervangen wor-
den. Toen men de zaak ging
onderzoeken bleek dat het oven-
gebruik in die contreien sterk
verschilde van dat in Nederland.
Wij bakken met de feestdagen,
de Engelsen koken er dagelijks
in. Speciaal voor Engeland werd
toen een zwaarder deurscharnier
gekozen. Probleem uit de we-
reld.

o<fu veiligheidsglas nog weiniggebruikt wordt, is volgens de

P, de toepassing van glas in"eu,oelen zou de Inspectie Ge-
zondheidsbescherming (de vroe-gere Keuringsdienst van Waren)
"■oezicht moeten uitoefenen.

stichting te wijten aan onbe-
kendheid bij bijvoorbeeld schil-
ders, architecten en woning-
bouwverenigingen. Daarom pleit
ze voor een betere voorlichting
aan deze beroepsgroepen, mis-
schien zelfs al tijdens de vakop-
leiding.

Afgezien van het veroorzaakte
letsel, zijn er financiële redenen
om glasongevallen aan te pak-
ken. Ze kosten verzekerings-
maatschappijen jaarlijks zon 37
miljoen gulden aan medische
kosten en verloren gegane ar-
beidsdagen.

De consument zelfkan de veilig-
heid in huis vergroten door ge-
hard glas in kwetsbare ramen en

tvi gehard glas is weliswaar. cc keer zo duur als normaal
zo' maar ook vijf tot tien keer
u stevig. Dus na een ongelukje. eett de veiligheidsruit zichzelf

En dan hebben
Va u' nog hiet over de kosten

*?n het laten plaatsen en de me-aische kosten.

" Gebroken ruiten, bijvoorbeeld door een storm, richten
jaarlijksvoor miljoenen gulden schade aan.

Archieffoto: PETERROOZEN

Electronica
De fabrikanten maken de ovens
steeds mooier, beter en geavan-
ceerder, waarbij de elektronica
een toenemend belangrijke rol

Het schakelpaneel van dit for-
nuis is schuin geplaatst zodat je
er goed zicht op hebt. Alle scha-
kelaars zijn gerangschikt vol-
gens een logische volgorde en
voorzien van duidelijke opschrif-
ten of symbolen. Bij elke pro-
grammastap gaan controlelamp-
jes branden die automatisch
naar een volgende stap leiden.
Gedurende het afwerken van
een kook- of bakprogramma
wordt op drie displays voortdu-
rend informatie gegeven over de

Wanneer de hoofdschakelaar
'uit' is kunnen oven en kookzo-
nes niet meer ingeschakeld wor-
den. Kinderen kunnen dus wel
onverhoeds or knoppen druk-
ken, maar er gebeurt verder
niets. Het fornuis heeft een tijd-
schakelklok, zodat je uren tevo-
ren kunt instellen wanneer de
plaat onder de aardappelen aan
moet of de oven aan zijn taak
dient te beginnen. Wanneer je
een bepaalde ovenfunctie kiest,
verschijnt automatisch een daar-
bij behorende temperatuur in
beeld. Aan de hand van jarenlan-
ge kookervaring is het fornuis
geprogrammeerd, zodat je voor
de juiste temperatuur geen
kookboek meer hoeft te raadple-
gen. Doordat de elektronica bo-
vendien een eenmaal gekozen
temperauur tot op de graad
nauwkeurig in stand houdt, luk-
ken moeilijke gerechten als souf-
flé en gistgebak in deze oven
perfect.

Alarmbel
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Kampen wil wijk
probleemgevallen
De gemeenteKampen wil een buur
voor inwoners die elders in de stac
moeilijk zijn te handhaven. Het gaa
om Kampenaren die bijvoorbeelc
door het houden van dieren steeds
ernstige overlast veroorzaken. B er
W van Kampen hebben dit bekend
gemaakt.
Met het ontwikkelen van een plar
voor een dergelijk wijkje reageer'
de gemeente op het toenemende
aantal structurele moeilijkheder
dat zich als gevolg van overlasl
voordoet. In Kampen zijn volgens
de gemeente op dit moment tien tol
twintig van dit soort probleemge-
vallen. Een speciale werkgroep gaal
op zoek naar een terrein van circa
één hectare dat geschikt is voor de
aanleg van zon wijk. De opzet van
de buurt wordt tevens bekeken.
Van ghetto-vorming zal geen sprake
mogen zijn, zo hebben B en W be-
paald. De notoire veroorzakers van
overlast zullen desnoods via be-
stuurlijke dwang tot verhuizing
naar de nieuwe wijk worden ge-
maand.
Het idee om overlastveroorzakende
huurders elders te huisvesten is niet
nieuw. Eind 1989 deed directeur J.
de Boer van de sociale dienst in
Leeuwarden op een congres in Rot-
terdam de suggestie om deze groep
te laten verhuizen naar 'degradatie-
woningen. De Boer doelde daar-
mee op speciale woningen met een
minimum aan comfort, waar gas en
water alleen via muntautomaten te
verkrijgen zijn. Ook de gemeenten
Dordrecht en Bergen op Zoom heb-
ben in het recente verleden het idee
geopperd om a-sociale huurders
dwingen te verhuizen.

Bollen in
'etages' planten

Het is zeker de moeite waard om
het volgende experiment eens uit te
voeren: bollen op verschillende
diepten in een bak of in de tuin
planten. In het voorjaar zullen de
bloemen telkens na elkaar verschij-
nen zodat u er weken lang plezier
van hebt.
U kunt de bloeitijden van de ver-
schillende gewassen ook zó kiezen
dat ze vrijwel gelijktijdig bloeien.
De bloeitijden staan altijd op de
verpakking en in de catalogus ver-
meld.
Wilt u de bloemen na elkaar zien
verschijnen dan plant u als onderste
laag de prachtige trompetnarcis
Mount Hood. Dubbele vroege tul-
pen kunnen de tweede laag vormen,
waarbij u de kleur kiest die u het
meest aanstaat. Als bovenste laag
neemt u botanische crocussen.
Op de onderste laag komt in totaal
zon 13 cm grond. De verschillende
lagen worden telkens met een laag-
je grond bedekt. U dient er wel op
te letten dat de bollen elkaar niet in
de weg staan. Op de laatste laag
kleine bollen van bijvoorbeeld blau-
we druifjes of sneeuwklokjes legt u
een laagje grondvan zon 5 centime-
ter.
Doet u dit experiment in de tuin,
dek dan het perk met herfstblade-
ren af, die u met sparretakken of
gaas vastlegt.
Een beplante bak kunt u bij vorst
beter niet buiten laten staan. Is hij
te zwaar om te tillen, pak hem dan
in stro en dekens in. En anders:
naar de garage of de schuur. Ver-
geet hem daar niet, want de grond
moet vochtig blijven.

Consumentenbond weinig enthousiast over initiatief
Gratis 06-nummer voor pech in huis
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® woonpiccolo's
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur aangeboden
" *-■'■-'

Te huur OPSLAGLOODS in
centrum te Heerlen. Inl. ie-
dere dag na 18.00 uur, 046-
-377260.
Te huur in midden Limburg
900 m 2OPSLAGRUIMTE.
Tel. 04756-1752.
Te huur van 15 nov. tot 1
maart '92, gestoft, beneden-
woning in Wijck-MAAS-
TRICHT. Huur ’650,-. Tel.
043-252753.
Appartement te huur bij sta-
tion SITTARD. Br.o.nr.
B-9807, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te huur riant LANDHUIS, 3/
4 slpk., grote living, grote
kelder/hobbyruimte, garage
(2-auto's), centr. gelegen(dicht bij ziekenhuis), ho-
gere huurklasse, en over-
name stoffering. Tel. 045-
-425966.
SHOWRUIMTE met opslag-
of werkplaats, gel. aan klein
winkelcentrum te Landgraaf.
Br.o.nr. B-9817 L.D. Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

KLIMMEN. Vrijstaande bun-
galow op groot perc. plm.
1700 m2, living met parketvl.
keuken, 4 slaapk., badka-
mer, soust. met garage, 2
hobbykeld., terrastuin met
tuinhuis. Pr. 395.000,- k.k.
Mak.kant. Rob Dassen.
046-375757.
Gemeub. APPARTEMENT
te h. in Kerkrade per 1-1-92
Br.o.nr. B-9728 LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
REKEM (B) te huur zeer
mooi appartement. 1e Verd.:
hal, woonkamer, keuken,
berging, badkamer, 2 slpk.,
2 balkons, lift, kelder, grote
garage. Inl. Daalbroekstr. 19
Rekem B. 09-3211714204
VALKENBURG. Apparte-
ment te huur. Tel. 04406-
-16439.
Te huur in HOENSBROEK
op 2de verdieping, zit—
slaapkamer, met eigen rui-
me keuken.douche, toilet,
huurprijs all-in ’475,-. p.
mnd. Te bevr. na 19.00 uur
045-326231.

Onr. goed te koop aangeb..gevr.

" * * Huizenkopers opgelet ! * * *
Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en de beste

hypotheek: Uw ideale partner en adviseur!
#^= VAN DE PAS MAKELAARDIJ .„
~%^%f% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG ||g- Burg. deHesselleplein 13,Heerlen NVM= Telefoon : 045- 741616 l^^i

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
KIES ANNUÏTEIT 8,9% of SPAARHYPOTHEEK 9,1%

met gemeente-garantie.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Het voordeel van 30 jaar ervaring

Stienstra Hypotheek-Service
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. 0949-24073017van 9.00-13.00 uur.

Huizen gezocht!
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij in de regio Heerlen op

zoek naar woningen, bungalows e.d. (elke prijsklasse).
Heeft U nu of in de nabije toekomst verkoopplannen,

bel ons dan even.
Als verkoper betaalt U ons geen courtage of kosten.

van de Pas
De Makelaar van de koper

"'" HEERLEN: 045-74 16 16

Exclusief wonen in een avahuis
*■ I

csjy?Tïnii
I v -.- .

Avaböuw, HAMAR Info: tel. 045-210719— . j
Heerlen

Heerlerbaan. Op goede locatie gel. hoekwoning met tuin
en mogelijkh. voor gar. Ruime hal. Woonk. Open keuken. |Berging. 3 slaapk. Badk. met douchcabine en 2e toilet. Zol- i
der bereikb. via vaste trap. Prijs ’ 140.000 k.k. 5938

Voerendaal
Kunrade. Eengezinswoning met grote tuin ca. 40 m. diep,
via zij-ingang bereikb. Kelder. Woonk. Half open keuken.
Badk. met sep. toilet. Berging. 3 slaapk. Vaste trap naar
zolder. Grotendeels hardh. koz. en dubb. begl. Ged roll
Dak geïsol. Prijs ’ 135.000,- k.k. 5953

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045 - 71 22 55 (

Gunstig gelegen bouwperceel \
te koop. Hoensbroek, Overbroekerstraat.

582 m2, 15 mtr. voorfront. Inl. 045-215603.. _
f.

Wilt U uw huis verkopen ji
Wij zoeken voor onze Duitse klanten vrijstaande en

halfvrijstaande huizen in het grensgebied.
IMMOBILIEN DÜSTERWALD.

Tel. 045-351254.

Bouwgrond en huizen gezocht !
Voor onze klanten zijn wij voortdurend op zoek naar

geschikte objecten in het gebied aan de grens.
Maak gebruik van onze deskundigheiden ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raad bij :
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelle verkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt: E"Een goede raad spaart veel geld" 1

250 DM BELONING ' __
betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand die zijn £

huis verkoopt. Bel voor meer informatie!! r
S
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Te koop in Landgraaf
huis met grote tuin ca. 180 m2.

Ind.: beg.gr. woonkamer, woonkeuk., waskeuk. plus toilet.
1e verd.: 2 slpks., beide 4x4, badkamer met toilet.

Zolder over het gehele huis; geheel onderkelderd met
nieuwe CV-ketel. Vr.pr. ’ 120.000,- k.k.

Te bez. na tel, afspr: 045-326084.

Nuth
Uitermate mooi, landelijk gelegen, vrijst. woning, bij gebied
met hoge landsch. waarde. Ind.: sout: provisiekelder, kan-
toor/studeerruimte en hobbijkelder. Beg.gr.: hal, ruime
woonk., open keuken met luxe eiken mr., bijkeuk., garage
met zolderberg. (mog. tot maken slaapk.) 1e verd.: 3 ruime
slaapk., luxe badk. met ligb. en dubbele v.w. 2e verd.: zol-
der, mog. tot maken 4e en/of 5e slpk. Vr.pr. ’ 319.000,- k.k.
EEN BEZICHTIGING IS BESLIST DE MOEITE WAARD!!

Makelaarskantoor Louis Janssen BV
Heerstraat Centrum 131, STEIN. Tel. 046-335840.

België riante woning
Eigen. verk. luxe groot huis op 940 m2.

5 Slpk., 2 badk., 70 m2living, mod.
ruime keuken, bijkeuken, kelder, garage

56 m2overdekt terras. Aantrekkelijk
geprijsd. Interesse, bel 01621-19076.

Kerkrade-Terwinselen
Eurenderstraat 13, vrijstaand woonhuis met garage. Volle-
dige privacy, bwj. 1970, inh. 570m3. terreinopp. 783m2.
Woonk. 50m2, hal, keuken, 3 slpkmrs. bad en douche.

Spouwmuurisolatie. Pr. ’ 278.000,- k.k.
Voor bezichtiging of nadere inlichtingen: 045-411089.

Brunssum, Dr. A. Kuyperstr. 80
woning met cv. kelder, 2 slpkmrs. vr.pr. ’ 93.000,- k.k.

Ass. kantoor Van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum, Marebosjesweg 5,
ruim vrijst. woonh. met cv. en garage, woonk. met open
hrd. open keuken, overd. terras, 3 gr. slpkmrs. badk. met

ligb. en v.w. en toilet, zold. vr.pr. ’ 189.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.
HOENSBROEK, OVERBROEKERSTRAAT 68,

Carréboerderij
te koop, met 1.210 m2grond, goed onderhouden.

Beg.gr.: gang, meterkast, toilet met fonteintje, bergkast,
woonk., eetkeuken met eiken aanbouwk., opkamer en
provisiekelder. Betegeld erf, doorrijpoort, 2e toilet met

fonteintje, bakhuis met grote oven (intact), schuur, garage,
stallen met zolders, open veldschuur.

1e verd.: overloop, toilet met fonteintje, douche met was-
tafel, 5 slaapkamers.

2e verd.: vaste trap naar zolder met beschoten kap.
Voorzien van cv. Vr.pr. ’ 325.000,-. Inl. 045-215603.

Limbricht, Zuid-Oost:
Voor bewoning gereed nieuwbouw herenhuis met garage.
Z-vorm. woonk. en gesloten keuken, totaal ca. 40 m2.
3 grote slaapk. Luxe badk. met ligb. Vaste trap naar zolder
met mogelijkh. voor 4 slaapk. Optimaal geïsoleerd.
Prijs ’ 186.598,- v.o.n. Netto maandlast vanaf ca. ’ 825,-
-op basis van LoonVast Hypotheek (rekeninghoudend mei
fiscaal voordeel en 100% financiering). 10010910

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 045 - 71 22 55

Valkenburg, Villa Ingeborgh:
Luxe appartement gelegen op de begane grond aan de
Wehryweg te Valkenburg. Woonk. met openslaande deu-
ren naar terras, ca. 55 m2. Gesl. keuken met toegang naar
bijk. 2 slaapk. Badk. met ligb., dubb. v.w. en 2e toilet. Tuin.
Garage. Berging in 't souterrain. Kunststof koz. dubb.begl.
Prijs ’ 334.235,- v.o.n. 10090037

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 043 - 25 29 33

Woonhuizen gevraagd
In samenwerking met een zeer groot makelaarskantoor in
Aken bieden wij U de mogelijkheid om uw huis gedurende
6 maanden via dit kantoor en via de Duitse kranten, te koop
aan te bieden: GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN!!!!! Wij
vragen derhalve woonhuizen in de prijsklasse tot plm.
’200.000,- (bij voorkeur met garage) in: Kerkrade, Vaals,
Eygelshoven, Landgraaf, Bocholtz, Simpelveld en Heerlen.
Bel voor 'n vrijblijvende afspraak: 045 - 32 41 33.

Bopa O/G
Gulpen

Voor in pr.st. verkereend huis (1981) met gar., cv., en
sl.krs. Douchekamer met 2e toilet en v.w. Zolder. Plavuizen
vloeren parterre. Dir. leeg te betrekken. Koopsom

’ 145.000,- k.k.

Makko Gulpen
NVM-makelaar/beëd. taxateur o.g. W. Timmermans.
Beëdigd taxateur o.g. W.Defèsche, Rijksweg 67, Gulpen.
Tel. 04450-2182 (Zaterdags van 10 tot 13 uur).

Sittard Centrum
Halfvrijstaand herenhuis 1980, gerenoveerd. Evt. geschikt ,

voor praktijk/kantoor. Vraagprijs ’ 279.000,- k.k.
Info: Euveko Makelaardij BV, Geleen, Rijksweg-zuid le,

Tel. 046-749450.

Bouwgrond
3em. Wittem(Partij) Plm. 660m2. Frontbreedte 18m. Vrij
Jitzicht voorzijde. Voor vrijstaand huis met gar. Direct be-
schikbaar. ’ 82.000,- k.k.

Makko Gulpen
WM-makelaar/beëd.taxateur o.g. W. Timmermans. Be-
ëdigd taxateur o.g. W. Defèsche, Rijksweg 67 Gulpen. Tel.
J4450-2182. (Zaterdags 10-13 uur).

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
SCHINVELD. Bedrijfspand
net boyenwon. in centrum,
vlom. ingericht als friture.
i/oor div. doeleinden ge-
schikt. Vr.pr. ’ 169.000,-k.k.
Event. ook te huur. Huurprijs
f 1.650,-. Mak. kantoor
Janssen Tel. 046-335840.
3CHINVELD. Bedrijfspand
net boyenwon. m. eigen in-
gang. Centraal gelegen,
jrote etalagepui; event. ook
ïoreca. Vr.pr. ’ 198.000,-
-c.k. Mak. kantoor Janssen
rël. 046-335840.
3RUNSSUM, tussenwoning
e k. met 3 slpks., garage, vr.
W. ’ 115.000,-. 045-258511

*■■»" ri*Ê_________________\\w_3m

Voerendaal
Kunrade: goed onderh.

vrijst. landhuis, bwj. 1980,
opp. 436m2. Inp. gar.-kelder
ruime hal, woonk. 45m2 met
open haard, keuken-bijkeu-
ken, luxe badk. 3 slpkmrs.

met parket. Voll. isol.

’ 345.000,- k.k.
Tel. 045-753021. '

Te k. gevr. WOON/PRAK-
TIJKPAND met tuin of dak- .
terras Kerkrade-C of dir.
omg. Br.o.nr. B-9820.LD.
P.B. 2610, 6401 DP Heerlen

Heerlen

Agaatstraat 24 I
Modern verbouwde hoek-
woning met tuin en mog.
voor garage. Ind.: kelder, hal
toilet, keuken met install.,
woonkamer m. plavuizen-
vloer, 2 bergingen, tuin m.
terras. 1e verd.: overloop, 3
slpks., badkamer. Bwj. 1952
De woning is voorzien van
kunststof ramen en kozijnen i

Aanv. direct.
Prijs ’ 115.000,-.

i -
Cv;ciquincio

; I. Tel. 045-715566.

Exclusief huis
Selfkant Tuddern (Dld.)

eengezinswoning landhuis-
stijl, exclusief gebouwd: b.v. 1
vloerverw, kacheloven, mar- É

meren vloeren, massieve I
stijldeuren. Geh. onderkel-

derd. Dit jaar te aanvaarden, 1
Inl. en bez. architect

J.Corsten 09-49-2456-1569

Kerkrade
Goed gesitueerd ruim tus-
sengel. sfeervol woonhuis I

met binnenplaats. Ind: beg.
gr. ruime hal, woonk.(40 m2)
eetkeuken, douche. Kelder.

■Verd.: 4 kamers, toilet, vaste
trap naar zolderverd. alwaar -

3 kamers. Cv. EPrijs ’ 105.000,- k.k. c
LIVAC B.V. \. Akerstraat Nrd.ll Brunssum v
tel. 045-220550. h
Limbricht \

PROVINCIALEWEG 66 *Uitst. onderh. vrijst. woon- rhuis met garage en gr. tuin. JInd. oa: kelder (2 gedeelten) -|.hal en woonk. m. leisteenvl. ckeuken m. eetbar en eiken- \houten aanb.keuken v.v. -alle comfort, eetkamer met **schuifpui naar terras, badk. *met ligbad, douche, v.w., r
apart toilet. Verd.: 3 slpks., £
2e toilet. Zolder met 4e slpk. W
(alkoof), 2 dakramen, speels [
ingericht. Siertuin met zitter- eras en barbeque. Pand v.v. £
alarminstall. en grotendeels \v.v. kunstst. koz. met dubb. £glas. Verzuim niet dit pand 2van binnen te bezichtigen!! rVraagprijs ’ 327.500,- k.k. \

Makelaarskantoor Ruber, c
04498-51900. -

Te k. gevraagd HUIZEN 1
voor Duitse gezinnen. Euro r.
Immobilien, tel. 045-414015 a
Vooroorlogs WOONHUIS \met spoed te koop gevr., '.opknappen geen bezwaar, f
040-520558. f
EKSEL-België, gerest, hoe- T
ve, opp. 80 are, instapklaar, V
vr.pr. ’350.000,-. Tel. tL
0932-11425767. "k
Te koop gevraagd WOON- Il
HUIS omgeving van Kerkra- ’de tot ’150.000,-. Tel 09- C
4924065252 zat, vanaf 13u. IV

Heerlen
Agaatstr. 2, uitst. onderh.
halfvrijst. woonhuis m. tuin
en mogelijkh. v. garage.
Ind.: geh. onderkelderd,

3 slaapk., woonk. m. parket-
vloer, eiken aanbouw-

keuken, badk. Perc. 240 m2,

’ 123.000,-k.k.

Kerkrade
Kaalheidersteenweg 203,

zeer goed onderh. halfvrijst.
woonhuis met berging. Ind.:
kelder, L-woonk., gr. keuken
mcl. complete aanb.keuken,

3 slaapk., 4e slaapk. op
zolder via vaste trap, over-
dekt terras. Perc. 379 m2,

’ 189.000,- k.k.
Schaesberg

Mijnlamp 24, goed onderh.
tussenwoning, '82, m. tuin

en berging, 3 slaapk., badk.,
ruime zolder, (vaste trap),

’ 130.000,- k.k.

Bopa o.g.
Tel. 045-324133.

Met spoed te koop gevr. te
Kerkrade

goed onderhouden halfvrijst.
en vrijstaande woonhuizen/

bungalows (met tuin en
garage) tot ’ 300.000,-.
Bopa o/g, 045-324133.

■k 'j v_ - - - --

_m\ V ' V*rH\ vs /_\

Norel hallenbouw
Build to lease
Hamar, 045-210719.

ELSLOO: goed onderhou-
den halfvr. woning met grote
tuin op het zuiden, plusm.
30m. diep. Ind.: hal, toilet,
woonkamer met open eiken
keuken en app. 1e verd.: 3
slpkmrs. badk. met douche,
gar stal, terras, zolder. Bo-
venh. voorz. van roll. Geh.
huis voorz. van parket en cv

’ 155.000,- kk. 046-374104
Te koop vrijst. WOONHUIS
goed onderh. Veersestr. 7,
Guttecoven. 04498-54837.
AMSTENRADE, Hommer-
terallee 2b, vrijst. bungalow
met 1 slaapk., in zeer goede
staat, ’ 159.000,-. Wijman
& Partners, 045-728671.
BRUNSSUM, Venweg 112,
eengezinswoning met 3
slaapk., kunststof ramen
met dubbel glas, voor en
achtertuin, ’95.000,- k.k.
Zonder eigen geld komt de
netto maandlast op ca.
’6OO,- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
SCHINVELD, Bouwberg
118, eegnezinswoning in
prima staat, met 2 slaapk.,
achtertuin met auto bereik-
baar, ’98.000,- k.k. Bij
100% financiering netto ca.
f650- p.mnd. Wijman &
Partners, 045-728671.
Te koop: BRUNSSUM, half-
vrijst. woonh. met gar. en
tuin. Ind.: o.a. gr. woonk.
net open haard, open keu-
ten mcl. app., 3 slaapk.,
uxe badk., 2 zolderk., vr.pr.
M 65.000,- k.k. Makelaardij
D.G. Van Gerwen 8.V.,
viaastricht. Tel. 043-252425

Bedrijfsruimte
Te koop

bedrijfsruimte met bouwplaats
voor div. doeleinden. Volledig verwarmd. Goed geïsoleerd.

Gelegen te Z.Z. Bolder gemeente Riemst.
Inlichtingen tel. 04408-2408 na 19.00 uur.

Te huur gevraagd
winkel of kantoor met ruime loods

omgeving Heerlen, Kerkrade of Vaals,
huurprijs plm. ’ 1.000,-. Tel. 04740-4478.

Te huur
Winkel en/of kantoorruimte ;
Plm. 120 m2, geschikt voor vele doeleinden,

met ruime parkeergelegenh. Omg. Hoensbroek/Brunssum. "Tel. 045-212200 na 16 uur.
GEMEUBILEERDE kanto-ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Busmess-Center 043-
-821500.

Te huur BEDRIJFSRUIMTE/: opslagruimte in Maas- i
mechelen (België), goed ge- <legen, opp. 500 m2. Inl. 09- i
3211-762212. ;
Piccolo's in het Limburgs IDagblad zijn groot in RE- ï
SULTAAT! Bel: 045-719966. I

Bouwen/Verbouwen ,
6462 EX, huisnr. 143. i

HOUTKLOVERS huur of
koop je bij BROUWERS/
BBIS! Maastricht 043-
-684444, Heerlen 045-
-411930, Wijlre 04450-2220.

Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

: Kunststof RAMEN en deu- ,
ren, schuifpuien, nu extra
winterkorting tot 15%. Direkt
van fabriek. Ook wederver- <kopers gaevr. Fa. Feso- itherm, tel. 045-215341. |
Te k. beukehouten TRAP, '14 treden hg., 2.70 mtr. Tel. "045-231861.

Bouwmaterialen & Machines

i

Zand Grind Bouwmaterialen j
Tuindekoratie Transport 'WESSEM, Groeneweg 1, tel. 04756-1442

MAASTRICHT, Borgharenweg 160, tel. 043-631999
BRUNSSUM, Bouwbergstraat 102, tel. 045-251962

Te koop HEFTRUCK 2 en
2,5 ton, diesel en gas;
1 elektr. schaarhoogwerker,
werkhoogte plm. 8 mtr.
Smeets, Dries 27, Neer, tel.
04759-1375.
Nieuw 1e k. BALKHOUT,
63x160 ’6,61 p.m. 75x175
’8,60 p.m. 75x200 ’9.83p.m. mcl. BTW. Impreg b.v.,
In de Cramer 18, Heerlen.
Tel. 045-717733.

Te huur van particulier I
BOUWLIFT, bouwkeet, be- ,
tonmolen, draai-stutten, y
electr. bouwaansl. kast. Tel. ■045-316886.
Te koop 3-tons HEFTRUCK i
Tel.: 045-317685. -KUNSTSTOF-ramen-deu- ,
ren-serres, van fabrikant 'naar klant, nergens goedko- Iper. Tel. 045-327962; fax. <nr. 045-327963. t

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
BRUNSSUM: Kruisberg,
tussenwoning met 3 slpkmrs
en gar. vr.pr. ’115.000,-.
Tel. 045-258511.
BELGISCH Limburg, bij
Genk.' Vakantieverblijf met
vijver (3.000 m2), mooie
rustige omgeving, ideaale
ligging. 0932-11633828.
VAESRADE, Rozenstr. 56,
mooi gelegen vrijstaand,
modern landhuis op perceel
van ca. 800 m2. Zeer lu-
xueuze afwerking,
’287.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
Te k. goedlopende CAFE-
TARIA, met woning te Land-
graaf. Tel. 045-453032.
BERG EN TERBLIJT plan
Mariamunster, zeer goed
gel. halfvrijst. woonhuis met
fraaie tuin zuid/westen, rui-
me woonk., 4 slpks., badk.,
aparte 2e toilet, garage met
zolder/berg., tot. opp. circa
270 m2. Aanv. i.0., vr.pr.

’ 295.000,-k.k. Tel. 04406-
-41244 b.g.g. 043-887390.
Exclusieve VILLA Spaanse
stijl te koop te Hasselt, Lim-
burg, ’1.000.000,-. Tel.'o--3211361754 Mevr. Kerkhofs
HEERLEN. Schaesberger-
weg 48, (nabij centrum).
Perf. drive-inn woning met
inpandige garage, 3 slpk.,
40 m 2woonk. met parket,
nwe. witte badk., aanbouw-
keuken, hardhouten kozij-
nen, dubb. glas. Keurig
pand. Zien is kopen.
’135.000,- k.k. Tel. 046-
-742550 Jos Storms O.G.
Geleen.

PUTH, Irenestraat 7. Heden
open huis van* 13-15 uur.
Perf. verbouwd woonh. met
3 slpks., luxe badk., aan-
bouwk., leuke tuin, garage
(huur), alles hardh. kozijnen,
dubbel glas, kelder en zol-
der, Keurig pand. Kom van-
daag kijken, ’115.000,- k.k.
Zien is kopen. 046-742550.
Jos Storms O.G. Geleen.
BEEK, Marijkestr. 14. He-
den open huis van 15-17
uur. Ruim halfvrijst. woonh.
met garage, mooie tuin, 3
slpks., kelder, overd. terras,
aanbouwkeuk, mooie utt-
bouwkamer. Moet binnen
gezien worden ’ 169.000,-
-k.k. Kom vandaag kijken.
Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuid):
Halfvrijst. hoekpand met ga-
rage, tuin, 3 slpks, zolder,
kelder, serre. Keurig pand
op leuke ligging, ’128.000,-
-k.k. Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
HOENSBROEK, Demstr. 18
Halfvrijst. jong woonh. (10 jr)
met garage, tuin, 3 slpks,
zolder. Geleg. voorkant
sportterrein. Keurig pand
voor starter, ’129.500,- k.k.
Tel. 046-742550 Jos Storms
O.G. Geleen.
KERKRADE-Chevremont,
Kloosterbosstr. la. Vooroor-
logs-herenhuis te koop met
zeer interessante gebruiks-
mogelijkheden door ruime
indeling en vaste trap naar
zolder. Direct aanvaardbaar.
Inl. 045-314722.
NIEUWENHAGEN nabij
winkelcentr. groot tussenlig-
gend woonhuis, met veel
kantoor- en hobbyruimte,
geschikt voor div. doelein-
den, pr. ’150.000,- k.k. Tel.
045-321534
OIRSBEEK, Putstr. 13. Ka-
rakter, halfvrijst. (herenhuis)
met mooie tuin (480 m2),
garage, ruime woonk., metserre, 3 slpks., zolder (vaste
trap) kelder cv, ’165.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms o.g. Geleen.

Bladblazers
en zuigers

Frissen Tuin en Park BV
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40253. .
Nu ook in KERKRADE,
Locht 23, 045-428900, kwe-
kerij- tuincentrum Dautzen-
berg, Euverem 16 te Gulpen
04450-2131. Container-
planten, heide- haagconife-
ren, taxus, heesters, vaste
planten, rozen, fruitbomen.
Te koop HAAGCONIFEREN
v.a. ’5,- p.st. Tel. 04404-
-2171.

Prima eiken biels ’32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733

DOMPELPOMPEN voorkelders en vijvers, 7.000 literper uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43,
Margraten. Tel. 04458-1982

KERKRADE-WEST I
De notarissen J.L.Th. Oostwegel en mr P.W.H.A. Ritzen

te
Kerkrade-West

zullen op vrijdag 29 november a.s., des namiddagsom
15.00 uur in Bar-dancing 't Wieltje, Akerstraat 36 te

Kerkrade-West, op grond van artikel 1223van het
Burgerlijk Wetboek.

PUBLIEK BIJ OPBOD EN AFSLAG VERKOPEN:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf
en tuin, staande en gelegenaan de Renierstraat 14te
Kerkrade, kadastraal bekend Gemeente Kerkrade, sectie H
nummer 528, groot een are en zes en twintig centiaren.
Indeling:
benedenverdieping: woonkamer met openkeuken,
2 kleine kamers, douche en toilet;
1e-verdieping: 3 slaapkamers en douche.
Aanvaarding: eventueel te bewerkstelligen met de grosse
van de akte van veiling.
Betaling van dekoopprijs: uiterlijk 15 januari 1992.
Van toepassing zijn de A.V.V. van 1987 met inachtneming
van de in de akte opgenomen afwijkingen.
Bezichting: in nader overleg met genoemdnotariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd
notariskantoor, Willem Sophiastraat 10te Kerkrade-West,
te1.:045-411945.

NOTARIS A.L.J.M. MURIS TE KERKRADE
zal op 20 november 1991 om 15.00 uur op verzoek van zijn
opdrachtgever in café ejen Bouwerweij, Franciscanerstraat 44
'te Kerkrade, in het openbaar bij opbod en afslag ex art. 1223
BW verkopen

WINKELWOONHUIS
(voorheen kapsalon) met ondergrond en verdere aanhorighe-
den, Bleijerheiderstraat 131ate Kerkrade, kadastraal bekend
als gemeente Kerkrade, sectie F nummer 2834, groot 1,40
are.
Indeling: begane grond: winkel, toilet, binnenplaats; eerste
verdieping: gang, woonkamer, badkamer, keuken, dakterras;
tweede verdieping: 3 slaapkamers, vliering.
Aanvaarding: koper kan na betaling van de koopsom met de
grosse der akte van veiling ontruiming van het gekochte be-
werkstelligen.
Betaling: de koopsom dient te worden voldaan op uiterlijk 3
januari 1992.
Bezichtiging: in overleg met genoemd notariskantoor.
Terzake van de onderhavige veiling zijn van toepassing de Al-
gemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van de
Koninklijke Notariële Broederschap.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij genoemd notariskan-
toor, Grupellostraat 6 te Kerkrade, tel. 045-457251.

NOTARIS MR. J.L.M. SCHUTGENS
te Hoensbroek, gemeente Heerlen,

zal op woensdag 20 november 1991 om 15.00 uur in Multi-
functioneel Centrum Gebrook, Prinsenstraat 12 te 6433 GJ
Hoensbroek, gemeente Heerlen, in het openbaar bij opbod en
afslag in één zitting ex art. 1223 lid 2 BW verkopen:
HET WINKELWOONHUIS TE HOENSBROEK-HEERLEN
met inrit, garage, hobbyruimten, achterbouw en tuin, gelegen
aan de Hoofdstraat 112, te 6432 GH Hoensbroek, kad. bekend
gem. Hoensbroek, sectie A nr. 4547, groot 4.86 are.
Indeling: begane grond: winkelruimte, achterkamer en achter-
bouw met keuken, bijkeuken, berging en toilet; ,
verdieping: drie (slaap)kamers en een badkamer met ligbad en
toilet; I
via vaste trap bereikbare zolder; l
hobbyruimte boven en achter de garage; I
het pand is gedeeltelijk onderkelderd. i
Aanvaarding: terstond en in eigen gebruik na betaling der
koopprijs en kosten. 'Betaling: de koopsom dient te worden voldaan uiterlijk op 3 'januari 1992. 'Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris.
Terzake van deze veiling zijn van toepassing de Algemene 'Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987 van de Koninklijke I
Notariële Broederschap.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij notaris mr. J.L.M.
Schutgens, Juliana Bemhardlaan 118, te Hoensbroek, ge-
meente Heerlen, tel.: 045-228384.

GEMEENTE VAALS J
AANBESTEDING MET VOORAFGAANDE SELECTÜ

Namens het college van burgemeester en wethouder!"^de gemeente Vaals zal door Planburo Witt en J"l#Postbus 2923, 6401 DX Heerlen een aanbesteding!"^
voorafgaande selectie overeenkomstig het Uniform AlB
stedingsreglement 1986 worden gehouden voor het^-^
gemeente Vaals uit te voeren werk, beschreven in W!
nr. 90036 voor

reconstructie Maastrichterlaan fase II i
Het werk omvat 0.a.: fc~M- Het verwijderen en afvoeren van straatmeubilai'%/lgemeentedepot. j }- Het opbreken van ca. 3450 m bestaande kantops»

gen c.g. molgoot cq. 1300 m trottoirbanden.
- Het opbreken van ca. 9800 m 2bestaande open ef

sloten verharding.- Het maken van rioleringswerken.- Het verrichten van grondwerken: ontgraven en ve
ken ca. 5650 m 3, grond afvoeren ca. 5250 m 3. I- Het aanbrengen van ca. 2850 m 3zand.- Het aanbrengen van ca. 7000 m 2steenmengsel
ongebonden verhardingslaag.

- Het leveren en verwerken van ca. 1800 ton asfalt, fet i<- Het maken van ca. 5500 m 2bestratingen en beteikdnp
gen. , r-

- Het maken van ca. 3550 m kantopsluitingen. :.lcle
- Bijkomende civiel technische werkzaamheden zoalWrU

fotoreportage, metselwerk en straatmeubilair. teffe-De termijn voor de uitvoering bedraagt: 125werkbare\ j 'dagen. , ue- n
Aanmelding Orst_1. De aanmelding als gegadigde dient schriftelijk in dek

derlandse taal te geschieden voor 29-11-1991 bij <LJ?buro Witt en Jongen, Postbus 2923, 6401 DX Heer*-*-"'
2. Bij de aanmelding als gegadigde dienen de voloWUv

gegevens te worden overgelegd: erana. een bewijs van inschrijving van de betreffende^derneming in het beroepsregister; n
b. de voor de onderneming vereiste vestigingsve^Or.

ning of ontheffing; J^gev
c. verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals' % 0worden afgegeven door de ontvanger der beiafater .

gen en door de bedrijfsvereniging; e (J
d. een bankverklaring waaruit de financiële draagl% v

van zijn onderneming blijkt; elfse. een lijst van de in de laatste 5 jaren door zijn o":aaie]neming (of door de deelnemers van een aannekerc }ecombinatie) onder vergelijkbare omstandige ij teruitgevoerde en tijdig opgeleverde werken met j .
aannemingssom of gefactureerd bedrag gelijk ltl 'of groter aan ’ 700.000,- (exclusief 8.T.W.),- ml atÜU]dende de aanleg van asfaltverhardingen mcl. W "i<_[[nringen met een aannemingssom of gefactuffed H;
bedrag van minimaal’ 350.000,- (exclusief 8.T.fl

Indien de gegadigde voornemens is de asfaltverhaf ■"■"■■in onderaanneming te doen uitvoeren dient de gega
de de naam en het adres van de onderaannerrte
vermelden alsmede een lijst over te leggen zoals
vengenoemd.
Van elk werk dient de navolgende informatie te wo
verstrekt:
- korte omschrijving van het werk, waaruit blijkt d^y,^,

werk met werken als bovenbedoeld vergelijkbaa'^J^- naam van de opdrachtgever; r s
- aanneemsom exclusief 8.T.W.; ,j0 .- gefactureerd bedrag exclusief 8.T.W.; J^ le

- overeengekomen uitvoeringsduur inclusief verleg a
uitstel van de oplevering; * na. £- datum van de opdracht; [^- datum oplevering; ne 6

- onderdelen, welke door onderaannemers zijn u^iep
w

voerd met bedrag; e n
- naam van de onderaannemers; tar '- indien in combinatie uitgevoerd; percentage aan'^131

in de combinatie met juridische participatiever'"' lr

ding. jw
f. een opgave van de omzet in de wegenbouwvan he'^drijf in de laatste 3 boekjaren; b^'^g. de lijstvan uitvoerende werken, alsmede de opgave' e °de omzet van het bedrijf dienen van een account^/*?.verklaring te zijn voorzien; Jierh. een opgave van de personele bezetting van zijn o<\ c

neming; *»<i. een opgave van de in zijn onderneming aanwe'jaknow-how (beroepsdiploma's, ervaring) bij de staftere*het leidinggevend personeel; L /~
j. een opgave van het materieel, met vermelding vaiVjJ

capaciteit, waarover zijn onderneming of het concj 'waartoe zijn onderneming behoort, beschikt voor de jrovoering van het werk; Jo .°
k. een opgave van de eventueel voor het werk in te SLileu

kelen onderaannemer(s) met vermelding welke onl^^delen door deze onderaannemer(s) worden uitgev^L
en met welke materieel; h 0 'I. een opgave van de omvang, de daarvoor benodigdel^,
paciteit en de duurvan de door zijn onderneming ,fliToeriin uitvoering zijnde belangrijkste werken. ji^

talieUitnodiging WT
1. Voor een uitnodiging tot inschrijving komen uitsluiten"

aanmerking gegadigden, die:
a. voldoen aan het gestelde onder „Aanmelding";
b. niet in staat van faillissement of liquidatie verke'eJc in de laatste 3 jaren op een vakkundige en regelf*

ge wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgelet
verleend uitstel daarin begrepen: tenminste e.
werk in de wegenbouw met een aannemingsson1
gefactureerd bedrag gelijk aan of groter '’ 700.000,- (exclusief 8.T.W.), inhoudende de **leg van asfaltverhardingen mcl. funderingen met e
aannemingssom- of gefactureerd bedrag van C*
maal ’ 350.000,- (exclusief 8.T.W.); ftaIn het geval van een combinatie van 2 gegadig** büzullen zij gezamenlijk moeten voldoen aan 150%^ bv
de ervarings- en de omzeteis; bij een combinatie1' (j e3of meer gegadigden zullen 3 gegadigden gej bij
menlijk moeten voldoen aan 200% van de v<** (alnoemde eisen. , re,Dit geldt niet voor een combinatie die gevormd w\ Hq
door een aannemingsbedrijf en (een) dochteron* w<neming(en);

d. tenminste 50% van het werk zelf uitvoeren; Êre. beschikken over laboratoriumfaciliteiten voor het A ccrichten van bedrijfscontroles van asfaltbeton. . J V(2. Van de gegadigden die aan de gestelde geschikthej Veeisen voldoen, worden er maximaal 8 tot inschrijf te
uitgenodigd. Eigen productiecapaciteit en eigen ge
beidspotentieel zullen i.v.m. de continuïteit en voortg^ et-
van het werk belangrijke criteria vormen bij het sele^ deren van de uit te nodigen aannemers. , zeHet bepalen van aannemers dieworden uitgenodigd", 1 ;̂
in te schrijven, uit de aanmeldingen die voldoen aan *, w'criteria die in deze publicatie worden gesteld, zal d".
het college van burgemeester en wethouders der 9 g
meente Vaals naar eigen inzicht plaatsvinden; , is3. De uitnodigingen tot inschrijving mcl. bestek zullen 0$ V;
lijk op 13-12-1991 worden verzonden. . irDe betaling geschiedt: in 4 wekelijkse termijnen. Een "reidsverklaring, bankgarantie wordt verlangd. je

Burgemeester en wethouders van Vaals,
De secretaris, A. Kusters,
de Burgemeester, M. Jussen, (1.b.).

> I

CUSTERSLAAN 29 TE NIEUWENHAGEN
GEMEENTE LANDGRAAF

Mr. M.H.J.M. TOMLOW, notaris ter standplaats He^
len, deelt mede dat de op 20 november 1991 om W,
uur in Café Dancing Restaurant „Het Streeperkruis'\
Schaesberg, gemeente Landgraaf, Streeperstraat &
voorziene openbare verkoop van het onroerend goe**'
GEMEENTE LANDGRAAF: vrijstaand landhuis &[
zij-inrit met parkeerplaatsen, tuin, vrijstaande d^
bele garage/berging, ondergrond en erf, staande \
gelegen te Nieuwenhagen, gemeente Landgraaf, C"
terslaan 29, kadastraal bekend als gemeente NieuW^
hagen, sectie B nummer 6356, groot 26,05 a.

GEEN DOORGANG ZAL VINDEN', >



Zaterdag 16 november 1991 "41

Bescherm de
Waterleiding
tegen vorst

Voor het isoleren van leidingen zijn
diverse materialen in de handel. De
bekende schuimstof-buisisolatie
kan heel gemakkelijk aangebracht
worden. Ook in repen van enkele
centimeters breedte geknipteradia-
torfolie (liefst die met tussen alumi-
niumfolie aanwezige luchtcellen),
die spiraalsgewijs om de buis ge-
wikkeld worden, vormt een uitste-
kende bescherming. Daarnaast
bestaat er isolatielint, via een trans-
formator op het elektriciteitsnet
aangesloten, dat rond leidingdelen
wordt gewikkeld. Een bijbehorende
thermostaat schakelt de stroom in
wanneer dat nodig is, het lint wordt
warm en houdt de leiding dus vorst-
vrij.

'tedÜ *S nu a^ raadzaam omjdacht te zijn op de nade-
rde vorstperiode en om

jaiwrlei voorbereidingen te
re f^Qn om de vorst buiten

F deur te houden. Eén van
naarste gevolgen van

|d(Fst is het bevriezen van
|,jjif Waterleiding. Dit euvel
e</^t zich, ondanks de waar-
3ifl*nuWingen die de waterle-
idePranciers tegen de winteren uitgaan, elk jaar weer

Door eenvoudige voorzorgsmaatre-
gelen te nemen kunnen zowel de
kleine ongemakken als calamiteiten
voorkomen worden. Ga in de eerste
plaats na waar devorstgevoelige de-
len van de waterleiding zich bevin-
den. Dat kan al de meterput of -kast
zijn, de behuizing van hoofdkraan
en verbruiksmeter. Ook vlak langs
buitenmuren of in onverwarmde
ruimten lopende leidingdelen zijn
in dit opzicht risicodragers. En de
leiding naar een buitenkraan is
uiteraard het eerst aan de beurt, als
de vorst invalt.

(f Sevolgen daarvanzijn niet alleen
aL or>gemak van tijdelijk zonder
L i züten; erger nog is de schade
jf kan ontstaan tengevolge van
[Jl gesprongen' leiding. Dit kan
ii . °P een regelrechte ramp uit-
i|g 'en, zoals vele wintervakantie-
*ni t*ers a^ ondervonden hebben.
L ..^"ugkeer ontdekten ze dan dat
f tojdens hun afwezigheid bevro-
|L'en in diezelfde periode weer op
IjUüriijke wijze ontdooide water-ing het huis volkomen blankn Sezet. " Schuimstof-buisisolatie kan heel gemakkelijk over de water-

leiding worden aangebracht. Foto: KLAUS tummersi

Luik
Het komt voor dat bewoners van
een huis nauwelijks weten waar de
meterput zich bevindt. Ofmen weet
het wel, maar het luik is vanwege
de fraaie, soms zware vloerafwer-
king moeilijk te openen. In de tijd
die nodig is om de hoofdafsluiter te
bereiken kan al een enorme plens
water vanuit een barst in de leiding
het huis ingespoten zijn.
Vorstgevoelige meterputten (bij-
voorbeeld direct achter de voor-
deur) kunnen heel gemakkelijk

Verwarming
Vorst kan ook cv-leidingen belagen.
ledereen kan zelf wel nagaan welke
delen van het verwarmingscircuit
gevoelig zijn. Bijvoorbeeld naar de
garage, waar de radiator op een zo
laag mogelijke stand wordt gehou-
den. Een 'vorstvrij' ingestelde tem-
peratuur kan bij strenge vorst net
iets te laag zijn. In zulke gevallen
kunnen twee simpele maatregelen
de ellende buiten de deur houden:
dit riskante deel van de leiding
eveneens isoleren, èn de thermo-
staat of kraan van de radiator iets
hoger zetten.
Tijdens een wintervakantie wordt
vanwege de energiebesparing vaak
de cv op een heel laag 'pitje' gehou-
den. Dit vergroot echter het risico
van bevriezing en bovendien kost
het zoveel energie om het huis na
terugkeer weer warm te stoken dat
het voordeel van de besparing weer
voor een groot deel verloren gaat.

Cymbidum-orchidee steeds populairder

overzicht hypotheekrente

dergelijke zuinige, maar tevens
'schonere' ketels een overheidssub-
sidie te verkrijgen.
Alles wat met cv-ketels te maken
heeft wordt in de gids duidelijk uit
de doeken gedaan, dus ook de aan
de cv gekoppelde warmwatervoor-
ziening en isolatie, die immers
eveneens tot een economischer ver-
bruikvan energie leidt. De aspirant-
koper van een cv-ketel krijgt tevens
een overzicht van wat er op dit ge-
bied allemaal te koop is en hoe de
prijzen liggen.

ring van gas opleveren. Bovendien
is het mogelijk op de aanschaf van

De gids is in de tijdschriftenwinkels
voor f 4.95 verkrijgbaar.

nadelen zowel als de mogelijkheden
en onmogelijkheden tegen elkaar
afwegen. Een overzichtelijke en
complete wegwijzer op dit gebied is
depas verschenen Welke-Gids 'Ver-
warming.
Daarin wordt uiteraard veel aan-
dacht besteed aan de VR- en HR-
ketels (verbeterd, c.g. hoog rende-
ment), die ten opzichte van de con-
ventionele ketels een grote bespa-

De aanschaf van een nieuwe cv-
ketel (een forse investering) is een
kwestie van zorgvuldig alle voor- en

Gids over verwarming

nen, als snijbloem èn als potplant,
zodat u in de huiskamer (of kasje)
uw eigen orchideeën kunt kweken.

Vele tinten
De bloemen komen voor in alle pas-
teltinten die men zich maar kan
wensen: roze, rood, karmijn, bruin,
wit, geel, groen, alle met een fraai
getekende lip in meestal contraste-
rende kleuren. Er zijn ruim zeven-
duizend verschillende kruisingen!
De voorkeur van de consument gaat
uit naar de in zwang zijnde mode-
tinten zoals de zachtgele Pen.
Broadmoor. Maar ook de rode Red
Beauty valt in de smaak, evenals de
rassen Troubadour, Vanguard en

St.- Sherrie. Bij de mini-Cymbi-
dium scoren Ballerina, Goldenrod,
Kate Hepburn en Princess Rosé
hoog.
Het is wel zaak dat de bloemen in
een schone vaas gezet worden, na-
dat met een scherp mes een stukje
van de steel is gesneden. Vergeet
niet het snijbloemenvoedsel dat u
er van de bloemist bij kreeg aan het
water toe te voegen.

De grootbloemige Cymbidiums ko-
men van oorsprong uit de Hima-
laya, India en Birma, de kleinbloe-
mige uit China en Taiwan. De soor-
ten die in de warme kas gekweekt
worden stammen uit de Filippijnen
en Indonesië. Ook Australië levert

bepaalde soorten. Er komen steeds
nieuwehybriden van die soorten ter*
beschikking van de consument.

Als potplant
In beperkte mate wordt mini-Cym-
bidium als potplant verkocht. Ze
wortelen in een luchtig mengsel en
moeten elke dag begoten worden.
Zo lang er geen open bloemen zijn
worden de planten ook besproeid,
liefst met lauwwarm ontkalkt wa-
ter. Na de bloei wordt de plant in
een koele kamer gezet. De planten
kunnen in de zomer in de tuin. Als
ze het daar naar hun zin hebben,
verschijnen tegen het najaar nieuwe
bloeistengels. Ze staan in de kamer

graag op een lichte, niet te warme
plek. In de vrije natuur groeien ze
in oksela van boomtakken of op de
grond van het regenwoud, waar de
zon de planten nauwelijks kan be-
reiken.

Planten die drie jaarin dezelfde pot
gestaan hebben moeten in een
nieuw grondmengsel gezet worden.
Veenmos, varenwortel, beukeblad
en denneschors zijn de ingrediën-
ten daarvoor. Planten die in de kou-
de kas overwinteren dient u binnen
te halen wanneer de temperatuur 's
nachts onder de 8 graden zakt. In de
groeiperiode geeft u de plant om de
twee weken wat speciale voeding
voor orchideeën.

a "fi idium is een van de orchidee-
J6eieS nten die de laatste jaren
ij0 . Populair zijn geworden. DeJk 'etlde takken worden verleide-'l«{L aangeboden: verpakt in een"aki61""00,5' wal' e^ vervoer verge-
'üit *Jkt. Vroeger waren ze uit-
he er}d in heel exclusieve bloe-

de nkels verkrijgbaar (vaak
6 2e>n °^ Destemng). maar nu koop
w als 'meeneembloemetje' in het

r%, enhuis of de supermarkt. Enrf lri debloemenkiosk op de hoek.

'%f.e °rchidee is zó populair gewor-
l > dathaar naam op nummer acht

3Fm bloemen-top-tien staat. Watalo^^nsen aanspreekt is de lange
JtetriTaarneid, waarin ze wedijvert
1C de nog populairder chrysanten.
Jv6p Tf lange houdbaarheid liggen
'*L belangrijke zaken ten grond-
R H * moment waarop de kwe-
L /~e tak snijdt èn de aanvoer naar
I/at 6l^nS en naar de bloemist, op
fi er met snijbloemenvoedsel.

JO .°^Dloemige rassen kunnen zon
s'einKi40 dagen in de vaas staan,
iKar h

mige twee tot drie weken-
>>|o moet de kweker de groot-

iioJ^ge geoogst hebben op het
es j ênt dat er nog éénknop geheel
w ~n was, en de klein, bloemige
in„ de laatste knop bijna open
Ulu e komende wintermaanden
e^*1 we Cymbidium weer in toe-

ij ende aantallen zien verschij-

Hypotheekrente 12 november 1991
De rentetarieven op de kapitaalmarkt zijn afgelopen week onder in-
vloed van internationale ontwikkelingen licht gedaald. Effect op de
hypotheekrentetarieven heeft dit echter niet gehad.

Verfrestant
langer

bewaren
Na
bj; if VriJwel elke schilderklus
blik er een verfrestant in net
deu ach*cer. Ook wanneer het
bliiw 61 stevië wordt 'aangeklopt',
(ak ■ e- ver^ na verl°°P van tijd
re Je die bijvoorbeeld voor een
jj

aratie van het schilderwerk
a|g hebt) toch hard te zijn ge-

Er "cce e
ls een eenvoudig trucje om

V„ verfrestant lang te bewaren.
Verf i J-der met een kwastJe de
teri u*e op de rand van de 'Dus
gen gekomenis. Druk vervol-
etl j? net deksel stevig op de bus
cje *eer deze om. De verf vult zo
ZQ . naad tussen bus en deksel,
ka ajer geen lucht naar binnen
ty

n komen. Bewaar de bus ge-
"on rechtop staand.

" Al deze produkten moeten vanaf januari voorzien zijn van een waarschuwingsetiket

E
i s voordeel van deze methode
van at Je voor net bijwerken
ir» h een eventuele beschadiging
kI P ?et verfwerk precies dezelfde
■Je n biJ de hand hebt, doordat

niet hoeft te verdunnen.

Met ingang van 1 januari 1992 mo-
gen gevaarlijke stoffen alleen nog
worden verkocht als op de verpak-
king een waarschuwingsetiket
voorkomt. Deze wettelijke verplich-
ting wordt van kracht voor alle hob-
by- en huishoudelijke chemicaliën,
alsmede voor fotochemicaliën en
middelen voor industriële doelein-
den.
De etiketteringsplicht wordt inge-
voerd op grond van de Wet Milieu-
gevaarlijke Stoffen (WMS). Zo geeft
het departement uitvoering aan de
EG-richtlijn voor Algemene Prepa-
raten.

Verf, oplosmiddelen, lijm en druk-
inkt moeten op dit moment al zijn
voorzien van een waarschuwend
etiket.

Vanaf 1 januari geldt deze plicht

voor alle preparaten die onder de
werkingskracht van de WMS vallen.
Daaronder valt ook een deel van de
was- en reinigingsmiddelen die in
Nederland worden verkocht.
Het ministerie van WVC stelt vanaf

De nieuwe regels voor de etikette-
ring zijn vastgelegd in het 'Besluit
verpakking en aanduiding milieu-
gevaarlijke stoffen' en de 'Nadere
regels verpakking en aanduiding
milieugevaarlijke stoffen.

Verplicht etiket
gevaarlijke stoffen

1 januari ook speciale eisen aan de
etikettering van middelen die ge-
vaar opleveren zodra ze worden
gemengd met een andere stof. Dat
geldt onder meer voor middelen
met chloorbleekloog. Ook moet de
aanduiding 'bevat lood' in 1992 prij-
ken op de verfsoorten die nu al een
laag loodgehalte bevatten.

_
(ADVERTENTIE)

lgfl O Iï^ïeSblWti\^ \* +*** ü3253333333t ra ______ mn

rentepercentages
rente afsl. opgave nwr bij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 10.20 6,23 4,15 -
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 9,60 6,56 5,08
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 3,77
ABP 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 3,91
Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 5 jaar 1,00 9,40 5,69 3,73 < 'Bouwf. Limb. Gem. spaar vasth. 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 4,02
CDK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,40 6,42 4,97
CDK-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 3.87
Centrale Volksbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,40 5,65 3,67
Centrale Volksbank spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Centrale Volksbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 9,20 6,28 4,87
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Direktbank 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 3,91
NMB spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB spaarhyp. 10 jaar 1,00 9,80 5,94 3,92
NMB arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,50 6,49 5,03
NMB arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,50 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 3,90
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 9,90 6,05 4,01
Postbank 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 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 9,80 5,97 3,94
RABO (adviesrente) arm. hyp. var/l jr 1,00 9,40 6,42 4,97
RABO (adviesrente) arm. hyp. 4/5 jr 1,00 9,60 6,56 5,08
Spaarbank Limburg spaarhyp. 5 jaar 1,00 9,50 5,72 3,73
Spaarbank Limburg spaarhyp. 7 jaar 1,00 9,60 5,80 3,79
Spaarbank Limburg arm. hyp. 1 jaar 1,00 9,10 6,21 4,82
Spaarbank Limburg arm. hyp. 5 jaar 1,00 9,30 6,35 4,92
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 9,50 5,74 3,76
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 5 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78
Zwolsche Algemene ZA-hyp plan 10 jaar 1,00 9,50 5,76 3,78

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 hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week:
van zondagi 3 november t/m zaterdag: 9 november 1991

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruik in verbruik voor de verbruik kost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 22 ’ 12,54 70
900 24 ’ 13,68 80

1000 27 ’ 15,39 88
1100 30 ’ 17,10 98
1200 33 ’ 18,81 107
1300 35 ’ 19,95 115
1400 38 ’ 21,66 124
1500 41 ’ 23,37 133
1600 44 ’ 25,08 142
1700 46 ’ 26,22 152
1800 49 ’ 27,93 161
1900 52 ’ 29,64 170
2000 55 ’ 31,35 179
2200 60 ’ 34,20 197
2400 66 ’ 37,62 214
2600 71 ’ 40,47 233
2800 77 ’ 43,89 251
3000 82 ’ 46,74 269
3300 91 ’ 51,87 296
3600 99 ’ 56,43 324
3900 107 ’ 60,99 350
4200 115 ’.65,55 377
4600 126 ’ 71,82 413
5000 138 ’ 78,66 451
5500 151 ’ 86,07 494
6000 165 ’ 94,05 540
6500 179 ’102,03 585

Tip: Energiebesparing: goed voor uw beurs en goed voor het milieu..

(ADVERTENTIE)

r—^""L Huur nu uw CV ketel^^>|
jSR^I reeds vanaf vyss^
wo^iißi^BHhMHÉHili^^^^~
s^- verhhueusfl:o4s-442326

geïsoleerd worden. Polystyreen-
schuim in plaatvorm isvoor dit doel
heel geschikt. Dit materiaal laat
zich gemakkelijk op maat snijden.
Vergeet daarbij ook de onderkant
van het luik niet.

Limburgs dagblad woonblad
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I Deze Q) NVM-makelaars
I werken aan de verkoop van

Uw huis!
<. Aquina Heerlen 045-715566

2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van dePas Heerlen 045-741616 r==i5. DeLaHaye Hoensbroek 045-223434 Kfl6. Pickee Landgraaf 045-326767 |||

j 7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 l1""^""!
I
II . 1

KERKRADE-CHEVREMONT
Goed gelegen 6 halfvrijstaande premie-A-woningen (Ahornstraat) met gas-
c.v., berging en tuin (garage mogelijk).
Indeling: entree, hal,
woonkamer, keuken ~,,-. .iy

1e verdieping: drie _JIIÉÏ IfoEfiflFr* \

2e verdieping: ruime ,^^3B%;

Muren, dak en begane - ' ■^■-v^^tÉtoiii-iit
grondvloer zijn geïso-
leerd; dubbele begla-
zing in woonkamer en Maandag^ne,Tie7^iida? Taxaties'
keuken. ""'ÏÏ.'ÏS»

geopend van ■ At hypothee -
Door de premie-A- 900,0t1500uur-
regeling 1991 zijn de Tel: 045-326767
Woningen blijvend Heerlenseweg 22, |m|
betaalbaar. 6371 hs, postbus 31193, |llfl

" 6370 AD Landgraaf. I NVM I

Hl PkkCCmakeiaardijbv

|PickéetVanHubUitAktief!
BRUNSSUM: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en tuin. KERKRADE-CENTRUM: winkelpand (ca. 55 m 2) met magazijn,
Gelegen aan de rand van hetcentrum. Ind. souterrain: div. berg- werkruimte en boyenwoning. Vraagprijs ’ 145.000,- k.k.
en hobbyruimte. Part. en 1everd.: woonk. met parketvloer, keu- KERKRADE - Vinkerstraat: tussengelegen woonhuis met gas-
ken, groot terras, 4 slpk., badkamer. Prijs ’ 199.500,-k.k. cv. en nabij gelegen tuin. Ind. o.a. provisiekelder, eetkeuken,
HEERLEN: vrijstaand landhuistype met gas-c.v., garage en tuin. badk. met ligb., v.w. 1e verd. woonk., één slaapk. 2e verd. vaste
Rustig gelegen. Grenzend aan een groot wandelgebied. Goed on- trap, slaapk. Prijs ’ 85.000,- k.k.
derhouden. Ged. dubb. beglazing. Ind. o.a. ruime living met werk- | —cruiccacDr. „,;;_,,*_,„* I
hoek (ca. 46 m 2), open haard. Eetkeuken, bijkeuken, drie ruime '__**____. h^ „"~c * f' aa"a
slpk., badkamer met o.a. ligbad, douche en toilet. Zolderru.m.e nZfnZTilT^nri^Z'(bereikbaar via een vaste trap,. Koopprijs f 198.500,k.k. -ÉggfPl jk K^n
l uccdi cm -7inr,—■" . _, _. ■ . I I Bouwjaar 1989. Degelijk enHEERLEN-ZUID: vrijstaand herenhuis aan de buitenrand van frf m W—\ I d Verzorgde uitvoerings-eini>Url^ R"st,9 e" bl'JYend goed gelegen. Ged. geïso- H-kflk I I niveau. Uitstekend onder-

h !k onderhouden. Ind. o.a. sout.: ook van bui- WÈ£*'ÊtS*M I houden. Ind. o.a. woon-zeet-
b« „nn.', 9 l 9ara9,e* ,waskfuke"

Q
2

2
slpk„ b^k. ***** jMÊ^mmmm kamer met parketvloer, luxe

nfn9' %_? h
e Herd;: r? ya'e,'T9 (Ca' 78 m ' me'leis!e" keukeninst. met app.. bijkeuken, werkkamer (logeerkamer),?, «IZmC °Penhaard,Pa

I
rt,l' l^e keukeninst. met app.. 2 slpk., doucheruimte met toilet. 1everd.: drie slaapk., badkamer metuxe badk. met o.a. ligbad en douche. Prachtig aangelegde oa |igbad en douche Prijs f 330.000, k.ktuin (zuidwesten) met diverse terrassen. Prijs ’ 465.000, k.k. * I

A 5 HEER
J
LEN: rustig gelegen halfvrij- I WIJNANDSRADE: landhuis Ijjfl|| %ÈÊé "3aaand
n
woonh"ls met 9?s-c.v., ga- . met gas-c.v., dubbele in-

fci^H ïT'***-*^_.' 1— _
i^BH^m. I

HEERLEN: tekoop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Gemiddel- DIJ UW I tKKtINtNde huuropbrengst ca. ’ 11.520, per jaar. Vraagprijs ’ 105.000, ■—■■■«■■
k.k. KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2tot 650

êÉ «*%. mM- HULSBERG: halfvrijstaand m 2.Koopprijs vanaf ’60.000, k.k.
____J_i^___wÈ_______W___\ Ib woonhuis met gas-c.v., berging SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. Uitste-

en tuin. Rolluiken. Ind. o.a. pro- kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij centrum,

fl visiekelder, L-vormige woonka- Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variërend
mer, werkkamer, keuken, bij-. van ca. 500 m 2 tot 1013m 2.Prijzen vanaf ’ 87.300, v.o.n.

£jg keuken, tuinkamer en wasruim-■L te. 1e verd.: 3 slpk., badkamer. Taxaties,
I 2e verd.: zolderruimte. Vraag- makelaardij 0.g.,
I prijs (mcl. ged. stoffering) hypotheek-adviescentrale.
I ’ 169.000, k.k. k

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

>?*-"*&Gi&*_^_W_mm Ook's zaterdags
geopend van H

KERKRADE-WEST - Spek- 9.00 tot 15.00 uur.

■ L holzerheide: centrum. Win-

*' ' m_____._i#m_i * ke' met woonruimleJ 9as" En verder volgens afspraak.

PËJ^. houden. Geïsoleerd. Ind. Heerlenseweg 22, KA I
|^_ Hf 'léL o.a. winkel ca. 40 m 2.Kan- 6371 HS, postbus 31193, l|| ■ißfl toorruimte ca. 13 m 2, werk- 6370 AD Landgraaf. NVM ■

W»4B[ jJ woonkamer, ruime eetkeu- b^# ■ > mmm________m_________________\ ________
* ken.kamer. wasruimte, twee W___W__\__tmW__(_f^^^ ___r_r%M —J** ■

WÊ " &■£■ m flfH slaapkamers, ruime badka- l^lmf^^^ ITl3Kdddlul| DVI lü mer met o.a. ligbad en dou- _____________________________________________________

ui
VAN DONZEL

Systeembouw
Oirschotseweg 120

5684 NL Best
Betaalbaar bouwen!
beton of hout of

combinatie.

Vraag vrijblijvend
documentatie en inlichtingen

Voor Limburg
045-457347

of tel. 04998-95312/73932

Vrijstaand wonen in
Schinveld E jgj^lK 3|

dil lic l^^l $9B «f ik

JtÉÏI -*-^k Vr'iStaande Indeling: Bijzondere details:HL-, rj j|P\ woningen voor Doorzonwoonkamer - Spouw-, dak- en vloer-
f'Jl 4^ bewonina ca. 32 nr, inclusief isolatie.
M lal j open keuken. Gar./ber- - Dubbele beglazing.

yfl -*"^ft ï J gereed met g jng verdieping is - Hardhouten kozijnen.
IrP ïm W zee»" ruime voorzien van 3 slaap- Prijzen vanaf ’ 178.855,---?k " kamers resp. ca. 14, v.o.n. tot ’ 181.990,--

-■^JIIPPF*- Tuinen xox zo m ysep y m 2a|smede v.o.n. Netto maandlast
diep. een badkamer met vanaf ca. ’ 965,-- (reke-
Perceelsopper- "'Qbad en 2e toilet. ninghoudend met fiscaal. . Pll_ , Vaste trap naar zolder voordeel en 100 % finan-
vlaktes tot 355 m 2. ca 22 m 2. ciering). 10091001 \
c

\ fIJCI DA jGaarnevrijblijvend volledige informatie over de woningen aan rj| I^3l llfm de Merkeibeekerstraat, Schinveld. 10091001 t
" rJo3.rn .«*.. .<■<<*» . (.(.j>.M.... ,_

== == MAKELAARDIJ B.V. . »| £ . 2
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen ' 0#^„„H„ „,_„. Iq! {
Telefoon 045-712255* | Postcode Plaats - | <Maandag t/m vrijdag geopend I , rajtagfl £> | j,
van 9.00 tot 21.00 uur I Telefoon: °> I E
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur ■ In ongefrankeerde envelop zenden aan: i I!

OOK KANTOREN TE MAASTRICHT EN AKEN ! Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer4o, 6400 VB Heerlen. | f________________________________________________________________ Ü^ZTn-n^n T!ün„—1111^!" """ """ "^-"'--^^J^J^T

HOENSBROEK HOENSBROEK
Vraagprijs totaal ’ 95.000,-k.k. Vraagpr. totaal ’ 190.000,-k.k.In het centrum van Hoensbroek bieden wij een Woonhuis ’ 125.000,-k.k.voormalig café-pand aan. Dit object dient geheel Loods ’ 65.000,-k.k.

te worden gerestaureerd. Voor indeling en toe- Winkel-woon-
stand bezichtiging na afspraak. Perceelsopper- * huis met, ma-
vlakte 680 m 2. '^r^m^M £Z.<* T*~ 9aziin. kantoor

|: '."t"~'!'!.:-^-.- en bedrijfster-

HOENSBROEK - - t^L 'l&BDeling:
Vraagprijs ’ 105.000,-k.k. MM» I^lllft'ltl l°U,*: P'ktÜ;

Uitstekend onderhouden woonhuis met berging TWEZ- 1 Beg.gr.: hal,
en tuin. - I- fKöyP 1 . gesch. winkelr.,
INDELING- 'JK-3»aßßwüÉi» toilet, tweetal
Soutterain: pr. kelder. Beg. gr.: entree, woonka- opslagruimtes/magazijnen en ingebouwde kan-
mer, keuken, toilet, serre, grote tuin met buiten- 00r"mte: JeJ,erd" "oonk- keuken, studeerr.,
bergingen. 1e verd.: 3 slaapk., badkamer met °'let. fraai daktterras 2e Verd: overloop bet. toi-
douche; 2e verd.: bergzolder. Alg.: zeer goede let' 3. s|aaP_k- co^pl. badk. Alg.: karakteristiek
staat van onderhoud, hardhouten kozijnen, leuke ~°°?h"ls'AE,en ?b,act "a' le9io mogelijkheden,
ligging. Aanvaarding in overleg perc.opp.vl.: onde^ouis'°fs'a"^LGOED- Huuropbrengsten
U3m2 W mogelijk. KAN GESCHEIDEN WORDEN AAN-

GEKOCHT.

HOENSBROEK SWEIKHUIZENVraagprijs ’ 174.000,-k.k. ~Zeer fraai Vraa9Pr-,otaal f 204.000,-k.k.

lt INDELING: tuincontact>
Beg. gr.: entr., bet. toil., L-vorm, woonk. (beqr.qr. ''''^'^sssmmmmM keuken met
lametvloer), keuken met fr. aanbouw, garage (aa- fP p__ bl)keuken, toilet, bergingen, garage, tuin. 1e
rage-poort met loopdeur). 1e verd.: 4 slaapk Yard" °yerlooP 3 saapk., badk. (v.v. ligbad, dou-
badk. v.v. dub.e vaste wast., 2e toil. en ligb 2e che V\T 2e t0llet)- 2e Verd-: middels vliez°-
verd.: d.m.v. vliezotr. bereikbare bergz Alg.: trap bereikbare ruime bergzolder. Alg.: toestand
duurzame materialen, mooie ligging, loopafstand, 9°ed' ms"9 wonen' fraaie omgeving,
centrum, privacy, goed geïsoleerd.

HOENSBROEK BEDRIJFSOBJECT
Vraagprijs ’ 85.000,- k.k. HOENSBROEK/HEEREN

Uitstekend onderhouden (onlangs gerenoveerd), ~ -„„ ,
gesitueerd appartement in het "entrum van raa9pr*s°°m ’ 435.000,-k.k.
Hoensbroek. Vraagpr. 400 m2’410.000,-k.k.
INDELING' Uitstekend gesitueerde bedrijfshal met verhard
Sout.: berging. Par.: (4e verd.): entree, keuken i,s"le:XniP/Hfl^ dUS!riet! rrein DE KOUMEN
met aanbouw, betegeld toilet, betegelde badka- te Hoensbroek/Heerlen. Loods is voorzien van
mer met bad, douche en vaste wastafel, berging een rolpoort, gewapend betonnen vloeren en par-
ruime woonkamer, 3 slaapkamers. Alg.: uitste-' keerterrein. Loods is van duurzame materialen
kende ligging, lift aanwezig, huismeester gebouwd. Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig,a, oimoookji. Totale perceelsoppervlakte: circa 2250 m 2.

fr'Steens /DekHaye/Wald/Dogge
A.SSI' KA NTI K- ADVISI-'HKS \] AKKI.A A K D I J ONKOK R K N l) GOEI)

GEOPEND: f 1 ) HOENSBROEK
maandag t/m vrijdag " " HOOFDSTRAAT 88

kantoortijden 6432 GH HOENSBROEK
's zaterdags JJy TEL, 045-223434

lü.oo-a>3ouur i^USU FAX 045-230033

een o.g.
Taxeren, dat is wikken en I fl Aangesloten leden

onderscheidt de Vüïl eeïl J.W. Gorissen

NVBT-taxateur zich van ' ||||fl| fl Sten tel. 046-3317 48

anderen. lIIIU I 11 F.J. Offermans

Il ■Q I L IJ Geleen tel- °46 -74 °5 35

f/ e£ ■■ ■fl■ ■ fl LJ.A. Pijls/Ruyters BV

N VET- I I Sittard teL 046 52 90 °°

" Heerlen tel 045 -4272 28gebonden;
C.M. Burger

NVBT-
Pey-Echt tel. 04754 -8157 7

taxateurs
FJ.A. Delsing

W6ten düt éD ien. tel. 04754-81 53 2
Willen dat! J.Coessen

U neemt een Maastricht'te/..045 - 25 78 51

...__. , J.H.P. HorbachNVBT-taxateur in de arm
Heerlen tel 045 - 72 32 82omdat de waardebepaling

L.M.A. Mostard /
van onroerend goed het

m______-_\\_____________\\\_\______\t___\ Rentmeesterskantoor Limburg b.v.
werk van een deskundige _»

Herten tel. 04750-36 76 1

staat ah een j.E.vanoPPen

invullen van een WH R,van der Velden/ ETAB BV,
standaardformulier. Het lH Stem tel. 046 - 33 93 33

gaat misschien om de mÜ JJ.Zoethout/ ABAZ

■

Stapelwoning te Maastricht
Op vrijdag 29 november 1991 om 11.00 uur in een van de za-
len van restaurant 'Grand Mère' aan de Helmstraat 16/hoek
Vrijthof te Maastricht, zal door notaris J.H.W. Versteeg ter
standplaats Maastricht krachtens art. 1223 BW in het openbaar
in één zitting en bij opbod en afslag worden verkocht:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend ge-
bruik van: de berging begane grond, woonkamer, keuken,
dakterras, hal, toilet en meterkast op de 1everdieping, 3 slaap-
kamers, badkamer, overloop en bergkast op 2e verdieping, en
zolder op 3e verdieping, plaatselijk bekend als de woning
Aventijnhof 1-B te Maastricht, kadastraal bekend als Maas-
tricht O 4411 -A-4.
Op de verkoop zijn van toepassing de 'Algemene Veilingvoor-
waarden Onroerend Goed 1987' vastgesteld door de Koninklij-
ke Notariële Broederschap.
Betaling van de koopprijs uiterlijk 10 januari 1992.
Bezichtiging uitsluitend in overleg met het notariskantoor Vrijt-
hof 20 te Maastricht, tel. 043-217174, alwaar verdere inlichtin-gen.

ALCOHOL
EN

VERKEER
DAT KUN JE

NIET
MAKEN

iWf\Ê_MMmmmmn/
WY^'ÉÊf/// ~**g VerkeerNederlandwbmMM__mm

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j

SS*-! woonkamer met open keuken 40 m 2 + 2 slaapkamers. 2«= verd.: zolderruimte. Aanvaarding direkt.

1 BEDRIJFSPANDEN W— Te huur= HEERLEN CENTRUM
Tijdelijke verkoop- c.g. opslagruimte. Opp. beg. gr.: ca. 200 W= m 2. 1e verd.: ca. 200 m 2.Aanvaarding direkt. Prijs en condf P
ties op aanvraag.

____Z auto's. Aanvaarding direk1

JU Te huur
= VOERENDAAL
SSS ’ 1.100-per mnd.

-^ Dagwinkel in het centrum, opp. 65 m 2mcl. keuken, verlaagd
SSS plafond en toilet. Aanvaarding direkt.

== " Makelaar o.g. " Taxaties
ssa " Bedrijfsobjecten " Hypotheken
= " Woningen " Verzekeringen 'M

|makelaar^
i _j_ "SS |Ww) Hoolstraat 42, Voerendaal

IM «2=2322»
== NVM Met een NVM-makelaaf

[ [MAK^*ARJ koop jezonder zorgen. r~
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii S

PAUL sIS] SIMONS :
MAKELAARDIJ B.V st
ASSURANTIËNTAXATIES 0]
HYPOTHEKEN-FINANCIEN, g

■ EUROPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WORMS §j
■ stI Bocholtz: Z,

I Ouder halfvrijstaand woonhuis met garage en ruime \
I tuin. Ind.: o.a. hal, zitkam., eetkam., keuken, 3 ka- je
I mers op verdieping, keld., zold. en berging. Pand is ijs
I toe aan renovatie. Prijs: ’ 85.000- k.k. a_

BI Heerlen-Heerlerheide:
I Rustig gesitueerd en op loopafstand van winkeleen- iI trum gelegen jonge stadswoning met 3 slaapk. badk, ,
I etc. Volledige premie-A mogelijk. Prijs: ’ 118.000,- j *

Ikl<' \ Q

I Übach over Worms: ; r,

I Heerlen-Heerlerbaan:
I Seniorenbungalow met berg., garage en kleine tuin.I Ind.: o.a. hal, woonk. met keukenhoek, 2 slaapk en
I badk. Prijs: ’ 145.000-k.k. _
I Hulsberg: 1
lOp zéér goede stand gel. vrijst. landhuis met ruime

,
I inpandige garage en rondom tuin met de nodige pri- 1
I vacy. Ind.: o.a. hal, speelse living met open haard en <I vide, open keuken, 1 grote slaapk., 2 redelijke kin-
I derslaapk., ruime badk. en 2 kelders (plus sauna). \I Pand is in perfekte staat. Prijs: ’ 375.000- k.k. 'I Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.00 ,I uur.

—^ —.^~___-______— i

\ j 045-3181821
_
I
/\. BORN, KERKSTRAAT2{
/ \ ' 04498-550^

UfflTl HENDRDI
I■i n i

ASSURANTIEADVISEURS-ONROEREND GOED

|te koop

SUSTEREN, ORANJELAAN 6
In rustige buurt gelegen halfvr. BUNGALOW met inp. 9a'
rage en tuin. Ind. o.a. ruime hal, kelder, woonk. met opell'
haardpartij, 29 m 2, eetkeuk. met compl. aanb.keukef1'kantoor/hobby-ruimte, 24 m 2, 2 slpkmrs. Vraagpr 5

’ 159.500,-k.k.

Woonhuis verkopen?
Bel ons voor een ronduit goed(prijs-)
verkoopadvies. DOEN'
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Einde van
'Allo 'Allo
in zicht

New York in de rij voor sterrenrestaurant

'Planet Hollywood' draait
vooral om geld en glamour HEERLEN - Een onzekere toe-

komst wacht de populaire Britse
comedyserie 'Allo 'Allo. Een
nieuwe reeks opnamen is nog
niet in zicht en zoals het er nu
uitziet, is de kans groot dat die er
ook niet komt. Dat zou beteke-
nen, dat wat Nederland betreft
de Franse kroegbaas René en al
die andere gestoorde figuren uit
deze serie aanstaande vrijdag
voor het laatst in aktie zijn. Op
die dag zendt de TROS de tiende
en laatste aflevering uit van de
laatst gemaakte serie.

'Allo 'Allo was sinds oktober
1988 steeds een topper op de
TROS-avonden. Na aanvankelijk
lange aarzeling -vanwege de ge-
voeligheid in ons land van het
onderwerp- besloot programma-
directeur Cees den Daas de serie
tóch uit te zenden.

:* Kijk op de entree van 'Planet Hollywood' in Manhattan, het nieuwe uitgaanscentrum van New
Vork en wijde omgeving. " Van Arnold Schwarzenegger, die overigens ook enkele miljoenen dollars in het

restaurant gepompt heeft, staat zijn evenbeeld uit 'Terminator 2.

DOOR HANS TOONEN

" Twee hoofdrolspelers uit
de serie: Kim Hartman (als
Helga) en Richard Gibson
('Herr Flick').

elk geval. Bedacht door de Brit
Robert Earl, eigenaar van vijf-
tien Hard Rock Cafés, te vinden
van Tokio tot Reykjavik, Een er-
van ligt schuin tegenover Planet
Hollywood aan West 57th Street,
midden in Manhattan. lets ver-
derop pronkt Carnegie Hall en
geurt het Russian Tea House.

ning, nu drie weken geleden,
meer sterren binnen geweest
dan er boven Manhattan hangen.
Kim Basinger schoof aan, Elton
John, Stevie Wonder, Michael J.
Fox, Don Johnson met zijn ex
Patti D'Arbanviite, Bob Hope, en
natuurlijk Willis, Stallone en
Schwarzenegger hebben er een
vorkje geprikt.

VORK - Een scheut
en rum. Aangelengd

et champagne en kruiden-bitter. En niet te zuinig be-
sproeid met een spetterend
gaatje.

'/oor dit duivels drankje
1-Ku.n je aiieen terecht in 'Pla-
;net Hollywood', het aller-

'■Ruwste restaurant waar-
door heel New Vork en
f^ijde omgeving in de rij wil
fstaan.

wachters kun jeöf direct doorlo-
pen naar een bar in de vorm van
een halfgekanteld zwembad. Of
je mag weer in de rij, richting
restaurant. Wachtend op een
vrije, maar nog warme stoel krij-
gen je ogen alvast goed de kost.
Vlak boven de ingang naar de
toiletten hangt de bloedbijl van
Jack Nicholson uit 'The Shi-
ning'. Met daarnaast de fiets uit
'Butch Cassidy and the Sundan-
ce Kid'. Achter glas hangt de fo-
tocamera, waarmee Jimmy Ste-
wart een moord kiekt in Hitch-
cocks thriller 'Rear Window'. In
een vitrine bij de ingang hangt
het Persilwitte pak uit John Tra-
volta's enige hit 'Saterday Night
Fever.

***
Een van de in totaal honderd ser-
veersters (m/v) slalomt me door
de hoofdzaal, waar 'Batman'-ont-
werper Anton Furst tegen de
achterwand een adembenemend
sinister deel uit Batman's Got-
ham City heeft nagebouwd. Een
eetzaal verderop heeft de vorm
van eenruim bevensterde onder-
zeeër. Mijn tafel, afgedekt met
een goedkoop, mosgroen plastic
kleedje, staat vlak onder een
kijkkast met uniformen van Ri-
chard Gere en Louis Gossett Jr.
uit 'An Officer and a Gentleman.
Boven mijn hoofd is de ketting-

het masker van Darth Vader uit
'Star Wars', het gele badpak van
Jayne Mansfield uit 'The Girl
Can't Help It' en twee Harley's,
waarop gejakkerd is in 'Rocky'
en 'Terminator'. Bijzonder is de
piano, waarop Marilyn Monroe
gespeeld heeft toen ze nog ge-
woon Norma Jean heette.

***
Geld, daar draait deze 'Planet
Hollywood' om. Zelfs tot in de
toiletten ruikt het naar geld. Op
het damestoilet, zo is me bezwo-
ren, zakken de wastafels bijkans
door van de eau de toilettes, oog-
schaduw en lipsticks. Stuk voor
stuk gratis uit te proberen. Maar
bij de uitgang staat wel een
mandje voor een vrijwillig te ge-
ven dollar.

Kortom, een plek waarvoor je
toch gauw een miljoen dollar per
jaar aan huur moet neertellen.
Ondanks, beter gezegd dankzij
zijn miljoenen, heeft Robert Earl
toch drie poenige partners mee
langszij genomen. Bruce Willis
van 'Diehard', in wiens nabijheid
niemand nog iets durft op te
merken over zijn geflopte film
'Hudson Hawk'. Van de partij
zijn verder Sly Stallone van
'Rocky' en 'Rambo' en Arnold
Schwarzenegger van vooral 'Ter-
minator'. Dit wereldsterrenteam
heeft miljoenen dollars bijgelapt
in de totale kosten van deze der-
tig miljoen gulden kostende
combinatie van 'food and fame'.

Toch mikken de eigenaars op de
gewone sterveling. Reserveren is
dan ook niet mogelijk. ledereen
moet gewoon in de rij staan. Zo-
lang het maar voor eten is, ma-
ken Amerikanen daar geen punt
van.

***
Onder het eten zakt er bijna om
het kwartier in verschillende
hoeken op deze 'planeet' een
projectiescherm tot op ooghoog-
te. Gedurende vijfminuten word
je getrakteerd op verschillende
filmthema's zoals de kus, mon-
sters, supermannen en wónder-
vrouwen.

P de menukaart vind je deze
H?cktail terug onder de naam
i'te Exorcist. Eenmaal achter de
jj^gdurf jetegen jebeste vrien-
„,.tl te zeggen dat haar moeder'«nksokken breit.elf heb ik het op een Holly-. °od Bowl gehouden. Dan krijg
ikkewoon een nouten °ak met
cari

rgsla
' gemengd met ei> av°-

g **o, kaas, bonen en spekjes.
t

ec*°eld om het naar Californiëlaten smaken, het thuislandiltlri" 11 -1

In de laatste 'Allo 'Allo van vrij-
dag 22 november zitten de Britse
vliegers nog steeds vast in het
riool van het dorpje Nouvion.
Michelle van het Franse verzet
ontwikkelt het zoveelste waan-
zinnige plan om ze te bevrijden.
Deze keer moet een zigeunerken-
nis als afleidingsmanoeuvre die-
nen. De veelgeplaagde kroeg-
baas René en zijn echtgenote
Edith brengen een bezoek aan
de zigeuners. Voor Edith bete-
kent dit de ontdekking van een
stukje schokkende waarheid uit
haar jeugd. 'Herr Flick' legt een
vervalsing van het schilderij van
de Gevallen Madonna met de
Grote Tieten in de bureaula van
de kolonel. Generaal Von Klin-
kerhofen beschuldigt vervolgens
kolonel Gruber en de hanige
Bertorelli van diefstal van het
schilderij en laat het drietal in de
gevangenis gooien. De zigeuners
zien op het allerlaatste moment
af van hun plannen en nopen het
verzet daardoor in allerijl zelf.
een kermis te organiseren. Luite-
nant Gruber komt er een kijkje
nemen en wordt prompt 'be-
zocht' door de geestuit het verle-
den.

En inderdaad, terug naar 'Planet
Hollywood' zit er wel in.
Maar niet voor dit drassige
drankje.

Net als Schwarzenegger in de
film 'Terminator' moet deze
cocktail je 'I*ll be back' laten zeg-
gen.

Voor het weggaan toch nog maar
een 'Terminator' besteld. Weer
een scheutje rum, wodka, gin,
Grand Marnier, Tia Maria plus
een druppeltje kruidenbitter.
Dat alles overgoten met een pils-
je.Ben je daarop uitgekeken, kan

de aandacht weer terug naar de
gebruikte 'hebbedingen' uit Hol-
lywood. De collectie omvat on-
dermeer het mes uit 'Psycho', de
geschaarde handen uit 'Scissor-
hands', het rood-wit-blauwe
clownskostuum van James Cag-
ney in 'Yankee Doodle Dandy',

Net als in het echte Hollywood:
een acteur die hamburgers en sa-
lades uitserveert. Waar hij zelfs
eerst twee weken lang voor heeft
moeten leren. „Je krijgt in het
begin ook niet meer dan drie ta-
fels. Kun je die goed aan, dan
mag je vijf tafels bedienen."
Echte sterren heeft hij nog niet
bediend. Toch zijn sinds de ope-

zaag uit de 'Texas Chainsaw
Massacre' aan de muur gespij-
kerd. Aan de stoelen is blijkbaar
weinig geld besteed. Gemaakt
uit hernia-hout, met'het zitcom-
fort van een kerkbank. Ook aan
de schemerlampjes is geen ver-
mogen besteed. Er zit geen lamp
in, noch snoer aan. Niet de moei-
te van het meenemen waard.

***
Omar staat er te lezen op de but-
ton van een knaap van een kel-
ner. Omar Fakhoury, 28 en nog
vol dromen, is met honderd an-
dere bediendes geselecteerd uit
vierduizend sollicitanten. „In
'Planet Hollywood' blijf ik toch
voeling houden met mijn eigen
beroep. Inderdaad, ik ben ac-
teur. Weliswaar nog voor kleine
rolletjes, maar op een dag kun je
echt doorbreken," blijft Omar
hopen. In 'Silence of the Lambs',
de thriller waarbij je bloed lijkt
weg te lopen, was hij een van de
FBI-agenten.

t' Planet Hollywood' nu een
tOflSeurri waar je ook kunt eten?ï bpk1S ei vooral een restaurant,
I ~„ hangen met attributen uit be-j." J^mdefilms?eluitgekookt idee, dat is het in

Tegen elven die vrijdag, vooraan
in november, staan er al zeker
veertig Amerikanen en toeristen
in de rij voor het toch 220 eet-
plaatsen tellende sterrenrestau-
rant. Eenmaal naar binnen ge-
leid door een van de drie helle-

Marathon VPRO tussen
kachel en boekenkast

Vanaf donderdagmiddagwas het
spektakel 'Haal de VPRO in
huis' - in het kader van de actie
om de A-status te verwerven -via de radio te volgen.

Wij buurtbewoners zijn het zat
om onszelf steeds maar weer te
moeten verdedigen, alleen om-
dat we hier wonen. Het thema
'Stop de verloedering' sluit daar
dus mooi bij aan."

J;AJVISTERDAM - „Jongens,
I on beetje gejoel op de ach-I J*grond alsjeblieft. En
"r^ °ral ëéén paniek." Zange-

Mathilde Santing; jWeektkalm haar 'publiek-
WL *0e> dat in een enigszins
: ■raPpe etage aan de Am-
; Gelderse KadeI *n plek probeert te be-
; c?a^htigen. Tussen de ka-
>ha en de boekenkast staatI saar band opgesteld: naast

anting nog twee gitaristen
J? Zangeressen Julia Lokoen Astrid Seriese.

De uitzendingen kwamen uit een
kasteel, een oude schoenfabriek
in Nijmegen, een verpleegtehuis,
een Friese piramide-woning en
een doodgewoon rijtjeshuis in
Woerden. Volgens de grote coör-
dinator in Hilversum, Jan Jonge-
pier, was het beslist de meest
omvangrijke radio-operatie die
ooit in Nederland heeft plaatsge-
vonden. „We moesten de zaak
binnen twee weken rond heb-
ben, ongekend voor zon project
natuurlijk. Ik kan alleen maar
hopen dat alles goed gaat."

" Mathilde Santing voor de VPRO-microfoon tijdens de marathon, die werd uitgezonden
vanuit 'zomaar een Hollandse huiskamer.

Beestje Freek
De korte uitzending, bij elkaar
niet meer dan tien minuten, is
prima verlopen, zegt producer
Astrid Nauta opgelucht. Het valt
haar allemaalreuze mee. „Ik heb
maar een week aan deze uitzen-
ding kunnen werken. En ik heb
niet echt goed geslapen. Ik reali-
seerde me namelijk pas later hoe
klein deze kamer is, en toen ver-
telde Erie me doodleuk dat hij
de hele buurt had uitgenodigd."
Via de radio wordt de luisteraars
intussen wel afgeraden naar de
Gelderse Kade te komen, de pro-
grammamakers zijn bang dat het
provisorische studiootje alsnog
te vol loopt.

***Aa achter nen een kleine tafel
gest?P raaio-aPParatuur is uit-
en lald- Producer Astrid Nauta
jj Presenatrice Ineke van den
kQ |en beluisteren er met een
j*jPtelefoon instructies vanuit

af Versurn. Radio-technici lopen
denn-aan' Voor de belangstellen-
ter ,ls een vierkante meter ach-
le p"r Dankvrij: de één zit op een
van ri Tai' de ander op het randje
Ben h bank' een derde hangt te-
Een muur in de nauwe gang.
bril, nervevs geroezemoes ver-
-00 k

de stilte: het wachten is
geli vfl sein vanuit de NOB-
de Uldswagen voor de deur dat
neneerste uitzending kan begin-

Uitverkoren
Bewoner van Gelderse Kade
nummer 98 is Erie Dooien. Op
deze dag werd een oude droom
werkelijkheid: zijn grote idool
Mathilde Santing in zijn huis,
een uiterst swingend optreden in
zijn huiskamer, hijzelf ontspan-
nen op de bank. Een uitgebreide
fotosessie als toegift. De dagkan
voor Erie niet meer stuk.
„Niet gedacht dat het zo leuk zou
zijn. Ik zat in de trein toen ik de
oproep las om je huiskamer een
dag lang ter*beschikking te stel-
len van de VPRO. Ik heb onmid-
dellijk de telefoon gepakt en me
aangemeld. Ik ben zelf lid, en sta
achter het streven van de VPRO
om A-omroep te worden. Boven-
dien leek het me een mooie gele-
genheid om aan te tonen dat
deze buurt, de Nieuwmarkt-
buurt, helemaal niet zo verloe-
derd is als iedereen altijd denkt.

'eer, e huiskamer, gelegen op
Lnsteenworp afstand van de"otdstedelijke rosse buurt, is
e

°r een etmaal omgetoverd tot
de t

neuse radio-studio. Eén van
VpßfvUlg lokaties waarvandaan
k Ky's 25/2 uurs ïtadiomarat-un de ether in wordt gestuurd.

Het is nu weer uren afwachten
geblazen, wachten tot devolgen-
de, merendeels nachtelijke ge-
sprekken zullen plaatsvinden:
met schrijfster Marijke Höweler,
die net binnenloopt; met een
paar wijkagenten; met Beestje
Freek, het slaafje van Amster-
dams beroemdste travestiet Hel-
lun Zelluf; een wandeling over
de gracht met Medisch Centurn
West-acteur Rob van Hulst. Eén
van de technici sluit de deur van
de geluidswagen, die tot nu toe
uitnodigend heeft opengestaan.
„Het zal best een leuke buurt
zijn, hoor, met leuke mensen en
zo. Maar toch..."

Monique brandt

Er resteert de EO en de VPRO
nog twee weken om het huidige
ledenbestand flink aan te vullen.
Daarna neemt het Commissa-
riaat voor de Media de steek-
proef uit het ledenbestand. Ver-
volgens zal het Centraal Bureau
voor de Statistiek voor het com-
missariaat uitrekenen hoe groot
de werkelijke ledenbestanden op
grond van de steekproef zijn.

aangevraagd. Hij verwacht om
veilig te spelen 500.000 leden no-dig te hebben.

Radiodirecteur Jan Haasbroek
van de VPRO kondigde gisteren
aan dat zijn omroep sindshet be-
gin van de ledenwerfactie al
125.000 nieuwe leden aan het be-
stand heeft toegevoegd. Vanmor-
gen waren daar nog eens vijfdui-
zend leden bijgekomen, zodat
deze omroep nu 470.000 leden
heeft. Ook de VPRO kan dus de
A-status aanvragen, zelfs als er
vanaf vandaag geen lid meer zou
bijkomen. Volgens boekhouder
Buddingh' van de VPRO zal die
A-status in ieder geval worden

sche Omroep heeft dus al 126.630
nieuwe leden. Volgens een
woordvoerder van de EO is zijn
omroep er absoluut van over-
tuigd dat de race naar de A-sta-
tus gaat lukken. „Wij hebben
intern wat steekproefjes uitge-
voerd. Dan blijkt dat je toch wel
moet rekenen met een uitvalper-
centage van tien tot vijftien pro-
cent. Wij mikken dan ook op
520.000 leden om op zeker te spe-
len. Maar er is bij ons nog maar
weinig twijfel over de vraag of
we de A-status halen."

grens van 450.000 leden bereikt
en zijn daarmee gerechtigd de fel-
begeerde status van A-omroep
aan te vragen. Beide omroepen
gaan echter op volle kracht door
met de ledenwerving, zodat er
een maximale marge is als het
Commissariaat voor de Media
door middel van een steekproef
gaat toetsen of de tellingklopt.
Volgens de laatste cijfers heeft
de Evangelische Omroep nu
463.630 leden. Aan het begin van
de EO-campagne had deze om-
roep 337.000 leden. De Evangeli-

VPRO en EO passeren 450.000 ledenVan onze rtv-redactie
HILVERSUM - Zowel VPRO
als Evangelische Omroep heb-
ben deze week de magische

t

(ADVERTENTIE)
f__________________________m___m^^m_-mm_________m_________________m
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Deense design-meubelen
Verschillende houtsoorten o.a.
-teak -eiken
-kersen -essen

Êt sinds 1910

MEUBELEN
Akerstraat 116-118, Hoensbroek. Tel. 045-212352
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l WONING TE GULPEN EN

VOORMALIG POLITIEBUREAU
TE MARGRATEN

De inspecteur der Domeinen, te Helmond,
| Mierloseweg 2c, (Postbus 233, 5700 AE

■ Helmond), tel.: 04920-36880, zal op
WOENSDAG 11DECEMBER 1991 v.m. om

1 10.00uur te zijnenkantore in het openbaar
bij inschrijving verkopen hethierna vermelde
onroerendgoed:

KAVEL 1:het voormalig politiebureau
*ï : mét ondergrond en tuin, plaatselijk

bekend Hendrik van Gelderstraat 3 te
** Margraten met eenperceelsoppervlakte
;,' van 104 m 2.
I KA VEL2:een tussenwoningmetonder-

'| grond, tuin en berging, plaatselijk
I bekend Schoolstraat 7te Gulpen met
■: een perceelsoppervlaktevan 220m 2.

■ Hetonroerend goed is vrij en onverhuurd. 9e vOO,VJ,aaJ:denen inlichtin-
genzijn verkrijg-

Ër is uitsluitend op MAANDAG baar ter inspec-
-25 NOVEMBER 1991 gelegenheid tot tic voornoemd
\_ " _.j.- ■ *r.r,Z _. _. *n r,n en ter plaatsebezichtiging van 10.00uur tot 12.00uur op de sag van
en van 13.00uur tot 15.00uur. Be? -ntiging.

f NTe koop gevraagd
In Brunssum en omgeving zoeken wij
voor diverse relaties woonhuizen in de
prijsklasse van f. 200.000-tot f. 350.000,-.
eventuele aanbiedingen te richten aan:- '-____________.^"^—~^

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed - sittard maastrichtheerlen
6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12- tel 045- 713746

OpwinflstiWw: WWktfassa8.08-18.00uw Zaftmfaglf.Bß-U.OOuur

Geleen, Looiershof

In het bestemmingsplan Dassenkuil kunnen wij u
"nog slechts één ruime tussengelegen premie-A-
-woning aanbieden met uitpandige berging, ruime
woonkamer, dichte keuken, 3 slaapkamers, badka-

'_mer en zolder.
jTuinop zuid-oosten!
Prijs ’ 132.470,- v.o.n.

Max. subsidie: ’ 41.000,-- uitrekenen dat kopen voordeliger is dan huren!!

->€.
BON: Stuur mij vrijblijvend dokumentatie van de woning te

Geleen.
Naam:. Adres:, Postcode/woonpl.:. Telefoon:
■Zonder postzegel sturen naar: Van der Loo Limburg b.v. Ant-
woordnummer 1007, 6130 VB Sittard.

VAN dER LooLiivtbußq Makelaardij B.V.
Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur zaterdag 10.00-13.00uur.

' SITTARD, Rijksweg-Zuid 38, tel. 046-522323 dso76

S^KmmmmSESnnS^mmmmm^
Vaak verkopen wij huizen die de krant net

niet halen. Zoekt u een huis, laat u
vrijblijvend inschrijven.

NEERBEEK
Cartylhofstraat 52. "Vrijst. hoekwoning, 4 sik., garage. In
dit huis is veel vernieuwd. Vr.pr. ’ 169.000,- k.k.

WAHLWILLER
Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keuk./bij-
keuk., op 535 m 2grond. Vr.pr. ’ 219.000,- k.k.

BUNDE
Lindelaan 74. Uitstekend gerenoveerd halfvrijst. w.h. met
4 ruime slpk. Pand is voorzien van nieuw toilet, badk. en
nieuwe geïsoleerde kap op het huis. Vr.pr. ’ 229.000,-
-k.k. U kunt morgen intrekken.

HULSBERG
Aan de Dorenkoel 39. Halfvrijstaand ruim woonhuis met
3 slpk., grote tuin, garage met berging. Vr.pr. ’ 183.000,-
-k.k. De ruimte van dit huis moet u van binnen zien.

HEERLEN
Gerard v. Brunningstr. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. heren-
huis, 3/4 slpk., woonk. 68 m 2.Vr.pr. ’ 309.000,-k.k.
Fossielenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st. woon-
huis met carport, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,-k.k.
Wij zoeken in Heerlen meerdere halfvrijst. en vrijst.
huizen. Een fantastische prijs krijgt u voor een vrijst./half-
vrijst. herenhuis in de buurt van Molenbergstr./Caumer-
beeklaan of dir. omg. »

LANDGRAAF
Neerhagen 34. Uitst. onderhoud, halfvrijst. woonh. met
zeer grote garage, 3 slaapkamers, grote tuin op zuid.
Vr.pr. ’ 167.000,-.

KERKRADE-W.
In Kerkrade hebben wij grote vraag naar huizen van
150-200.000,-.
Kaalheidersteenweg 262. Ruim halfvrijstaand woonhuis
met 3 slpk., geheel onderkelderd, met garage nu in ge-
bruik als bar/zithoek woonk., ca. 44 m 2.Vr.pr. ’ 219.000,-
-k.k.
Mogelijkheid voor kantoor/wonen.

In Voerendaal zoeken wij meerdere huizen.

NUTH
Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 2 grond.
5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. Vr.pr.

’ 239.000,- k.k.

WIJNANDSRADE
IA. Nieuwbouw semibungalow, 3 slpk., opl. mei/juni. De
bouw is halverwegen. Prijs ’ 238.000,- v.o.n:

MAASTRICHT
Randwijck Hondiusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstekend
tussengel. ruim woonhuis, perfekte staat van onderhoud,
met studio, vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr. ’ 209.000,-.

TE HUUR
Kerkrade-W. 400-1000 m 2luxe kantoorruimtes met 1800
m 2bedrijfsloods.
Vaals. Bedrijfshal 100 of 200 m2. ’ 65,- p. m 2p.j.
HEERLEN CENTR. kantoorpand te huur of te koop

TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP GEVRAAGD
Vrijstaand/halfvrijstaand.landhuis, prijsind.

’ 100.000,-// 375.000,-. 10/15 km Duitse grens.

BOCHOLTZ Reinert 5/7 VERKOCHT
BRUNSSUM, Ing. Katstr. 17 VERKOCHT
HEERLEN, Schandelerb. 32 VERKOCHT

Coriovallumstr. 31 VERKOCHT
Nobelstr. 56 VERKOCHT
Keekstr. 47 VERKOCHT

LANDGRAAF, Gasterberg 14 VERKOCHT
KERKRADE, Drievogelstr. 115 VERKOCHT
VOERENDAAL, Jeustr. 63 VERKOCHT
WIJNANDSRADE, Körnerstr. 27 VERKOCHT

Teheuxstr. 1 VERKOCHT
HIER KAN UW HUIS (VERKOCHT) STAAN
Wij hebben ca. 550 potentiële kopers ingeschreven
die naar een huis zoeken, waarvan 273 Duitse gezin-
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vrijblij-
vend!

Te koop aangeboden Te huur aangeboden
in centr. Kerkrade ruimte voor

APPARTEMENT SNACKBAR of
oppervl. 67 m2GRILLInd.: woonk.,, ,

n , , boven bar-dancingo.keuken, 2 slpk., Bet Ajr
badk. W.c, balkon, centrum Kerkrade

berging. Hinderwetverg. aanwezig.
Prijs ’ 120.000,-k.k. Geen overname.

Te aanv. 1-2-1992 Tel. info vrijd.-zat.-zond.
Tel. 09-3287787273 na 2000""*

E04653 tel. 045-460755 D4857

rnWIMERCIEBr 1 In winkelcentrum
Maastricht-De Heeg zoeken

.^^^mwMMMMmmi.- e ondernemers naaFeen
t actieve bloemist als collega
" =___£.

Winkelcentrum branchepatroon past nog als op markttechnisch opzicht bij-
'Maastricht-De Heeg heeft na adequate aanvulling onder meer zonder goed gelegen winkel-
een renovatie en aanpassing een actieve, ondernemende centrum een prima basis,
evenwicht bereikt in zowel de bloemist. Deze collega-onder-

' samenstelling van de branches nemer, die met een actueel con- Het winkelcentrum is een
als in opzet en routing. In dat cept wil deelnemen, vindt in dit onderdeel van Centrumplan De

Heeg, een lokatie met stedelijke

K r^'mJmÊrl l lm. èmÊÊÊ HHfc^_ V_ markt p a■W^nÉwivÊ^mM m J&Ê I I lul l\L C.CI.

„^Ê^J^iliAmmmÈ^Êmm\\\W 'I_____\_WW

- - Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard- stationsplein 1 - tel 046 - 523344

\\^gm\\ I
Te koop/te huur
BRUNSSUM, Merkelbeekerstraat6
Nabij centrum gelegen goed afgewerkte kantoor/praktijk-
ruimte. Opp. ± 80 tr? 8.V.0. mcl.toilet en kitchenette. Aanv.
spoedig. Huurprijs f. 10.545,—/jr. excl. B.T.W. Event. koop is
bespreekbaar. Koopprijs op aanvraag.

LANDGRAAF, Hoofdstraat 106
optisch goed gelegen winkelruimte ter grootte van ± 70m 2v.v. toilet. Zeer geschiktvooro.a. slijterij, hakkenbar.stome-
rij, mode, Dibevo, bloemen, CD., etc. Winkeluitbreiding is
bespreekbaar. Uitv. gegevens op aanvr.

LANDGRAAF-SCHAESBERG, Hoofdstraat 108
Optisch zeer goed gelegen mooi afgewerkte winkelruimte,
opp. ± 117 m2BVO. Voorfront ± 10 m met etalages aan
voor- en zijkant. Ruime parkeervoorzieningen. Uitv. gege-
vens, plattegrond e.d. op aanvraag. Huurpr. f. 32.800,-/jr.
excl. B.T.W.
LANDGRAAF/SCHAESBERG, Hoofdstraat/Past.
Schattenstraat

■ -mm

1 _ »:
Gunstig gelegen representatieve kantoorruimte ter grootte
van ± 230 m"op de 1e verdieping v.v. lift en centrale ver-
warming. Huurprijs f. 145-per m 2per jaar.

SITTARD, Dempseystraat 32
In wijkwinkelcentrum gelegen winkelruimte ter groottevan
±83 m 28.V.0., zeer geschikt voor o.a. AGF, slager, slijter,
kruiden/eetwaren, optiek, boekhandel of CD shop. Huur-
prijs f. 1.250,-/mnd excl. B.T.W. Aanv.spoedig.

E RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046 - 523344
buitenkantooruren:
04752-3143 / 046-519882 / 04492-6046
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WinkelcentrumStjljj
I /Ckjfii \ biedt nog beperkt ruin? iü■..^y" voor enkele actieve collegj 1|

Winkelcentrum Stem heeft gerevitaliseerde en uitgebreide de ondernemer heeft er uitsta M

enerzijds een evenwicht bereikt in winkelcentrum is nog beperkt de exploitatiemogelijkheden. I'
de branchesamenstelling en winkelruimte beschikbaar voor totaal heeft het winkelcentrum n
anderzijds in opzet en routing, slechts enkele actieve collega- ruim 8.000 m2verhuurbare ri»
waarbij interne plein-c.q. hal- ondernemers. met circa 50 winkelunits, waaf r
vorming rustpunten zijn in een onder 3 foodsupermarkten, e*1
actiefgebeuren. Met haar 20 jaar In hetvoor de regio 'centrale unieke versgroep, een textiel- 1'

toont hetwinkelcentrum levens- verzorgingscentrum' Stem neemt supermarkt en binnenkort een
kracht en heeft voorwaarden dit overdekte winkelcentrum een zaak met huishoudelijke artikel 1
geschapen voor bestaansrecht in voorname plaats in. De consument
de toekomst. In dit doordacht vindt er een ruim keuzepatroon en Dein dit winkelcentrum I

gevestigde ondernemers zoeW 1
% '"* een adequate aanvulling op hl

\ bestaande brede branchepatw
1 Verbreding van het aanbod bej 1kent een nog sterkere aantref #

kracht op deconsument in St«l '.1 en omgeving. Gedacht wordt0!
I aan de branches doe-het-zelf I

P'- _ elektro, mode, woninginrichtiil
~ J^^t»-,.»», -st» '^pVWSMMi^k:WW^- yf^ schoenen/leer, reisbureau e.a.

ftJÜL M.A}jKpj^rfS^Sj^m' \ 'jj^ 4' *é, «_£*,\ Huurprijs op aanvraag.

%t~ il- Jl /l Voor meer inlichtingen gd ;
u contact op te nemen met:

L§^,,' \- M RUIJTER
Ruijters Commercieel Vastgoed
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046-' >

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloef.
En demakelaarweetvan wanten en kranten.

; *A

Beter wonen begint met Stienstra
Stienstra heeft een zeer uitgebreid "" "~L LANDGRAAF H
huizenaanbod in elke prijsklasse in l ..„ H ■ Nieuwenhagen.Nabij natuurge-

heel Zuid-Limburg. In deze aanbie- \S^l Landhuis in landde omgi&g; I Jg; «gar. Living'ên £
ding is slechts een beperkt aantal ge- I »vm> living ca. 36 m 2. SeP.keul<e? "iandhuisgel. 4 ■ ken, met luxe keukeninstall. 51
noemd. Vind u het huis van uwkeSze Beuken. c?.r. ILmI f 3

hbaf Geh'
niet of zoekt vin een andere regio? sllaplWU ,ssfeP*?S I '" g

Maak uw wensen aan ons kenbaar. I v SB*»

Royaal ouder woonhuis met tuin. HEERLEN H I lllliip^jÉHrïS I Schaesberg. Uitst. gel., goed on-
met instail. 3 slaapk. Badk. met souterrainwoning, Bwjr. 1985. I *-^" kk

56 I met zadeldak. Gar. Tuin. Living
ligb. Grote zolder ca. 35 nr. Ged. Grote gar. (30 nv). Achtertuin ca. I Prijs ’ 295.00U,- »t- " ■38 m 2met plav. vl. Keuken met
dubb. begl. en roll. 12 m. diep., le verd.: woonk. en I __ ~~^___________________________________\__\\\\\___\\\\\ kunststof instail. 2 slaapk. Moge-
Prijs ’ 125.000,--k.k. 5871 open keuken (40 nr) met plav. vl. L—^^^^^^^^H lijkh. voor 3e slaapk. Badk. met

2e verd.: 3 slaapk. Badk. met ligb. ligb. Bergzolder. Geh. met roll.HEERLEN H Opt. isol. Prijs’ 153.000,--k.k. 5923
Heerlerbaan. Op rustige lokatie Prijs/139.000,--k.k. 5906 HOENSBROEK H KERKRADE Hgel. hoekwoning. Woonk. ca 33 Centraal gel. woonhuismet diepe Bleijerheide. Ruim tussengel. LANDGRAAF Hm-.Keuken met comb. luin.üar. tuin. Berging. Kelder. L-vorm. woonhuis met kelder. Doorzon- Übach o/Worms. Uitst. onder-met zadeldak. 3 slaapk. Bet. HEERLEN H woonk Aparte eetkeuken met woonk. Serre. Gesl. keuken. 2 houden woonhuis met ruimebadk. Vaste trap naar zolder. Heksenberg. Nabij Brunssum- compl. instail. 3 slaapk. Badk. studeerk.4 slaapk. 2 badk. Tuin. tuin. Woonk. ca. 28 m 2.Keuken■ merheide woonhuis met gar. Kei- met douche. Zolder. Nagenoeg Terras. Berging. Gedeeltelijk met met aanrechtcomb Berging. 3der. Woonk. metgeborsteld eiken geh. voorzien van kunstst. en roll. slaapk. Badk. met o.a. ligbad en

-*^M' parketvl. Luxe keuken met in- hardh. koz. Prijs’ 109.000.--k.k. 5350 2e toilet. Bergzolder. Ged. met
m^Msmm WÊê stall- Tuin- Badk- met ''gb- 2 Prijs/'105.000,-k.k. 5913 roll. en dubb. begl

Ü HBÜWB slaapk., mogehjkh. voor 3e. Prijs ’ 129.000,--~k.k. 4938WHflii %: m Deels roll. HOFMURROFK HJi£Lfe Prijs/.05.000,-k.k. 5764 SurdfSS^catie. Vrijs" """?l ~ " ÏhXaSTRICHT MSSL WÊ ndhU?omel fr%om' nG?oot ge -nw^Seherffiis Naast plamscTge. vnjst. JS
ïïWmm J|| HOENSBROEK H o

Rr:°PL7np^K?uk en kelder. Doorzonwoonk. huis met gar Royale tuin. Geh.
JHlpllv MÊm Zurd. Ruime eengezinswoning Riante hvmg 70 m. Keuken part. met hardstenen plav. vl. en

ïÉMmWÊÈmM met terras en tuin. Kelderruim- " iUf,;'t HolSdig? ma Hgb- Zolder. Binnenplaats 25 nr. Geh. hardh koz.
WE ten. Doorzonwoonk. Gesl. keu- met o.a. hgb. Hoogwaardige ma v Woonk. met open haard. Keuken
MM W ken. Tuink. Berging. 5 slaapk. ",n,„ nnn .. 5802 Prijs’ 149.000,-k.k: 5884 metapp. 4 slaapk. Linnenk Luxe
mmmmmm^. ■■ m*mm Badk met lib en 2e toilet. Ge- Prijs/435.000-k.k. 3«u badk. met marmeren tegelvloer.
Prijs/ 154.500,--k.k. 5569 scnikt voor kamerverhuur ~ ~ Zolder.schikt kamervernuur. HOENSBROEK H LANDGRAAF H Prijs/310.000,-k.k. 5215
HEERLEN H . centrum, talfvnjst. woon- Schaesb Q |okatie
Centrum. Stadsappartement met ..éÊSM WÊW* l

$ kAnlrte luxe eet vrijst. woonhuis. Ruime tuin met SIMPELVELD H
kelderberging. Lift aanwezig. -g, «at*"^& ' L-vorm. woonk. Apa groot terras en gunstige bezon- Hulsveld. Halfvrijst. goed onder-
Woonk. met balkon. Gesl. keu- y^jL*^ keuken mei emp ""J ning. Gar. met zadeldak. Hal met houden boerenwoonhuis met
ken. Handige bijkeuken. Royale w WÊÊÊÊÊÊÊ WË L,uxc' D"; Da^; r herm garderobehoek. Living ca. 50 nr voortuin en grote binnenplaats,
slaapk. Badk. met douche. f che Ged hardh. *He"-

met openhaard. Ged. open keu- Ruime hal. Woonk. met open-
Prijs ’ 77.000,-k.k. 5931 lilMl. 8

h ken met kompl. instail. 3 slaapk. haard ca. 40 nr.Keuken ca. 11 nr
% m&ÈËËmÈÈÈÊÊ, p' e

w,iQAnA n, 5917 2e toilet. Luxe badk. met ligb. en mcl. compl. eiken instail. Eetk. 18
HEERLEN H '^^^jM IPPR uy.uuu,-- k.k. 2vw Rmme bergzolder ca 50 m: 4 slaapk. Budk met llgb
De Erk. Op uitst. lokatie gesit. 'WÊÊÊÊk SI 'm KERKRADE H ?':. „iBMII ~ ,„, Douche e/2e toilet. Grote zolder
landhuis m^tum en dubbSgar. I RL ISKverzorgd vrijst. Pr-js/ 249.000,- k.k. - 468. -96 m v.rdee din ru^esRuime ontvangsthal. L-vorm. ■ woonhuis met kelders en tuin. SKfflm'woonk. ca. 42 m 2 met prachtig ~JÊKÊËÊLwm»JSBI .WM* Woonk. 45 m 2.Luxe gesl. keuken. P^ /'2lBOOO k k 5914uitzicht. Gesl. keuken mcl. app. pr ijs’B9 500 -k k 5552 4 slaapk. Hobby/studeerk. Geh. LANDGRAAF H Pnjsy zib.uuu.-k.k. *>914
Badk. 3 ruime slaapk. ' ro H . Übach o/Worms. Modern apart ■ ~~TZ
Prijs/398.000,-k.k. 5707 Prijs/275.000,-k.k. 5817 woonhuis met tuin, inpand. gar. VAALS H

HOENSBROEK H ' en bijkeuken. Royale hal. Living Uitst onderhouden halfvrijst.
HEERLEN H Vrijst. herenhuis met grote tuin KERKRADE H 38 m 2 met schuifpui en open- woonhuis met gar. en kelder.
Centrum. Comf. 3 slaapk. appar- en gar. opp. 758 m 2Ruime hal. Royaal, degelijk afgewerkt land- haardpartij. Aparte keuken met Woonk. 29 nr. Keuken 9nr met

tement met prachtig uitzicht. Woonk. met parketvl. Aparte huis met kelder, gar. en tuin. luxe kunstst. instail. mcl. app. 4 kompl. instail Overdekt terrasen
Ontvangsthal. Lift. Woonk. ca. keuken. Badk met ligb. 3 slaapk. Living en keuken ca. 46 m 2. 4 ruime slaapk. Badk. met ligb. en tuin' 4 slaapk. Badk. Voorzien
31 nr met balkon. Gesl. keuken. Vaste trap naarzolder, mogelijkh. slaapk. Badk. met ligb. en toilet. toilet. Div. zolder- en bergruim- KalX al?hnJfu,fcDe

D . nstst- koz- met
Trap naar bovenverd. 3 slaapk. voor 4e en 5e slaapkamer. Geh. Zolder. Gel. in een kindervnen- ten. Bwjr. 1985. Zeer goed gëisol. du

2bt)- beg'- Bwjr. 1973. Opp. 138
Badk. met therm. begl. delijke omgeving. Hardh. koz. m.-. ...,„„„ ~ <Prijs’ 145.000-k.k. 5897 Prijs/309.000-k.k. 5483 Prijs/267.500,-k.k. 5670 Prijs/ 209.000,-k.k. 5229 Pnjs/205.000-k.k. 5921
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Zaterdag van 900 18 00 uur t.un^Ai,», ■ In ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Aken Maandag t/m vrijdag van 9XO-13£p en "SM«n lesuitenstrafie 2 I Stienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer
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TV 5

Duitsland 2

RAI UNO

SAT 1
Duitsland 3 SWF

Duitsland ½
''"03 Made in Paris. (1966). Mooiem°de-ontwerpster Arm Margret
«ordt door haar baas in New Vork
"aar parijs gestuurd. Daar wordt zeerliefd op Louis Jourdan. Fanta-
*'eioos uitgewerkt door Boris Sa-
RTL4
titi Un poker di P'stole- Spaghet-
western over een failliete poker-
Hrif- die op weg 's naar Mexico-

'J krijgt met een bende te maken.
£e9ie in 1967 van Giuseppe Vari,|"et George Eastman, Annabellamcontrera.

TV FILMS VIDEO

Nederland 1 Nederland 2

België/RTBF 1

09.45 Open university. 12.05 The spirit
of Asia. 13.05 Holiday outings. 13.15
(ZW) The happiest day of your life.
14.35 Animation now. 14.45 Heirs and
graces. 15.15 Network cast. 15.45 Ma-
habharat. 16.25 Past and present pre-
served. 16.40 Running brave. 18.20
Play bridge with Zia. 18.50 Japanese
language and people. 19.20 Have I got
news for you? 19.50 Nieuws en sport.
20.05 Sounds of the sixties. 20.35 (TT)
The second Russian Revolution. 21.25
Saturday night out. 21.30 The gay rock
and roll years. 22.20 Terms of endear-
ment. 22.29 To be or not to bc... 22.50
The naked civil servant. 00.05 Quentin
Crisp today. 00.10 With the in-crowd.
00.13 The greenhouse effect. 00.20
The last resort. 00.35 A chinese love
story. 00.40 That's what friends are for.
00.47 Suddenly last summer. 01.00 A
book at bedtime. 01.05 Futures. 01.25
Some of my best friends. 01.40 Ton-
gues untied.België/T'el'e 21

Duitsland 1

'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

'5.35 Een andere wijze. Cursus overhomeopathie en fysiotherapie.16.00 Journaal.]6.05 Hollands dekor.
Heb ik iets gemist? Hoogte-

punten van AVRO programma's.'6.38 Jonge mensen op het con-
certpodium. Vandaag: Julinan Rach-
"n, violist.

'7.00 Gophers. Tekenfilmserie. Afl. 4:Last van gekte.17-25 Brief aan de koningin. Kinde-ren leggen hun problemen en wen-sen voor aan de koningin.'7-35 Ko de Boswachtershow. Na-tuur- en milieumagazine.
Boggle. Woordspel met Frank

kramer.'8.30 Sportpanorama. Actueel sport-programma.
'9.00 Land in zicht. Toeristische
zoektocht naar ons verleden.9.30 Growing Pains. Comedyserie.Afl.: Semper fidelis.

20*00 (""+TT) Journaal.y.25 Top gun. Amerikaanse speel-""Ti uit 1986 van Tony Scott. Met:'°m Cruise, Kelly McGillis, Val Kil-
ler e.a. De F-14 piloot Pete Mave-[jck Mitchell wordt geselecteerd voorfte Top gun opleiding. Daar komt hij
ln conflict met leeman, een piloot die
jfjch strikt aan de regels houdt terwijlMaverick graag risico's neemt.

Glamourland. De wereld van
glitter en glamour met G.J. Droge.'«■43 Karel. Talkshow met Karel vanfte Graaf."^3.28 Wijnwereld. Introductie pro-gramma voor deze AVRO-cursus.
"andaag: Spanje. Presentatie: Hu-
wecht Duijker en Tineke de Groot.«"35 AVRO Weekend krimi. Herz-ied, Duitse misdaadfilm van AxelV°rti. Met: Willy Semmelrogge, Tow-
WW'Kleiner' Christl Welbhoff e.a.
"°lfgang Tielens verlaat zonder toe-lemming de kazerne om zijn zieke
moeder te bezoeken. Om een behan-
deling af te dwingen doet hij alsof hij
eeri gijzelaar heeft en eist een opera-

"" Journaal.

01.08 Natuurmoment. Vandaag
Boomkikker.

01.14-01.19 "" Journaal.

22.46 Twee voor twaalf. Quiz gepre-
senteerd door Astrid Joosten waarin
spelers een woord moeten raden.

23.31 Alien nation. Eerste aflevering
van een Amerikaanse science fiction
serie. Buitenaardse slaven proberen
na een noodlanding met hun ruimte-
schip te integreren in de harde sa-
menleving van het Los Angeles van
de toekomst.

22.12 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

21.17 Sonja op zaterdag. Praatpro-
gramma gepresenteerd door Sonja
Barend.

18.18 Vroege vogels. Hanneke Kap-
pen over natuur en milieu.

18.57 Lingo. Woordspel gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

19.26 Twaalf steden, dertien onge-
lukken. Serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Van-
daag: Belemmering.

19.58 Kinderen voor kinderen. Mu-
ziekprogramma.

20.48 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: De erfenis. Koos Dobbel-
steen ontvangt post en krijgt tijdens
een officieel bezoek iets heel bijzon-
ders te horen.

18.00 "" Journaal

17.09 Star runner. 8-delige Nieuw-
zeelandse serie. Afl. 7.

17.33 Man over de vloer. Engelse co-
medyserie. Afl.: Viervoeters niet toe-
gestaan.

16.08 Museumschatten, prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Symboliek van de aap. Herh.

16.17 Bobbie en Onyx. Belgische te-
kenfilmserie. Afl.: Onyx in nood.

16.30 Clowntje Charlie. Tekenfilmse-
rie. Afl.: De schipbreukeling.

16.45 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Het Lekkie
meer. Herh.

16.00 "" Journaal

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Impact. Actuele documentaire
Herh.

" lenieminie uit Sesam-
straat. (Nederland 3 - 18.15
uur).

10.00 Interwallonië. 10.30 Cursus Ne-
derlands.10.55 Cursus Duits.ll.2s
Génies en herbe. 12.00 Vidéothèque.
12.55 Weerbericht. 13.00 Journaal.
13.10 Objectif Europe. 13.45 La meil-
leure part. 15.20 Natalia. 17.15 Félix.
17.45 Nouba nouba. 18.25 Gourmandi-
ses.lB.4o Télétourisme.l9.3o Journaal
en weerbericht. 20.05 Tribune electora-
le.2o.ls Face a face.2l.oo Les barba-
rians. 22.30-22.55 Weerbericht en laat-
ste nieuws.22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

19.30 De familie Werk. Documentaire
over mensen met dezelfde achter-
naam Werk over de vraag of werken
gelukkig maakt. Deel 2 (slot).

19.55 Zie zoo. Column van bekende
politieke tekenaars. Afl. 6: Joep Ber-
trams: De sociale vernieuwer.

20.00 "" Journaal.
20.25 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 De bekoring. Portret van de

Amsterdamse beeldhouwer Frits van
Hall (1899-1945).

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.

18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 (TT) 't Ergste is als niemand
klapt. 3-delige serie over scholieren,
toneel en plankenkoorts. Afl. 3.

19.28 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

23.20 Bloedgeld. Engelse speelfilm
uit 1989. Clinton is een kruimeldief
die zich ook bezighoudt met het
smokkelen van tropische vogels. Op
een dag wordt zijn broer vermoord.
Hij gaat op onderzoek uit en komt bij
een ex-hoer, Nadine Powers, terecht.
Maar die wil hem niet helpen.

00.50-00.55 Coda. In a mellow tone,
van Duke Ellington.

22.30 Sport op zaterdag
23.00 Vandaag.

20.05 FC De Kampioenen. Vlaamse
comedyserie. Afl. 20: De vriendin.

20.40 A Caribbean mystery. Britse
tv-film naar een verhaal van Agatha
Christie.

22.25 Kunst-zaken.

19.20 Joker- en lotto-trekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.

17.05 Space 1999. Engelse sf-serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderenvakantieland. Toe-
ristische portretten.

15.40 Jake Wade en de wet. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1958 van John
Sturaess.

voor buitenlanders

10.30 Supermachten: Rusland en de
Sovjetunie. Afl. 9 (1);

11.15 De werkzoekers.
11.40 Het grensgevoel. Afl. 9.
12.10-12.50 Babel. Wekelijkse

nieuwsbrief

België/TV 2

Sportnet
07.30 Voetbal. 09.00 Skiën. 09.30
World sport special. 10.00 Supercross
Las Vegas. 10.50 Golf. 11.00 Tennis.
12.30NBA basketball. 14.00Argentijns
voetbal. 15.00 Boksen. 16.30 Auto-
sport. 17.00 Powersports international.
18.00 Formule 3000. 19.00 Voetbal.
20.30 Boksen. 22.00 Rallysport. 23.00
American college football. 01.00 Po-
wersports international. 02.00 Boksen.
03.30 Autosport. 04.30 Boksen. 06.00
Autosport. 06.30 Rallysport.

13.00 Tribune économique et socia-
le.l3.3o La pensee et les hommes.
Herh. 14.00 Radjou. 15.00 Théatre
Wallon. 15.55 Spot Amnesty. 16.00Art
21. 17.00 Spot Amnesty. 17.05 Porte
ouverte. 18.30 Spot Amnesty. 18.35
Anatomie dun meurtre, documentaire.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Basketbal. 21.35 Elton John & Bernie
Taupin. 22.30 Weerbericht en beursbe-
richten. 22.35-23.50 Estampes Japo-
naises.

20.00 Sport extra. E.K. Basketbal:
België-Turkije, rechtstreekse uitzen-
ding vanuit Oostende. Commentaar:
Louis de Pelsmaeker.

21.30-23.00 Galaconcert Honderd
jaar Carnegie Hall. Deel 1. Uitge-
voerd door het New Vork Philharmo-
nic 0.1.v. Zubin Mehta en JamesLevi-
ne. Werken van Tower, Beethoven,
Handel, Copland, Verdi, Tsjaikovsky,
Wagner en Mozart.

01.15 Geld, moord en poker, (herh.)
van 14.10uur.

02.40 Nachtprogramma.

23.10 He knows you're alone. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1980, geregis-
seerd door Armand Mastroianni. Amy
staat op het punt om te trouwen maar
er zijn andere zaken die haar bezig-
houden. Ze wordt namelijk achter-
volgd door een psychotische maniak.
Hoewel ze herhaaldelijk haar familie
en vrienden ervan probeert te over-
tuigen dat iemand haar wil vermoor-
den, gelooft niemand haar. En een
ieder die haar verhaal zou kunnen
bevestigen, verdwijnt op mysterieuze
wijze. Rolverdeling: Marvin: Don
Scardino. Amy: Caitlin O'Heaney.
Nancy: Elisabeth Kemp. Killer: Torn
Rolfing. Gamble: Lewis Arlt e.a.

00.50 The monsters. Amerikaanse
griezelserie.

22.55 Journaal

22.00 Gabriel's fire. Amerikaanse se-
rie.

20.00 Mini playbackshow. Negende
aflevering van een serie program-
ma's waarin kinderen hun favoriete
artiest/artieste of groep imiteren.

21.05 Hunter. Amerikaanse detective-
serie.

17.00 Doogie Howser M.D., Ameri-
kaanse tragi-comedyserie.

17.30 Tineke.
18.00 Journaal.
18.15 Tineke.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.

16.30 Hoge ogen. Informatie over
spellen.

15.35 De tweelingenshow, Showpro-
gramma.

13.20 Spearfield's daughter. Ameri-
kaanse miniserie (slot).

14.10 Classic movie: Geld, moord
en poker. Italiaanse western uit
1967.

12.55 A fine romance. Engelse co-
medyserie.

12.30 Get a life. Amerikaanse come-
dyserie. Afl. 1 1.

07.00 Ochtendprogramma.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 RTL4classique.

Eurosport
09.00 International motorsport. 10.00
Eurolympics Albertville. 10.30 Paarde-
sport. 11.30 Benelux sportmagazi-
ne.l2.oo Worstelen. 13.00 Saturday
alive. 19.00 International motor-
sport.2o.oo Supercross. 23.15 Boksen.

Super Channel

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.40 Cursus Frans. 08.00 Clin d'oeil.
08.20 Nieuwsflits en Affiches. 08.30
Nord/Sud. 09.00 Quebec Ine. 09.30 Le
club de l'enjeu. 10.00 Oradour. 11.00
Les trams pas comme les autres. 12.00
Nieuws. 12.05Reflets - Images du sud.
13.00Nieuws. 13.15 Horizon 93. 13.45
Ramdam. 14.20 Hotel. 14.30 Petit
écrans, grands romans. 16.05 Nieuws.
16.15 Flash varicelle. 16.45 Génies en
herbe. 17.15 Félix. 17.40 Clips Radio
21. 18.15 Correspondances. 18.30
Nieuws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Objec-
tif Europe. 19.30 Nieuws. 20.00 Tha-
lassa. 20.55 Amnesty International.
21.00 Nieuws en weerbericht. 21.30
Petit écrans, grands romans. 23.00
Nieuws. 23.20 Caractères. 00.20 Ram-
dam.

06.00 The mix. 09.30 All mixed up!
12.30 Music news. 13.00 All mixed
up!14.00 Sport. 16.00 The great offs-
hore. 16.30 Beyond tomorrow. 17.00
Youthquake. 17.30 Absolutely live.
18.30 Travel magazine. 19.00 Video-
fashion.l9.3o East Europe reports.
20.00 The journey. 21.50 News spe-
cial. 22.00 Nieuws. 22.30 Film Europe.
23.00 Hang loose. 23.30 Dementia 13.
01.30 Absolutely live. 02.30 The mix all
night.

MTV Europe

RTL Plus

cole Bierhoff.
10.05 Die Jetsons. Tekenfilmserie

Herh.

06.00 Tekenfilm.
06.15 Gevarieerd programma.
08.00 Konfetti. Kindermagazine met

o.a. Die Flintstone Kids, tekenfilmse-
rie. Herh.; Yogi Bar, tekenfilmserie;
Scooby Doo, tekenfilmserie.

09.20 Klack. Kinderspelshow met Ni-

11.00 Marvel Universum. Met de te-
kenfilms Spiderwoman, Das Land der
fantastischen Draehen; Rude Dog
und seine Bande en Spiderman und
seine aussergewöhnlichenFreunde.

12.35 He Man. Tekenfilmserie.
13.05 Teenage mutant hero turtles.
Tekenfilmserie.

13.30 Super Mario Brothers. Serie.
Afl.: Dickbackige Backenhörnchen/
Mario der Affen.

14.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
14.35 Katts and Dog - Ein Herz und
eine Schnauze.Serie. Afl.: Die nack-
te Diebin. Herh.

15.05 BJ und der Bar. Serie. Afl.: En-
de gut - alles gut.

16.00 Daktari. Serie. Afl.: Die Ausreis-
ser.

17.00 Der Preiss ist heiss. Quiz met
Harry Wijnvoord.

17.45 Wunderbahare Jahre. Serie.
Afl.: Hundstage.

10.30 Turbo Teen. Tekenfilmserie

18.10 Action - Neu im Kino. Filmtips
18.45 RTL aktuell.
19.15 Houston Knights. Amerikaan-

se misdaadserie. Afl.: Der Stem.
Herh.

20.15 Special Terminator CIA. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1985 van San-
dor Stern. Met: Karen Austin, Richard
Young, Robert Conrad, e.a. Herh.

22.00 Dall-As. Show met Karl Dall.
23.00 Intime Stunden auf der Schul-

bank. Duitse erotische film uit 1981
van Kenneth Howard. Met: Christa
Ludwig, Lucia Baroni e.a.

00.35 Vertührung auf der Schul-
bank. Duitse erotische film. Herh.

01.45 Mannermagazin M. Herh.
02.20 Die Schnüffelschwestern.

Amerikaanse misdaadfilm uit 1972.
03.50 Gigi. Aerikaanse musical uit

1958 van Vincente Minelli.
05.40 Tekenfilm.

09.30 Tele-Ski '90. 10.00 Nieuws in het
Engels. 10.15 Nieuws in het Frans.
10.30Russisch bitte. 11.00 Cursus En-
gels. 11.30 FernUniversitat. 12.15 Mit
Weltenbummlern unterwegs, serie reis-
reportages. 13.00 Cursus Duits. 13.30
Cursus wiskunde. 14.00 Rückblende,
documentaire. 14.15 West 3 aktuell,
met Blickpunkt Düsseldorf. 15.00 Sport
3 extra. 17.00 Computerclub. 17.45 Auf
dem Wege zum Patent. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 ARD-Ratgeber Heim und
Garten.lB.3o (TT) Die Sendung mit der
Maus, kinderprogramma. 18.58 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Du und dein Tier, huis-
dierenmagazine. 20.30 Zehn Stadte in
zehn Tagen, reportage. 21.50 Spiele
desLebens, natuurfilmserie. 22.35 Phi-
losophie heute: Denkmaschinen - Ma-
schinen denken..., documentaire.
23.20 Jazz vor Mitternacht: Internatio-
nales Jazzfestival Viersen '91, deel 1.
00.20 Laatste nieuws.

Duitsland 3 West

07.00 All request weekend. 11.00 The
big picture. 11.30 US top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 The pul-
se. 14.30 All request weekend. 17.00
Yo! Raps. 18.00 Week in rock. 18.30
The big picture. 19.00 European top
20. 21.00 Saturday night live. 22.00
Partyzone. 01.00 All request weekend.
03.00 Night videos.

CNN

06.00 II vendicatore. 08.00 DSE - Pas-
saportp per l'europa. 09.00 Grandi
mostre. 09.30 Ciao Italia. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TGI Flash. 12.05 Su e
giu per beverly hills. 12.30 Check-up.
13.25 Estrazioni del lotto. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TGI - tre minuti di.
14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
15.30Treviso. 16.15 Sette giorni parla-
mento. 16.45 Disney Club. 18.00 TGI
flash. 18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Notte rock hit parade. 18.40 Atlante.
19.25 Parole e vita. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 TG-Uno
sport. 20.40 Fantastico. 22.45TGI - li-
nea notte. 23.00 Speciale tgl. 00.00
TGI notte. 00.30 Sabato Club.

BBC 1
20.15 (TT) Der gezahmte Wider-

spenstige. Italiaanse speelfilm uit
1981 van Castellano en Pipolo.

22.00 Heute.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine. Presentatie: Dieter
Kürten. Aansl. Lotto-trekking.

23.30 Die Elixiere des Teufels. Duit-
se speelfilm uit 1976 van Manfred
Purzer.

01.20 Heute.
01.25-02.30 ■ Mr. Moto und der

China-Schatz. Amerikaanse speel-
film uit 1937 van Norman Foster. De
onderwereld van Peking is op zoek
naar zeven perkamentrollen die sa-
men de kaart naar het schatgraf van
Dzjengis Khan vormen. Mr. Moto be-
moeit zich er echter mee.

19.30 Insel der Traume. Serie. Afl
Der Routinefall.

19.00 Heute.

18.30 Die fliegenden arzte, vervolg.
Aansl. Programma-overzicht. (VPS
18.50).

17.05 Landerspiegel. Regionaal
nieuws, rechtstreeks vanuit Berlijn.

17.50 Die fliegenden arzte. Australi-
sche serie. Afl.: Zwei Mutter und ein
Baby.

17.00 heute.

15.25 Robin Hood - König der Vaga-
bunden. Amerikaanse speelfilm uit
1938.

13.30 Knautschzone. Familiequiz.
14.15 Genau. Jongerenprogramma.
14.40 Wir stellen uns. Kijkers voelen

prominenten aan de tand over bran-
dende kwesties.

13.05 Pfiff extra: Just for fun. Sport
in den USA.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.

11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Diese Woche. Weekoverzicht

met ondertiteling voor doven en
slechthorenden.

11.00 Heute.

09.03 Die Curadores von Chajaya.
Documentaire.

09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 6.
10.00 Heute.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Medi-

sche tips.

08.30 Nachbarn in Europa.
09.00 Heute.S2° Heute*

Die Curadores von Chajaya.documentaire."».45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 6.000 Heute.
in?3 Aus,andsJournal.
'"■45 ZDF-info Gesundheit. Medi-ene tips.

00 Heute.
'"03 Paris ist voller Liebe. Ameri-kaanse speelfilm uit 1965.'<-45 Urnschau.

><.SS Persoverzicht.
£00 Heute.
3-05 Middagprogramma. Europa-

J-30 Abschied vom Leben. Docu-
mentaire.4-30 Dart der das? Liedjes en sketc-nes van de satiricus Hans Scheibner.

'a-15 "" Die Goldene 1 - EXTRA.
IR n Erstens- Gast: Rolf Zacher.b.OO Disney Club. Kindermagazine.
17e er und Heute unterwegs.
18 n Ta9esscnau-
-181 sP°rtschau-Telegramm.
«■lO Sportschau. Met Bundesliga-
voetbal.9-00 Markt.

2n
30 Elvis.Sj-00 (TT)Tagesschau.

««■l5 "" Musikantenstadl. Muziek-programma uit de Alpen.
2i b« *" T|-ekklng van de lotto.
«'■so Tagesschau.
23 ft

(TT) Das Wort zum Sonntag.
ch Masquerade - Ein tödli-ches Spiel. Amerikaanse speelfilmuit 1987 van Bob Swaim.
«■35 Der Teufel in der Stadt. Fransespeelfilm uit 1988 van Christian de

met Jean Poiret, Bruno
01 nemer' Bulle °9ierca'Af! Tatort> serie misdaadfilms.
*"": Einzelhaft. Met: Götz George,
toerhard Feik, Chiem van Houwenin-=e e.a. Herh. Thanner heeft er desmoor in als Schimanski de zaakv°gtlander weer oprakelt. Diens aan-
rekkelijke dochter llona gelooft niet
" haar vaders schuld, en omdat zeac politie niet vertrouwt.

02 dn-
Tagesschau.

■40-02.45 Zuschauen - Entspan-nen - Nachdenken. Noverbertageauf Sylt: Am Watt.

13.15 Kongressbehcht: über Lebens-
mittel und -Kontrolle, discussiepro-
gramma. 14.30 Cursus Duits. Les 50.
Herh. 15.00 Sport 3 extra. 17.00
Nimm's Dritte. 17.30 Geschichte der
Oper, documentaire serie over de ge-
schiedenis van de opera. 18.00 Beim
Wort genommen. 18.30 Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00
Lindenstrasse, Duitse serie. Afl.: Enri-
cos Tranen. Met: Ludwig Haas, Ute
Mora, Knut Hinz e.a. 19.30 Planet Er-
de: Tiere vor derKamera, natuurfilmse-
rie. Afl.: Australien - Heimat der Wel-
lensittiche. 20.15 Reisen durch unsere
Zeit: Leben überm Abgrund - Kalifor-
nien, reportage over het leven in het
door aardbevingen bedreigde Califor-
nië. 21.45 Nachrichten. 21.50 Auf der
Couch: Dietmar Schönherr, talkshow
van Wieland Backes met als gast
showmaster en acteur Dietmar Schön-
herr. 23.20 S'Brettl: Das Duo Vital mit
dem Welt-Bilder-Sturm, cabaretpro-
gramma met Thomas Reis en Peter
Vollmer. 23.50 Das Jimi Hendrix-Kon-
zert. 01.15 Laatste nieuws.

08.25 Nieuws en weerbericht. 08.30
Ovide. 08.40 Opposites attract.oB.so
The Jetsons. 09.15 Chucklevision.
09.35 Dungeons and dragons. 10.00
Going live! 13.12 Weerbericht. 13.15
Grandstand. 13.20 Voetbal. 13.55
Paardekoersen. 14.10 Nieuws. 14.15
Voetbal. 14.25 Paardekoersen. 14.40
Rugby. 15.00 Paardekoersen. 15.15
Autosport. 15.50 Rugby. 16.40 Voet-
bal. 16.50 Rugby. 17.35 Voetbal. 18.00
Nieuws en weerbericht. 18.10 Regio-
naal nieuws. 18.15 (TT) One to win.
18.45 (TT) Onlv fools and horses.

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness this week. 11.10 Larry King.
12.40 International correspondents.
14.10 The big story. 15.10 Health
week. 15.40 Moneyweek. 16.10 Scien-
ce and technology week. 16.40 Style
with Elsa Klensch. 17.10 Showbiz this
week. 18.40 E vans and Novak. 19.00
World business this week. 19.40 News-
maker Saturday. 20.10 Healthweek.
20.40 Style with Elsa Klensch. 21.10
Your money. 21.40 International cor-
respondents. 23.40 Newsmaker Satur-
day. 00.40 Pinnacle. 01.10 The big
story. 03.10 Showbiz this week. 05.10
The Capital gang.

07.30 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Police academy. Amerikaanse teken-
films. 09.00 Addams famiiy, Ameri-
kaanse serie. 09.30 Wirtschaftsforum.
10.00 Tennis, ATP-tour WM in Frank-
furt, samenvatting. 12.05 Glücks-
rad. 12.45 Bingo. 13.20 Addams famiiy,
Amerikaanse griezelfilm. Serie. 13.40
Nacht am Mont Blanc, Oostenrijkse
misdaadfilm uit 1951. Op het moment
dat haar verloofde op de Mont Blanc
een smokkelaarsbende achtervolgt,
ontmoet Monika in het hotel haar
jeugdvriend Hans. 15.05 Angesagt.
15.35 Zapp. Spelprogramma. 16.05
Bingo. 16.35 Gewinn in Sat.l 16.40
Sat.l Bliek. 16.45Tennis live ATP-Tour
WM vanuit Frankfurt. De halve finale.
21.15 Glücksrad, showprogramma
vanuit Berlijn. 22.00 Sat 1 Bliek. 22.10
Die Profis. 23.05 Das sündige Bert,
Duitse erotische film uit 1973. 00.35
Madehen beim Frauenarzt, Duitse ero-
tische film. Herh. 01.55 Das sündige
Bett, Duitse erotische film. Herh. 03.20
Vorschau. Aansluitend Videotext.

RTL plus
23.00 Intime Stunden auf der
Schulbank. Softpomo uit 1981 van
Kenneth Howard, met Eleonore
Melzer.

Chinees. 20.30 Laat ons de rust-
dag wijden. 21.14 EO Metterdaad
hulpverlening. 21.15 Reflector.
21.35 Deze week. 22.00-23.00 Za-
terdagavond-uur.

gio; 7.45 agenda; 8.10 persover-
zicht; 8.30 overpeinzing). 9.05
LP-Markt. 10.00 Top of flop. 12.00
Agenda voor Brussel, Aansl. Musik
bei Tisch (12.15 agenda Ostkan-
ton; 12.35 persoverzicht). 12.45
Aktueel. 13.00 Hitparade. 16.05
Contra-Re Jeugdmagazine. 17.06
Forum - Cultureel magazine. 18.00
Uit de regio. 18.10 BRF-Aktuell.
18.45 Filosofie en ethiek. 19.00
Saterday Night Rock Show.
21.05-21.10 Uitslag Belgische lot-
togetallen.

hausconcert. Kianomuz. 12.00
Muziek voor miljoenen. 13.00 Nws.
13.02 Veronica klassiek: Radio Fil-
harm. Ork. met viool. 14.34 Veroni-
ca kamermuziek: Liederen van
sopraan en piano. 14.50 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
16.15 Lang leve de opera! Salome,
opera van R. Strauss. Berliner Phil-
harmoniker 0.1.v. Zubin Mehta met
sol. 18.00 Nws. 18.02 Mini-wereld
muziek concours. 20.00 Nws.
20.02 KRO-Klassiek. 22.00 KRO-
Literair: Camera obscura. 23.00
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate.

Omroep Limburg
09.00 Postbus 94. 09.30 Limburg
sport. 09.50 Postbus 94 (vervolg).
10.00 Het ei van St. Joost. 11.00
De Onderstroom. 12.00Het evene-
ment. 13.00 Overname landelijke
zender. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel (kort) en Vrij Spel, popmu-
ziek.

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws.).
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua. ( 12.30 Nws. 12.55
Meded. t.b.v. land en tuinbouw).
14.05 TROS Aktua sport (17.05
Aktua. 17.30 Nws.). 18.10 Aktua.
19.04 Coulissen. 19.30 Langs de
lijn, sport en muziek. 22.02 Podium
van de Nederlandse lichte muziek.
23.06 Met het oog op morgen.0.02
Damokles. 1.02-7.00 Niemands-
land.

RTL4
23.10 He knows you're alone. Grie-
zelfilm van Armand Mastroianni uit
1981. Meisje staat op het punt om
te trouwen en ze is er van over-
tuigd dat ze al enige tijd bespied
wordt. Haar vrienden zeggen dat
ze spoken ziet. Het blijkt om een
psychopatische moordenaar te
gaan. Met Don Scardino, Caitlin
O'Heaney.

Radio 2
7.04-16.00 VARA's vrije zaterdag,
met om 7.04 Intro. 9.04 De tweede
ronde. 12.04 Spijkers met koppen.
14.04 Uitgelicht. 16.04 Muzilax.
17.04 Levenslief en levensleed.
18.04 KRO's country time. 19.04
Glas in lood. 20.03 The bands.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio Shop. Muziek enactua-
liteiten. 12.00 Wunschhits zum
Nulltarif. Verzoekplaten en groeten
van luisteraars. 15.00 Der Sport
Shop. Voetbal op zaterdag. 18.00
American Top 40. Aktuele hitpara-
de USA. '21.00 Je t'aime.
24.00-6.00 Kuschelrock. De mooi-
ste Love-Songs.

Duitsland 2
23.30 Die Elixiere des Teufels.
Monnik drinkt een geheimzinnig eli-
xer en krijgt problemen met een
duivelse dubbelganger. Gebaseerd
op een spookachtig verhaal van E.
T.A. Hoffmann, in 1976 geregis-
seerd door Manfred Purzer. Met
Dieter Laser, Sylvia Manas.

RTL plus
0.35 Verführung auf der Schul-
bank. Seksfilm van Jurgen Enz uit
1979, met Helen Thomas.

Radio 3
7.04 Rabarbara. 8.04 Drie voor ne-
gen. 9.04 Gospelrock. 10.04 Pops-
jop. 12.04 Paperclip. 14.04Popsta-
tion. 16.04 NCRV-zaterdag-sport.
18.04 De avondspits. 19.04 Grote
Prijs-journaal. 19.07 Paperclip-
radio. 21.04 Crossroads.
23.04-24.00 Late date.

België/Radio 2
6.00 Nieuws 6.05 Welkom week-
end. (6.30, 7.00 en 7.30 Nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Ochtendkuren
met Somers en Verschueren.
10.00 Nieuws. 10.03 De zoete in-
val. 11.30 Vlaamse top 30. 12.00
Radio 2 top 30. (13.00 Nieuws).
14.00 Radio Rijswijck. 17.00
Nieuws. 17.10 Fris van Lefever
met retromuziek en hits van vroe-
ger. (18.00 Nieuws). 20.00 Harte-
lijk. Wensen en verzoeken van
luisteraars (22.00 nieuws en lotto).
23.30 Nachtradio (Nieuws om
24.00 en 05.00 uur).

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 in Unserem Alter.
9.00 Nieuws en weerbericht. 9.05
Musikpaviljon. 12.00 Nieuws en
weerbericht. 12.05 Pop-report.
14.05 Orchester der Welt. 15.00
Café Carlton. 17.00 Der Tag urn
fünf, aansl. 5 Uhr Tee. 19.00 Auf
ein Wort, Abendmelodie. 20.00
Nieuws en weerbericht. 20.05 So-
listen Parade. 22.00 Nieuws en
weerbericht. 22.05Musik zum trau-
rnen 22.30-4.05 ARD-Nachtex-
press.

Duitsland 2
1.25 Than you, Mr. Moto. Peter
Lorre als de snuggere speurneus
op zoek naar de schat van Djengis
Khan. In 1937 gemaakt door Nor-
man Foster.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakkerworden... I.
8.00 Nws. 8.02 Flori musicali. 9.00
Plck-up. 10.00Caroline. 11.00Kur-

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).
6.35 Radio-ontbijt. 7.15 Verzoek-
platenprogramma (7.30 uit de re-

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 Werken
aan werk. 10.00 Onder de groene
linde. 10.15 De muzikalefruitmand.
11.15 Tijdsein thema. 12.00 Nws.
12.05 Meer dan een lied a11een....!
12.44 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 12.45 Vragen naar de weg.
13.00 Nws. 13.10 Kom er es uit.
13.30Opo doro. 14.00 Forza! Ra-
dio, met om 14.00 Que Pasa;
15.00 Heart affair; 16.00 Down
town. 17.00 Licht en uitzicht. 17.46
Postbus 51, Nederlandse Antillen
en Aruba. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00Nws. 18.10 lyi
haberler (Goed nieuws). 18.25
Kayen rasja (Er is hoop). 18.40
Hoda al-islam. 19.00 Nieuws en
actual.rubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actual.rubriek in het
Marokkaans en Berbers. 20.15
Nieuws en actual.rubriek in het

15-40 The law and Jake Wade.routineuze western uit 1958 vanJohn Sturges. Outlaw dwingt zijn
voormalige partner, die nu aan de9oeie kant stat, hem naar een be-

BRT1

20.25 Top Gun. Gigantisch kassuc-
ces uit 1986 van Tony Scott bete-
kende de doorbraak van Torn Crui-

Nederland 1

Duitsland 1
22.05 Masquerade. Thriller van
Bob Swaim uit 1988 met Rob Lowe
en Meg Tilly. Lowe steekt de tiran-
niserende stiefvadervan zijn vrien-
din dood. Is het uit liefdeof is hij uit
op de erfenis?

Duitsland 2
H

.£■■ o Ir>e adventures of Robin[jood. Beste mantel-en degenfilm"oit met Erroll Flynn die na veelgekletter Olivia de Havilland ver-overt In 1938 gemaakt door Mi-er,ael Curtiz.

Duitsland 2
20.15 II bisbetico domato. Vereen-
zaamde, cynische boer moet plots
onderdak verlenen aan een zeer
mooie vrouw. In 1980 gemaakt
door het duo Castellano en Pipico.
Adriano Celentano en Ornella Muti
in de hoofdrollen.

se als superster. Ook Val Kilmer
zou het nog ver schoppen. De twee
spelen piloten in het beste straalja-
gerseskadron van het leger. Ze
beschouwen oorlog als een verma-
kelijk spelletje en Tony Scott houdt
dat zo. Typisch voor het midden
van de jaren tachtig.

graven buit te brengen. Met Robert
Taylor en Richard Widmark.
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" Caitlin O'Heaney en James Carroll in 'He knows you're
alone'. (RTL4-23.10 uur).

Nederland 3 België/TV 1 19.15 (TT) Bruce Forsyth's generation
game.20.15 (TT) Challenge Anneka.
21.05 (TT) Birds of a feather. 21.35
(TT) The house of Elliot. 22.30 (TT)
Nieuws en sport. 22.50 Saturday night
Clive. 23.35 Match of the day. 00.35
(TT) The Lords of discipline. 02.15
Weerbericht.

BBC 2

radio
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fiWP* R] RI II |TFR<S /Wo^^'/*\\ MSBËI MV^l\# I fal M\J makelaardij onroerend goed-sittard maastricht heerlen "
1G KOOP LANDGRAAF, Leenderkapelweg H SIMPELVELD H

«c ecu __ Aan de rand van Scnaesberg in een bosrijke omg. In het centrumvan Simpelveld is het pandKlooster-GELEEN, Bachstraat S is de vrijst. bungalow met cv., inpandige garageen straat 21 te koop. Het object is momenteel in ge-Qp goede stand gel. halfvrijst. woonh. met cv., ga- tuin (perc. opp.: ca. 2500 tr\2 te koop. Ind.: sout.: bruik als winkel-woonhuis. Het is uiteraard geschiktrage, aanbouw entuin. Ind. 0.a.: roy. L-vorm. living keuken, eetkr. met tuincontact, hobbyruimte, cv.- voor diverse doeleinden o.a. woonhuis met kan-met open haard t± 40 m2), mod. keuken met app., ruimte, waskelder, prov. ruimte, slaapkr., wijnkel- toor- en of praktijkruimte etc. Verdere gegevens ent}eL badkr. met ligb., bidet, v.w., 3 slaapkrs. Aanv.: der, doucheruimte, toilet, garage (alle ruimtenv.v. prijs op aanvraag,
i.o. Vraagprijs: ’ 159.000,- k.k. plavuizenvloer). Beg. gr.: royale hal, toilet, woonkr.■ met 0.h., studeerkr., 4 slaapkrs, met v.w., badkr. Het SPAUBEEK,Dorpstraat SSELEEN, Zonnebloemstraat S geheel verkeert in goede staat vanonderhoud en is Ruim halfvrijst. woonh. met cv., geïsol. en onder-Uitst. onderh. halfvrijst. woonh. met cv., kelder, voor div. doeleinden geschikt. Aanv.: i.o. kelder, garage en tuin met vrij uitzicht. Perc.opp "berging en tuin. Perc.opp.: 285 m2. Ind. 0.a.: living, Prijs: ’. 560.000,- k.k. 423 m2. Ind. 0.a.: woonkr.,keuken met app., hobby-
mod. keuken met app., 3 slaapkrs., badkr., zolder. ruimte, wasruimte, 3 slaapkrs., badkr., 2 toiletten,Aartv.: i.o. Vraagprijs: / 130.000,- k.k. NUTH, Nierhoven H zolder. Dit pand moet van binnen bezichtigd wor-

Riant gel. vrijst. landh. met cv., garage, zwembad. den.Prijs op aanvraag.
HEERLEN, Caumermolenweg H Perc opp.: ca. 1 ha. Verdere gegevens en prijs opNabij het centrum in een bosrijke omg. riant gel. aanvraag. VAALS,Ceresstraatvrijst. woonh met praktijkruimte, cv. en tuin (perc. Rustig gel. serviceflat met lift, garage en panora-opp.: 1200 m2). Ind.: sout.: div. ruimte met o.a. dou- OBBICHT, Burg.v. Hinsbergstraat S misch uitzicht. Ind.: ruime entree,toilet, 2 slaapkrs.,
cheruimte. Beg. gr.: entree-vestibule, toilet,keuken. Opgoede stand gel., uitst. onderh. vrijst. landh. met studeerkr., keuken, woonkr. ca. 34 m2, 2 badkr.,
eetkr., t.v.-kr, woonkr. met 0.h., hobbykr. 1e verd.: cv., inp. garage, kelders en onder arch. aangel. tuin apart 2e toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr: ’. 195.000,- k.k.overloop, toilet, 4 slaapkrs., badkr. met ligb. Alge- metveel privacy. Ind. 0.a.:L-vorm. living met open m »meen: het pand is voor div. doeleinden geschikt. haard, luxe keuken, slaapkr., badkr. Op verd.: 2 XC HUIITAanv.: i.o. Prijs: /. 495.000,-k.k. slaapkrs., mod. badkr. met ligb., zolderruimte.

AanV" '*°* Pri 's op aanvraa9- BORN, Muntstraat SHEERLEN H rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage enUitst. gel. vrijst. villa met cv., dubbele garage en SCHINVELD, Julianastraat S tuin. Ind.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr., zol-tuin (perc. opp.: ca. 3000 m2). Ind.: o.a. 2 kelders, ________________W__\ __W\_\_WWWk der. Aanv.: 1-2-1992. Huurprijs: ’ 845,- per maand.
ruime hal met trappenhuis, kamer-ensuite, t.v.-ka- _____MÊ jPW
mer, luxe keuken, bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkrs., 2 .^ÉBW^S Ifc SITTARD,Rijksweg Zuid Stjadkrs. 2e verd.: 2 slaapkrs, doucheruimte. Pand .__ tmm"9- __*. Wk Gunstig gel., goed onderh. halvrijst. kantoorpand
verkeert in uitst. staat van onderhoud. Verdere ge- Bk THË , *"~^ HB : (beg. grond). Ind. 0.a.: div. kantoor- c.g. praktijku-
gevens en prijs op aanvraag. Hy 1 nits, keuken. Aanv.: direct.
.i-~.

_ &EMM Huurprijs: ’ 1.100,-per maand.HEERLEN, Valkenburgerweg H I ...FVima gel. woonh. met cv. entuin (perc. opp.: 506 SITTARD Sm2). Ind.: 2 kelders. Beg. gr.: 4 kamers, keuken, toi- 34 Halfvrijstaande woningen te Sittard, Haagsit-l»t. Ie verd.: 4 kamers, toilet. 2e verd.: 3 kamers, tard-Park. Huurprijs vanaf’ 975,- per maand.
bergruimte. Het geheel voor div. doeleinden ge- fl >1..,Jf ■
schikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. iNieUWDOUW
U^,.„„A.„ ~ .... ... ■Mfcriil» _m__\ ■■ iVi* ■ Premie A-, premie C-en VS-woningen te Geleen-HOENSBROEK, Van Hovell tot Westerftierhof S mLJ_W*^mmm\ Maastrichterbaan.Nagenoeg vrijst. goed onderh. geïsol. landh. met fl Landhuis te Puth-Schinnen.kelders, inp. garage,berging en tuin. Ind. 0.a.: roy- Premie A- en VS-woningen te Stramproy.
ale living, keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs. MMMMmWMMMMM____MMMMMMMMMMMMM___\ Appartementen te Berg aan de Maas.
en tüxe badkr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 390.000,- k.k. Goed onderh. geïsol. vrijst. woonh. met aanbouw. Documentatie op aanvraag.cv., kelder, garage en tuin. Perc.opp.: 360 m2. Ind. r» l 1HULSBERG,Raadhuisstraat H 0.a.: woonkr., serre, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met DOUKÜVCISRustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. o.a. ligb./douche en 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o.Perc opp.: ca. 900 m2. Ind.: souterrain: garage, 3 Vraagprijs: / 195.000,-k.k. Bouwkavels te koop te Amstenrade, Geleen enkelders, waskelder. Beg. gr.: entree, kamer-ensuite, Spaubeek.keuken, eetkamer, hobbyruimte. 1e verd.: 3 SCHINVELD, Dr. Poelsstraat S n ■ """slaapkrs., badkr. met douche,v.w. entoilet. 2e verd.: Prachtig aan de rand van de Brunssummerheide 1S61&1C3 slaapkrs, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. gelegen, vrijstaand landhuis met cv. en royale tuin. °„__„_.__ Perc.opp.: ± 2.500 m2. Ind. 0.a.: riante op tuin ge- KINROOY-GEISTINGEN SKERKRADE, De Locht H richte living (± 65 m2) met open haard, moderne Op 5 km. afstand van Maaseik gelegen vrijst. semi-Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruim- keuken met app., bijkeuken, 4 slaapkrs., 1 study, 1 bungalow met inp. garage, kelder en tuinten, c.v.-gas. Ind.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara- kleedkr., hobbykr., 2badkrs. Aanv.: i.o. Prijs op aan- Perc.opp.: ± 300 m2. Ind. 0.a.: woonkr.,keuken metge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. vraag. app., 3 slaapkrs., badkr., apart toilet, grote zolderruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi-

mS"doucPheenekn v.w^TetrTp'naarz"^^^ Wj*» uw Mnd verkopen, bel dan Makelaarskantoor Ruikers voor een
en zolder Aanv.: i.o. Prijs / 180 000, k.k. vniWijvende afspraak. Er is veel vraag naar panden in de prijsklasse tot

’ 250.WK),-.

S- Inlichtingenkantoor Sittard pi ■■^gH - Inlichtingen kantoor Heerlen F^flVl
Hypotheken-Financieringen lV^ V*C ■■■ V*S
Taxaties-Verzekeringen KS!] M^fl^l^flF ■■■§■ lw
Openingstijden: makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
■ï!lï^!ü^iaoöuur 6131 AL sittard'rijksweg zd 35 - tel 046 -51 161 1Zaterdagen WM-UMw 6411 AT heerlen - van grunsvenplein 12 - tel 045- 713746

s )
——

./%■#?:^ '"' ;WJ^^B^_^L__vSAJ_SSm_. * I'

i_ ~ *W "ïw*r ■ -~ A*.;**ï . _U_WWWmr v
"*■ » *~i/\s /." '* , wÊÊr '* / e- SBj

De NUVU is de Nederlandse vereniging van erkende ** Een felicitatie waard!
uitvaartondernemingen. Een organisatie waarbij zon 300
zelfstandige ondernemingen zijn aangesloten. Jaarlijks verzorgen de NUVU-uitvaartondememingen
Uitvaartondernemingen die hun dienstverlening op gezamenlijk het grootste aantal uitvaarten in Nederland,
kwalitatief vooraanstaande wijze verrichten. Voor iedereen die persoonlijke wensen heeft of bijzondere
Onafhankelijk adviserend, begeleidend en uitvoerend. eisen stelt aan uitvaartverzorging. Ongeacht de herkomst van
Overeenkomstig de wensen van de overledene en de de polis van de verzekerde. Steeds met grote inzet en
nabestaanden. Zowel bij begraven als cremeren. betrokkenheid. Omdat de erkende leden van de NUVU
Stijlvol, waardig en persoonlijk. Deskundig en betrouwbaar. weten dat uitvaartverzorging méér inhoudt
Bereikbaar en dienstbaar in heel Nederland.
Onderworpen aantic gedragscode voor erkende uitvaart- Praat gerust eens met een erkende NUVU-uitvaart-
ondememingen. Aangesloten bij de Stichting Geschillen- onderneming in uw woonplaats ofregio,
commissie Uitvaartwezen. Ofbel de NUVU-uitvaarttelefoon 070-392 43 43.

E NUVII OMDAT UITVAART MÉÉR INHOUDT

imiiAinsEvmii(iiuAiiflt(iaiuumfl!oiD[Aiiuii£ti Nassauplein 37,2585 ED 's Gravenhage._

BEDRIJFSOBJECTEN
Heerlen, Ganzeweide. Bedrijfsobject
bestaande uit 450 m2bedrijfsruimte en 225 m 2
kantoren. Eigen parkeeraccommodatie.

' Koopprijs: ’ 490.000-k.k.

Heerlen, Wijngaardsweg. Bedrijfshal van 315
m 2(vrije hoogte 4.80 m) en 120 m2kantoor-
ruimte te koop. Informatie en prijs op aan-
vraag.

Maastricht,Fort Willemweg. Halvan 240m 2,
30 m2showroom en diverse kantoren enbui-
tenterrein ’ 448.000-k.k.

Bunde, gem. Meerssen. Perceel grondvan
3.750 m2met opstallen(voormalige boerderij).
Vraagprijs: ’ 225.000-k.k. __
Noorbeek, Onderstraat. Bedrijfsruimte, groot
totaal ca. 1.800 m 2, bestaande uitkantoren,
productie- enopslagruimten. Verkoop van
gedeeltenalsmedeverhuur zijn mogelijk.

Nuth, Daelderweg. Bedrijfshal van 1800m 2
met 200m2kantoorruimte. Te huur of te koop.
Nadere informatie op aanvraag.

KANTOREN
Heerlen, Geerstraat. Kantoorruimte, totaal
groot 80 m 2.Huurprijs ’ 28.800- per jaar.

Heerlen, Teleport. In een bijzonder, nog te
reaüseren, gebouwis nog 1.000m2hoogwaar-
dige kantoorruimte te huur. Aanvaarding
januari 1993. f 225-perm 2per jaar.

WINKELS
Maastricht, Spilstraat. Winkelruimtevan
± 100m2met magazijn. Huurprijs ’ 160.000-
-per jaar.

Sittard, Rosmolenstraat. Winkelpand van 100
m2te huur of eventueel te koop. Huurprijs

’ 46.000-per jaar.

NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

SIMPELVELD/HULS: 'Op uitstekende lokatie ge-
legen ruime, vrijstaande bungalow!'
Ind., waskelder, tuink./slpk. (5.85 x 4) grote gar.,
hobby-kamer (5.65 x 4.10) wijnkelder, ruime hal,
sfeervolle L-vormige woonk. (10.34 x 4.22/6.95) m.
open-haard, keuken, bijkeuken, 3 slpk., 2 badk.
Pand is geïsoleerd. Perc. opp. 1285 m 2.Bwjr. 1974.
Aanv. in overleg. Vraagprijs / 475.000,- k.k.
HEERLEN: 'Nabij centrum prachtig appartement!'
Ind. berging, ruime hal, woonk. m. groot balkon en
open keuken (± 42 m 2) en luxe eiken mr., 2 slpk.
badk. berging. Eigen parkeerplaats. Aanv. direkt.

Vraagprijs f 139.000,- k.k.

HEERLEN: 'Uitstekend gelegen, ruim half-
vrijstaand herenhuis met grote inpandige garage!'
Ind. sout.: hal, hobby-ruimte, prov. kelder, wasruim-
te, gar. (8.2 x 3.6) beg. grond: hal, L-vormige
woonk. (± 40 m 2) dichte woon/eetk. m. app. 3
slaapk. badk. berging, zolder. Geïsoleerd, ged.
dubb. begl. Alle ramen/kozijnen hardhout. Gel. aan
grote groenvoorz. Aanv. in overleg.

Prijs f 225.000,- k.k.

HOENSBROEK
Prima gel. halfvrijst. woonh. m. grote inpandige
gar. (7.7 x 4.2/6.5) Ind. prov. kelder. Woonk. m. pla-
vuizenvl., woon/eetk. (4.15 x a00) 3 slpk. badk. zol-
der. Aanv. medio jan. '92 Huurpr. f 850,- p. mnd.

- -.; -■ ■-;-:-;'■■ 'W_h

VASTGOED
i kVilgiaaMj HOENSBROEK, passartweg 'Gedeeltelijk gerenoveerde hoeve (kasko-

rucDCTDADT
oplevering) voor vele doeleinden ge- ''N| BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT schikt op ca. 5700 m 2grondoppervlakte

| Winkelruimte ca. 200 m' + 150 m 2kei- ujt te brejden tot ca. 8000 m 2.Vraag-
der en 50 m 2souterrain. Huurprijs prijs ’ 425 000 -k k 11

’ 2500,-p mnd. I;
'1 HOENSBROEK, JEUGRUBBENWEGHEERLEN, CENTRUM Bedrijfsruimte met showroom ca. 1340Winkelruimte ca. 70 m 2aan voetgan- m 2 voorzien van receptie diversekan-J gersdomein. Huurprijs ’ 1700,-p/mnd. toorruimtes. kantine, wasruimte, maga- 1(

uccdieu pcutoiim zijn. rolpoortenen buitenterrein. Huur-ntCHLCN, utNInUIVI _._■-.:_. i -7nnn «. A

Wmkelru.mte ca. 300 m 2aan voetgan- pr|ls ' 7000 '-»/mnd' 1,
gersdomein. Huurpri|S ’ 5000,- p mnd. KERKRADE, DENTGENBACH

! cSZMKmet royale i1 parkeervoorzieningen. Huurprijs IS^Knm^K-^l'n
’ 13.400, p/mnd jyhal 650 m Hu(,r|)r,is °P aan"

SSeESTKgen aan KSnV^SuSI 245voetgangersdomein. Huurpr„s / 1050,- S&KLri£ï^".l» 5 .p,m"' meter Vraagprijs ’ 95.000.- k.k '
royale boyenwoning met 3 slaapkamers. lkT^ n" 'we,e 9dra9eboxeß K°°P-
terraskamer, toilet, badkamer en keu- m* J k k

ken. Perceelgrootte 2250 m 2.parkeren SITTARD, INDUSTRIETERREIN 2
mogelijk op eigen terrein. Vraagprijs BERGERWEG

’ 410.000,-k.k. Uitstekende zichtlokatie. Bedrijfshal ca.
SITTARD PARADIJSSTRAAT 84° m? <bouwlaar 1990> Hoo9 afwer-
SSrnSÏ?K?t 100 m 2kei- king~ Koo^ °> aan"aa9
der aan het voetgangersdomein. Huur- SITTARD, HANDELSSTRAAT
prijs ’ 3333,-p/mnd Ca. 1000 m 2bedrijfshal met kantoor-
ciTTAQn «Tccuuicr ruimte en kantine. Inclusief royaal land5iiiaku, aitcnwtb huis met o.a. grote woonkamer keu-Lunchroom petit restaurant inclusief in- ken d „ivenru.mtes 4 slaapka-ventans. met boyenwoning. Koopprijs badkame. Knonnms nn aar,op aanvraag, eventueel te huur. "'Sns

n
Daakamer Koopprijs op aan-

vlddy.

SITTARD, HANDELSSTRAAT
IM_^^^^^^^^^_

Bedrijtsobjekt bestaande uit bedrijfshal <\\_f_s__\ fflflJJl ca 240 m. loods ca 115 m 2, kantooi
ca. 37 m 2en royaal woonhuis met op L

HOENSBROEK AKERSTRAAT NOORD de beflane grond ° 3 ketlken bl|keU'
HUENbHKUtH, AKtKMHAAI NUUHU ken woonkamer met open haard s|aap. *3JO m 2kantoorruimte; compleet afge- kamer , badkamer en de verdiepin^
werkt, ook in gedeelten. Huurprijs 3 sjaapkamers met öoucue. KoopprijsI ibü.-pm P iaar. op aanvraag. *
!ïmpS

nnRn HT'TECHMOPORT"EUROPE SITTARD, RIJKSWEG NOORD «
',?, " , . ~ ,

A
Bedrijfsruimte ca. 360 m 2met kantoren3470 m 2kantoorruimte op uitstekende ca 250 m ? (ook )n dee|tes ,e huur)

zich lokatie aan de A2waarvan nog be- met expeditiemogelijkheid. Huurprijsschikbaar ca. 1600 m Zeer hoog af- ’ 4500 - p/mnd 1
werkingsniveau, ruime parkeermogeli|k- " ""* Iheden In units vanaf 500 m 2. Huurprijs STEIN, NIJVERHEIDSWEG
/ 205.-pm2p jaar. Bedrijfshal ca. 720 m 2.hoogte 370 m. 1

MAASTRICHT, AIRPORT (NIEUWBOUW) f^tTtk" 15°° Vraa9Pr"S
540 m 2kanloorruimte geheel gebruiks-
klaar opgeleverd. Ook in gedeelten te STEIN, NIJVERHEIDSWEG
huur. Huurpnis ’ 185.- p'm2p/jaar Bedrijfsruimte 1 460 m 2met showroom 1
CT»y uccdctdaat Tinn

± 220 m;'. inclusiel keuken, toiletten.MtiH, HttKbTHAAT ZUID cv., kantoor en nevenruimte ca. 50 m 2.Kantoor winkelruimte ca 250 m. Evt. Per,ecte 2ichtjokatie op .ndustneterrein 1met boyenwoning (huur ’ 600.- p/mnd) met direkte aans julting op autowegen-en drie garageboxen Huurprijs Kantoor m Vraagpnjsf 585yooo.- k.k.winkelruimte ’ 2500.- p mnd

liidlMrilgrckM.HJülJg'W '
Vn MH¥ÏA IliilllkW W|J BESCHIKKEN OVER DIVERSE 1

BELEGGINGSOBJEKTEN IN 1HOENSBROEK, DE KOUMEN COMMERCIEEL ONROEREND GOED
(ZICHTLOKATIE) VANAF ’ 200.000,-.
Bedrijfshal ca. 1160 m 2met nieuwbouw
kantoren ca 270 m 2(turn-key) en bui- WIJ ZOEKEN: 1lenterrem ca 750 m 2. Hoogte ca. 7 - winkelruimten (te koop of te huur; ]
meter, voorzien van o.a. 2 dockshel- van 50 tot 1500 m 2in geheel Limburg
ters. rolpoort. verwarming, kracht- ten behoeve van landelijke winkelke-
stroom, goede isolatie, alarm- en tele- tens;
fooninstallatie. Nieuwbouw kantoorinde- - winkels op A-1-lokatie vanaf 60 m 2in
ling naar wens Huurprijs hal / 6305.- de plaatsen Maastricht. Heerlen. 1
p mnd Huurprijs kantoor ’ 100,-tot Roermond, Geleen en Sittard;

’ 140.- p m 2-p/jaar. - bedrijfsruimtes vanaf 100 m 2. 1
1

\Z2iW
V&HVASTGOED

Hulterweg 28, 6438 AJ Oirsbeek, Telefoon 04492-1620

——————————————— -^:'
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lilil lil yÜMKafni w kma.#i s■ ijrsi *#im§j i.»hw»|isfij
tofa^ffiUfrr^togSpteja ijiaiaorii?tH»mte Vilte'S mwa Het beste-mmingspla-g is ruim
tarfefrerg^l^tt mv fa pereeelsoprerrlaktes tot <*rf>s uf opgezet met veel aandaofaf,
oostrandyaaHcerlen, wojidg-a gerealiseerd^ yoor optimale leefbaarheid.

*^^k*^^^.*^|^. _Mtmmm __mm. m_Mim_m___m. m I Gaarne vrijblijvend volledige informatie over de vrijstaande villa'stel
% MrT Dfl I Heerlen, Corisberg. 10091045.11131IIHJI IfH , Naam:[

s^ ss: z______z ■ Adres: ■=== MAKELAARDIJ B.V. | I—— —— ._____________________________________________________~_______-m— I Postcode: Plaats:
Kruisstraat 56, 641 1 BW Heerlen Telefoon 045-712255* . Telefoon: JMaandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21 .00 uur ||n gestoten envelop zonder postzegelzenden aan Stienstra ï|
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur ■ Makelaardij BV, Antwoordnummer 40,6400 VB Heerten i■L- — — — — — -■_*;******■_■— — — ■■ — — -J



22.50 Berdel. Turkse speelfilm uit
1990. Met: Türkan Soray en Tankan
Akan.

21.22 De VPRO in aktie.
21.32 (TT) We zijn weer thuis. Serie.
22.00 Prima vista! Informatie over

kunst, muziek, mode, televisie en
journalistiek.

20.10 Van Kooten en de Bic's Keek
op de week. Satirisch programma.

20.32 Gemengde gevoelens. Discus-
sie. Thema: Criminaliteit en (on-)vei-
ligheid in Rotterdam.

20.00 "" Journaal

19.25 Onrust! Subcultureel program-
ma.

14.50 lt was all rock 'n roll. Docu-
mentaire uit 1978 over de ervaringen
van deAmerikaanse pers in Vietnam.

16.25 Sun city. Documentaire uit
1979 over deze bejaardenstad.

17.20 Herenleed. Programma van
weemoed en verlangen.

18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijf over zes. Cul-

tureel-humoristisch programma.
18.40 Jongens van de Witt. Magazi-

ne over de goeie 'nieuw' tijd.
19.00 The wonder years. Comedyse-

rie. Afl.: Courage.

11.00 Reiziger in muziek.
12.00 TROS Voetbal Plus.
12.45-13.37 "" De VARA matinee.

Toccata opus 7 en Kreisleriana opus
16, Schumann. Uitgevoerd door Sta-
nislav Bunin, piano. (herh.).

14.00 Het feest der zoekenden. Re-
portage uit 1979.

10.35 Ove de dagdromer. Noorse
kinderfilm.

10.15 De grote Laura en Lena Fhijn-
beenshow. Afl.7: Laura en Lena
nemen een besluit.

09.55 Geldkoorts. Afl.4: De arbeidsin-
spectie.

09.30 Argo. Tsjechische serie.
09.40 Het sprookjeshuis. 3-delige

Engelse tekenfilm.
09.50 "" Optiema forma. Afl.4

Kerstmis.

09.00 Dag meneer de koekepeer.
09.25 Bump. Afl.l: Bump is een

knoop kwijt.

"" Ook dat nog. Satirisch consu-mentenprogramma. Presentatie: Aad*n den Heuvel, Sylvia Millecam,regor Frenkel Frank, Hans Böhm
21'i Galama-
jj**^Brandpunt. Actualiteiten.

05 Inspector Morse. Engelse mis-daadserie. Afl.: De zaak Harry Field
w- De kunstenaar Harry Field was
r®n alcoholist en vervalser. Tijdens"ei onderzoek begeven Morse en Le-

-23 nn2'0*1 'n artistieke kringen.'00 Kruispunt. Actuele informatie
j, ' *erk en samenleving.'"'"4O-23.45 "" Journaal.

Nedderland 1
"00-13.12 Nieuws voor doven en.slechthorenden.f *».35 Een andere wijze. 8-delige cur-

I «vs over homeopathie en fysiothera-.P*£Afl.7. (herh.).
'"W Waar blijf je anders, praatpro-gramma. Vandaag: Bidden, wie kan&nog?; u|?| Ja en Amen - Dwars door de'joel. Een kennismaking met de bij-.*'■ Af1.14: Maria.**°0 "" Journaal.
'07 Heb ik iets gemist? Terugblik

P Programma's van de afgelopenweek.
17 in KRO s Tekenfllmtestlval.
Afl o Met: Anna, jeugdserie.
?"■«. Dankzij Rainer gaat het steedseter met Anna en kan ze zelfs weerdansen.
"°0 Boggie. Woordspel met FrankKramer.

«■3O CRASH. Met: Nummer 28, serie
aarin zeven jongeren die voor het
erst op kamers gaan met de camera

19ondin gevo'9d*"uu Perfect Strangers. Amerikaan-e comedyserie. Afl.: De mannen diev eel wisten (2). Balki en Larry pro-pren hun belagers op allerlei manie-

" n te ontwijken en komen daardoor
Iggevaarlijke situaties terecht.■*5 (TT) Waku waku. Quiz over die-
-2„ "met Rob Fruithof.
201, <*,+TT) Journaal.*'2 (TT) Vreemde praktijken. Co-

medyserie. Afl.: Scheiding der gees-

Duitsland 1

21.30 De Pré Historie. Montagepro-
gramma met origineel archiefmateri-
aal rond muziek en actualiteiten.
Vandaag: 1973.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 De brekende sleutel. Ben Ca-

mi. Portret van deze dichter, die ook
voorleest uit eigen werk.

23.20-23.30 Coda. Plastische kun-
sten: Ophelia, van Millais.

20.30 Made in Vlaanderen: De Tan-
tes. Tv-drama naar het boek van
Cyriel Buysse.

overzicht.
19.30 Journaal/Sport,
19.45 Sportweekend.

19.00 De Cosby show. Comedyserie.
Afl.: Dat heb ik niet gezegd.

19.25 Mededelingen en programma-

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 321.
18.05 Kinderen voor Kinderen Festi-

val. Voorstelling van de 11e cd Kin-
deren voor kinderen. Presentatie:
Herman van Veen.

17.10 Tofsport: Een loodzware wan-
deling met enkele doorwinterde stap-
pers en .... Op verzoek.

17.30 Bassie en Adriaan en de
schatkaart. Serie. Afl. 12: Een
vreemde schat.

17.55 Nieuws.

16.25 Hobbykids: De luchtacrobaat
16.35 Look.

15.10 TOfSPORT: Wallyball.
15.25 In 't wilde weg: Seizoenen in

de zee.

13.30 Kinderen van Lascaux. Franse
jeugdfilm van Maurice Bunio. Met:
Thierry Magnier, Benoit Magimel,
Bruce Lignerat e.a.

15.00 1 voor iedereen. Gevarieerd fa-
milieprogramma.

10.00 Eucharistieviering.
11.00 De zevende dag. Praatcafé
11.00 De week in beeld.
11.15 Confrontatie.
12.00 Zeven op zeven.
12.45 Sportmiddag.
13.15 Huizen kijken.

09.00 Samson. Avonturen en teken-
films.

01.10 Stingray. Amerikaanse serie
02.00 Nachtprogramma.

tensociëteit van Jeroen Pauw.
23.40 Laatste nieuws.
23.55 Dallas. Amerikaanse serie.
00.45 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.

22.50 Studio Rembrandt. De arties-

21.30 Ursul de Geer. Talkshow met
Ursul de Geer als gastheer. Afl.ll.

22.20 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-
serie.

19.50 Match: voetbal. Sportprogram-
ma met hoogtepunten en drie uitge-
breide samenvattingen uit de Spaan-
se en Engelse competitie.

20.30 Twin Peaks. Amerikaanse dra-
maserie. Afl.l l.

19.30 Avondnieuws.

19.00 Blossom. Amerikaanse come-
dyserie.

18.15 Bios. Film- en videoprogram-
ma.

tekenfilmserie (nagesynchroniseerd)
18.00 Zes uur nieuws.

17.35 The Simpsons. Amerikaanse

16.15 Snowmagazine. Skiprogramma
16.45 Match. Actueel sportprogram-

ma met informatie en reportages over
andere sporten dan voetbal. Met na-
me aandacht voor honkbal, basket-
ball (uit Nederland en de VS), bok-
sen, wielrennen, atletiek en ijshockey
(halve finale van de Europacup).

14.30 Classique. Klassiek concert,
uitgevoerd door het RTL Orkest.

15.00 Columbo. Amerikaanse detecti-
veserie.

13.00 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

08.00 Telekids. Kinderprogramma.
Met o.a. schminck, het blokkenspel,
het weerbericht, het weekbladenover-
zicht, de uitgaanstip en de rubriek
Vraag maar raak. Tekenfilms zijn er
o.a. van Spiderman en Yogi Bear.

11.00 classique. Klassiek concert, uit-
gevoerd door het RTL Orkest.

12.00 Bueno Dominica. Italiaans pro-
gramma.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow. Religieus

programma.

00.30-00.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

23.45 Studio sport extra. Samenvat-
ting ATP-Masters -Toernooi in Frank-
furt, finale.

22.05 Oog In oog. Serie televisiespe-
len. Afl.l: Standplaats Beiroet, van
Willem Capteyn, gespeeld door Peter
Tuinman. Regie: Erie Oosthoek. De
journalist Rob, een veertiger, zit als
correspondent in Beiroet. Het ont-
breekt hem aan niets. Buiten klinken
doffe explosies. Hijzelf denkt aan zijn
zwangere vrouw.

22.50 Salon Europa. Hedendaagse
auteurs bespreken het werk van een
Europees schrijver. Deel 2: Kafka,
door Pierre Mertens en Libuse Moni-
kova.

21.40 De zwarte hond. Engels anima-
tiefilm van Alison de Vere.

22.00 "" Journaal.

20.10 Jongens en meisjes. Italiaanse
film uit 1989 van Pupi Avati. Februari
1936. In een klein Italiaans dorpje
gaan Silvia en Angelo op grootse wij-
ze trouwen. Het is echter de vraag of
de eenvoudige plattelandsfamilie van
Silvia overweg kan met de stadse
antquairs van Angelo.

Feyenoord - Ajax.
20.00 "" Journaal

18.45 Studio sport. Met tweede helft

17.30 Studio sport. Met de voetbal-
wedstrijd Feyenoord - Ajax.

18.30 Sesamstraat.

14.00-15.30 Balletgala '91. Danson-
derdelen en interviews.

17.25 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

13.30 Schoolse zaken. Informatief
onderwijsmagazine.

14.00-15.30 Balletgala '91. Danson-
dfarrlolon on intarvipVA/Q

11.30 Omrop Fryslan Edukatyf: Fry-
slan Boppe (40 jierKneppelfreed).

12.00-12.45 Het Capitool. Analyse
van binnen- en buitenlands nieuws.

13.00 Logistiek. Afl. 5.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 Jaouaz.
10.30 Aktüel. Programma met actuali-

teiten uit Nederland en Turkije.
11.00 Voedseltoevoegingen. Docu-

mentaire.

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

CNN

Duitsland 3. West
"00 The big circus. Obligaat cir-
sverhaal, maar wel met een goe-

b. rolbezetting: Victor Mature,
Fleming, Peter Lorre. In

59 gemaakt door Joseph New-

Duitsland 2
S?-15 Forever female. Uitstekende
/Jowbizzkomedie met Ginger Ro-
0uh

S de niet w* toe9even d*al ze te
ar+? 's voor een hoofdrol, terwijl
eercer,rijver Willaim Holden al lang Pat
oriHWley op het °°9.heeft* Uit 1953'nöer regie van Irving Rapper.

" Henry Fonda in 'Twelve angry men. (Duitsland 2 -
22.10 uur).

RAI UNO

09.00 Cursus Engels. Les 37. (herh.).
09.30 Cursusinformatie. 10.00 Cursus
natuurkunde. Les 11. (herh.). 10.30
Cursus bedrijfseconomie. Les 11.
(herh.). 11.00 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 12.00 Tele-akademie: Tod und
Auferstehung im Marehen. Deel 2.
12.45 Sehen statt horen. 13.15 Eu-
ropa-Magazin. 13.40 West 3 aktuell.
13.45 Sonntagsgesprach. 14.00 CIVIS
'91, uitreiking radio- en tv-prijs. 15.00
Die Welt der Sensationen, Amerikaan-
se speelfilm uit 1959. 16.45 Kulturge-
schichten: Unter jeden Grabstein liegt
ein Schicksal. 17.00 WDR-Treff. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Meine kleine
Robbe Laura. Afl.s. 18.30 Gott und die
Welt unterwegs: Z.B. Jehovas Zeugen.
18.58 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde (19.30-19.45 Sport im
Westen). 20.00 Rumtreiber, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1989. 21.42 West
3 aktuell. 21.50 Ein Jahrhundert des
Chansons. Afl.3. 22.40 Die Streik, pa-
rodie, (herh.). 23.40 Experimente. Neit-
her, opera in 1 akte voor sopraan en
orkest. 00.33 Laatste nieuws.

07.00 Nieuws. 07.20 Corps accord.
07.40 Bienvenue en France. 08.00 Clin
d'oeil. Aansl.: Canadees nieuws. 08.20
Nieuwsflits. Aansl.: Amnesty: Ecrire
contre l'oublie. 08.30 Feu vert. 09.00
Envoyé spécial, (herh.). 10.00 Planète
musique. 11.00 Concert. 12.00
Nieuws. 12.05 Sindbad. 12.30 Réfé-
rence. 13.00 Nieuws. 13.10 L'école
des fans. 14.00 Trente millions d'amis.
14.30 Polieier - série noire. 16.05
Nieuws. 16.15 Correspondances.
(herh.). 16.25 Sports loisirs. 17.30
Jours de guerre. 18.30 Nieuws. 18.50
Clin d'oeil. 19.00 Nord Sud. 19.30
Nieuws. 20.00 Sept sur sept. 20.55
Amnesty. 21.00 Nieuws. 21.30 Spécial
cinéma. 23.30 Léardée ou Le roman
de la Biguine. 00.30-01.00 Courts mé-
trages et video.

MTV Europe

06.00 The mix. 11.00 The hour of po-
wer. 12.00The mix. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.30 All mixed up!. 15.00 lt is
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
The great offshore. 16.30 Hang loose.
17.00Youthquake. 17.30The world to-
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30
Erf. 19.00 Video fashion. 19.30 Thai
panorama. 20.00 The Sunday movie.
21.25 The mix. 22.00 Nieuws. 22.30
Absolutely live!. 23.30 Film Europe.
00.30 The mix all night.

Super Channel

09.00 Transworld sport. (herh.). 10.00
WTA magazine, (herh.). 10.30 Karate.
(herh.). 11.30 Track action. 12.00 Bok-
sen. 13.00 Supercross. (herh.). 13.30
Sunday alive. 21.00 EK Tafeltennis,
(herh). 22.00 Supercross. 11.00-01.00
Kunstschaatsen.

Eurosport

SAT 1

Duitsland 3 SWF
08.00 All request weekend with Rebec-
ca de Ruvo. 11.30 European top 20.
13.30 XPO. 14.00 The big picture.
14.30 All request weekend with Ray
Cokes. 18.00 The pulse. 18.30 Week
in rock. 19.00 US Top 20 video count-
down. 21.00 120 Minutes. 23.00 XPO.
23.30 Headbangers bali. 01.30 All re-
quest weekend with Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

06.00 Europa Europa. 07.45 II mondo
di quark. 08.30 Dall'Antoniano di bolog-
na. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parole e vita. 12.15 Li-
nea verde. 13.00 TG l'una. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Toto tv radiocorriere.
14.15 Domenica in. 15.20 Notizie spor-
tive. 15.30 Domenica in. 16.20 Notizie
sportive. 16.30 Domenica in. 18.10 90
minuto. 18.40 Domenica in. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
TGI sport. 20.40 II malato immagina-
rio. 22.00 La domenica sportive. 23.00
TGI flash. 23.05 Domenica sportiva.
23.45 Zona cesarini. 00.30 TGI notte -Che tempo fa. 01.00 Film o sport.

BBC 1
09.40 The Permine challenge. Afl.l.
(herh.). 10.10 Nieuws. 10.15 In touch
with healing. 10.30 This is the day.
11.00 Sec hear! 11.30 Deutsch direkt.
Afl.s. (herh.). 11.55 Fast feasts. 12.00
No more nightingales. (Slot). 12.30
Skillshop. 13.00 (TT) Through the loo-
king glass. (herh.). 13.30 Country file.
13.55 Agrarisch weerbericht. 14.00
Nieuws. Aansl.: On the record. 15.00
(TT) EastEnders. (herh.). 16.00 The
prisoner of Zenda, Amerikaanse speel-
film uit 1952. 17.40 (TT) Biteback.
18.20 The clothes show. 18.45 (TT)
Merlin of the Crystal Cave. 19.15 (TT)
Tomorrow - The world. 19.25 Nieuws.
19.45 (TT) Songs of praise. 20.15 (TT)

07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style with Elsa Klensch. 14.30
Inside business. 14.40 Evans and No-
vak. 15.40 Your money. 16.10 On the
menu. 16.40 Newsmaker Sunday.
17.10 Travel guide. 18.00 World busi-
ness this week. 18.40 International cor-
respondents. 19.10 Futurewatch. 19.40
Moneyweek. 20.00 The week in re-
view. 21.00 World report.

07.30 Mensch Dino. Herh. 07.55 ■ Ad-
dams Famiiy. Amerikaanse serie.
Herh. 08.20 Ollies total verrückte Farm.
Tekenfilmserie. Herh. 08.45 Thunder-
cats. Tekenfilmserie. 09.10 Drops!/
Zapp. Herh. 10.00 AUTOmobil. 10.30
Zauber der Berge. Magazine over
bergsport. 10.55 So gesehen. 11.05
Tennis, samenvatting ATP-toernooi in
Frankfurt. 12.45 Bingo. 13.10 Fantasy
Island. Amerikaanse serie. 14.05 Auf
Videoasehen. 14.30 Krakatoa - das
größte Abenteuer des letzten Jahrhun-
derts, Amerikaanse katastrofe-film uit
1967 van Bernard J. Kowalski. 16.35
Strandpiraten. Canadese avonturense-
rie. 17.00 Drops! 17.05 ■ Addams
Famiiy, Amerikaanse griezelserie.
18.05 Sat.l Bliek. 18.10 Glücksrad.
19.00 Tennis ATP-toernooi in Frank-
furt, live. 21.55 Sat 1 Wetter. 22.00
Talk im Turm, live talkshow. 23.15 Sat
1 Bliek, Nachrichten und Sport. 23.30
Der Gorilla, 13-delige Franse actiese-
rie. 01.00 Programma-overzicht en Vi-
deotekst.

16.45 Danke schön. Verslag Actie
Sorgenkind. Aansl. Der grosse Preis
(VPS 16.59).

17.00 Heute.
17.05 Die Sportreportage.
18.10 ML - Mona Lisa.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 Terra-K. Afl.: Der Todeszug der
Lanzenreiter (2). Docudrama over de
Duitse veroveraars tussen 1529 en
1546 in Venezuela en Colombia.

20.15 Martha und Ich. Film uit 1989/
1990. Met: Marianne Sagebrecht, Mi-
chel Piccoli, Klaus Grünberg e.a.21.55 Heute Met Sport am Sonntag.

22.10 ■ Die 12 Geschworenen. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1957. Met:
Henry Fonda, Lee J. Cobb e.a.

23.45 "" Jazz on Tour: Miles Davis
in Concert - the last

00.45 Heute.

13.55 Werner Fend: Mem Dschun-
gelbuch. Natuurfilmserie. Afl.:
Schlangenfangen will gelernt sein.

14.10 Karfunkel. Kinderserie.
14.15 Karim und Sala. Jeugdserie.

Afl.: 4: Heimkehr und Aufbruch.
14.45 Ganz persönlich: Henri Nan-

nen und Emden. Reportage.
15.15 ■ Die pikanten Jahre einer
Frau. Amerikaanse speelfilm uit
1953.

13.30 Siebenstein. Kinderserie. Afl
Spater Besuch.

13.15 Damals vor vierzig Jahren.
Vandaag: Jugoslawien zwischen Ost
und West.

ten en kamermuziek.
12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt!

12.00 "" Das Sonntagskonzert:
Tag, der den Sommer endet. Ge-
dich-

10.15 Schwerpunkt Apokalypse (1):
Der Tod, das muss ein Wiener
sein. Reportage. Aansl. Auf Leben
und Tod, film. Aansl. Ein Anfang vom
Ende, reportage.

09.30 Protestantse kerkdienst,
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine

08.45 Architektur am Scheideweg.
Documentaire. Afl. 8: Stoppt den
Bulldozer. Herh.

07.45 Ein Licht in der Dunkelheit,
Dodenherdenking.1Ó3L ï,sne* Club- Herh'

10 an raven in Europa. Afl. 5.rLt episch deutsch: Zwei Lokal-

l]J Kopfball.
£y (TT) Die Sendung mit der

fl2 ttn*' kinderprogramma.
IJde ** Presseclub.

g'g. Tagesschau. Met Wochenspie-

-1312 Weekoverzicht EINS PLUS.
B- *" Musikstreifzüge: Wienerg°nbons, werken van Johann

la ![?JSS Jr- en Josef Strauss.
JrJ? Wuff! Manchmal bin ich ein

'Min 0- AfL 11: Gemischtes Doppel.
10 Philipp. Afl.: Schone Aussich-

!l4ié _..
,I*,'° Die Eisprinzessin. 3-delige tv-,■ B

irn van Arno Wolf en Uwe Jens
15 On AfL2: Partnerwechsel.ISn2 Ta9esschau.

d
"5 ARD-Sport extra: WK voetbal

WK boksen amateurs, sa-env. Paardesport: Int. indoor con-
-16 -\nS niPPiPue Hannover.
1? On Laudate- Kerkdienst.
lBon Herdenkingsfeest.
IBne Ta9esschau.
18 in VVir über uns--Ig'o Sportschau.

Fe '^ Lindenstrasse. Duitse se-
-19 noAfl* 311: Gabis Hochzeit.
I9in Die Goldenel.
19's. Weltspiegel.
19sb sP°rtscnau-Telegramm.
'O On Pro9ramma-overzicht.
ÏO is f0Tagesschau.
re» -*1"0 Wir De"*sche oder Inte-
Q8s'eren Sic sich eigentlich für

Discussie voorafgaan-
ni aan een serie over de geschiede-

Ï1 * van Duitsland.
21 Sn Ta9esschau.£° Heimatlos. Tv-spel. Met: Lidia
\^ ' Maria Reiss-Bock, Peter War-ritin e.a. Gedramatiseerde docu-

?3 taire over de Wolga-Duitsen.
.^O ARD-Sport extra. ATP Tennis

Oo^ooi, samenv. finale in Frankfurt.
*"0 Die besten Jahre. Amerikaan-

°osn 6rie* AfL: Scnwarzer Samstag.
00 se. Ta9esschau.""rS-Oi.oo Zuschauen - Entspan-

a .n " Nachdenken. Novembertage
Sylt; Sonnenaufgang.

22.50 Schloss Pompon Rouge. Afl.:
Die Lustbarkeitssteuer.

23.25 Playboy Late Night Show.
Herh.

00.25-02.25 Spetters. Nederlandse
speelfilm uit 1980. Met: Rutger
Haver, Toon Agterberg, Maarten
Spanjer, e.a.

19.10 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Vandaag: Australië.

20.15 HöTlenjagd bis ans Ende der
Welt. Amerikaanse speelfilm uit
1982. Met: Torn Selleck, Bess Arm-
strong, Jack Weston, e.a. Herh.

21.55 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.35 Prime Time - Spatausgabe.

Vandaag: 900 Sekunden mit Donald
Sutherland.

18.45 RTL aktuell

14.00 Ultraman - Mem geheimesIch.
Afl.: Die verbotene Schlucht. Herh.

14.25 Adam 12 - Einsatz in L.A. Afl.:
Eine Taxe für den Mörder.

14.50 Ministars.
15.45 WK Latijns-Amerikaans dan-

sen voor amateurs in Oslo.
16.45 Peters Musikrevue. Duitse

schlagers en evergreens.
17.50 Chefarzt Dr. Westphall - Das

turbulente Krankenhaus. Afl.: Arzt
des Jahres.

13.30 Familie Munster. Afl.: Ich willmem Gesicht zurück.

13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher Afl.: Broadway Danny Derek.
Herh.

Afl.: Haydens Frauen. Herh.
12.35 Das Geisterhaus von Water-
loo Creek. Afl.: Das Geheimnis der
Spielkarten.

Gerbes. Talkshow.
12.05 Coach - Mit Herz und Scherz.

daag: De Feyerabend-bijbel.
11.00 Die Woche mit Geert Müller-

06.00 Turbo Teen. Herh.
06.25 Die Flintstone Kids. Herh.
06.40 Die Jetsons. Herh.
07.05 Yogi Bar. Herh.
07.30 Scooby Doo. Herh.
08.00 Li-La-Launebar.
09.20 Metty macht's möglich.
09.30 Das Phantom und die drei

Musketiere. Italiaanse speelfilm uit
1962. Met: Gordon Scott, José Greci,
Maria Gracia Spina, e.a. Herh.

10.55 Kunst und Botschaft. Van-

07.55 Denkanstösse. 08.00 Avec plai-
sir. Af1.21. (herh.). 08.30 Cursus wis-
kunde. Les 9. (herh.). 09.00 Cursus
Engels. Les 37. (herh.). 09.30 Cursus-
informatie. 10.00 Cursus natuurkunde.
Les 9. (herh.). 10.30 Cursus bedrijfs-
economie. Les 11. (herh.). 11.00 Musik
urn elf: Musik aus drei Jahrhunderten.
12.00 Tele-Akademie (2). 12.45 Sehen
statt horen. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hen: Dienen in Gemeinschaft. 15.00 ■
Das geheimnis der graven Limousine,
Franse speelfilm uit 1942. 16.35 Eisen-
bahnromantik. 17.00Terror unter Stalin
und Ulbricht. Afl.l. 17.45 Die 6 Sie-
beng'scheiten. 18.30 Journaal. 19.00
Prominenz im Renitenz. 19.45 Gaudi
Max. 20.15 Giovanni Segantini: Maler
der Alpen. 21.00 Nieuws. 21.05 Sham-
rock and roll, doe. over lerse rockmu-
ziek. 22.00 Flutlicht. 22.55 Wortwech-
sel. 23.40 Weisser Fleck. 00.25
Denkanstösse. 00.30 Laatste nieuws.

TV FILMS VIDEO des BRF. 17.05 Sporttreff. 18.40
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom
Wochenende

22.10 Twelve angry men. Briljant
rechtbankdrama van Sidney Lumet
uit 1957. Henry Fonda is de enige
van twaalf juryledendie aarzelt om
een jongeman tot de electrische
stoel te veroordelen. Zij pleidooi en
spel zijn bijgeschreven in de anna-
len van de filmgeschiedenis. Ook
met Lee J. Cobb, Ed Begley.

Duitsland 2

9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-16.00
Omroep Limburg Sport.
16.00-24.00 Mini-WMC: afdeling
harmonie. Live vanuit Kerkrade.
(17.15-17.45 Omroep Limburg
Sport).

Omroep Limburg

Radio 1
7.05 KRO's Ontbijtshow (7.30
Nws.). 7.53 Ter overweging. 8.08
Groot nieuws. HV: 9.03 De ver-
beelding. IKON: 9.30 De andere
wereld van zondagmorgen op één.
10.03 Wegwezen. 11.03 Ophef en
vertier (12.30 Nws). 13.08 Hier en
nu. 14.03 Langs de lijn, sport en
muziek (17.30 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 American Songbook. 22.02
New age music magazine. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
TROS Nachtwacht.

gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00 Aspecten van de kamermuz.
Pianomuz. 12.00 De Nederlanden.
Liederen voor bas-bariton en pia-
no. 13.00 Nws. 13.02 Diskotabel.
14.15 Concert op zondagmiddag.
Rotterdams Philharmonisch Ork.
met piano. (Pauze: Praten over
muziek) 16.30 Vokalise. 18.00
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden.
19.00 Continu klassiek. 20.00 Nws.

20.02 Specialiteiten a la carte.
22.00 Kamerconcert. Pianomuz.
22.30 Finale. 23.05-24.00 Hoor-
spel De Koekoek vliegt.

22.50 Berdel. Veelgeprezen Turkse
film uit 1990 van Atif Yilmaz, over
een gelukkig getrouwde man die na
de geboorte van zijn zesde dochter
een tweede vrouw neemt om te-
genover de dorpsgemeenschap
zijn gezicht niet te verliezen. Er
moet een zoon komen. Met Turkan
Soray, Tank Akan.

Nederland 2

6.00 Sonntag- Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagsfrühstück. 11.00 Radio
Shop, muziek en actualiteiten.
12.00 Hits der Woche, Top 30.
14.00 Happy Birthday. 17.00 End-
sport. Rückblick auf ein Woche-
nende voller Sport. 18.00 Classic-
Hits. Die grössten Hits, die besten
Oldies 21.00 Je t'aime. Das zartli-
che Magazin. 24.00-4.00 Radio-
Nacht. Die Nacht lebt.

RTL Radio

BBC 2
23.10 Real genius. Thriller van
Martha Coolidge uit 1985, met Val
Kilmer, Gabe Jarrett. Jong compu-
tergenie wordt betrokken bij een
ultrageheim project van een eigen-
gereide geleerde. Hij ontdekt vre-
selijke dingen.

8.02 Vroege vogels. 10.02 Tony
van Verre ontmoet Bertus de Rijk
(7). 10.30 Muziekmozaïek. 11.30
Cappuccino in de morgen. 12.02
Nederlands op AVRO 2. 13.02
AVRO Radiojournaal. 14.02 Café
op twee. 15.30 Mezzo 17.02 De
taaimeesters. 17.30Tour de chant.
18.02 Album. 20.02 3x bellen.
20.30 The great American song-
book. 21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 900 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De pré-historie. 11.00Kop of Flet.
Personality- show van Michel Fol-
let. 13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
Vlaamse hits van vroeger en nu.
14.00 Fiestag. 17.00 Nieuws.
17.05 Afgefloten (17.45 Nationale
Voetbaluitslagen). 18.00 Nieuws.
18.10 Funiculi Funicula. 20.00 Vra-
gen staat vrij (22.00 Nieuws).
23.30-6.00 Nachtradio (24.00 en
5.30 Nieuws.)

België/Radio 2

Radio 3
8.02 Goudkoorts. 10.02 De wakke-
re wereld. 12.02 KRO-miniparade.
13.02 Hel weeshuis van de hits.
15.02 KRO's hilweek. 16.02 Lief-
deslijn. 18.02 De jonge honden.
20.02Leidsekade live. 22.02-24.00
Op slag van maandag.

staat uit beelden van bars en stra-
ten. Bedacht en uitgevoerd door
Richard Linklater.

Nederland 3
20.10 Storia di ragazzi e di ragaz-
ze. Onderhoudende plattelandsko-
medie van Puppi Avati uit 1989.

RTL plus
0.25 Spetters. Ruige film over drie
jonge, kansarme motorcrossers en
hun desillusies in het leven. Paul
Verhoeven ging geen enkel goed-
koop effect uit de weg, maar defilm
straalt wel vakmanschap uit. Met
Hans van Tongeren, Renee Sou-
tendijk, Rutger Haver. Uit 1980.

Een verlovingsfeest in 1936 tussen
Sylvia en Angelo, waarbij het de
vraag is of de beide families elkaar
niet naar het leven zullen staan.
Met Felice Andreasi, Davide Bechi-
ni.

Super Channel
20.00 Sherlock Holmes and the se-
cret weapon. Holmes-film uit 1942,
handelt dan ook over de strijd van
het genie tegen de Gestapo. Met
Basil Rathbone en regie van Roy
William Neill.

Duitsland 3, West
pV-00 Slacker (1989). Kaleidosco-
-pSch beeld van hedendaags

honderd mensen mogen
jntig seconden lang zeggen wat® billen. De rest van de film be-

BBC1
tel Tne Pnsoner of Zenda. Man-

'" en degenfilm van Richard Thor-r Vjt 1952. Dubbelganger van een
°hing raakt betrokken bij een'Oordcomplot. Met Stewart Gran-yer. Deborah Kerr.

Radio 4
8.00 Nws. 8.02 Liefde op 't eerste

6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ve-
ranstaltungskalender. 8.05 Fröhli-
cher Auftakt. 8 30 Glaube und Kirc-
he. 9.05 Mundartsendung. 10.00
Volkslieden 11.05 Schlagersouve-
nirs. 12.35 BRF-Sonntagsmenü.
14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Domino - die Spielshow

België/BRF

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. IKON: 10.00
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. 13.00 Nws. 14.00 Radio Ro-
mantica. 16.55 Mededelingen en
schippersberichten. IKON: 17.00
Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen.
18.00 Nws. 18.10 Liturgie & kerk-
muziek. IOS: 18.40 Vrouwen over
vrouwen. 19.00 Nieuws in het
Turks. 19.05 Nieuws in het Marok-
kaans/Arabisch. 19.10 Nieuws in
het Berbers. 19.15 Nieuws in het
Chinees. 19.20 Suara Maluku.
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en hoop.
21.20-22.20 Medelanders Neder-
landers.

Radio 5

4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie. 8.00
Nachrichten. 8.05 Volkstümliche
Matinee. 10.00 Nachrichten. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.00
Nachrichten. 12.05 Musik ist
Trumpf. 13.00 Heimatmelodie. Fol-
klore rund urn die Welt. 14.00
Nachrichten. 14.05 Was darf es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf,
Chöre der Welt. 18.00Nachrichten
und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.
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045-739300

België/TV 1 You rang, M'Lord? 21.05 (TT) Trainer.
21.55 (TT) Nieuws. 22.10 (TT) Ashen-
den. Afl.l. 23.05 Heart of the matter/
23.40 The days and nights of Molly
Dodd. 00.05 Japanese language and
people. Afl. 10. (slot), (herh.). 00.35 The
sky at night. Afl.: Nothing but blue
skies? 00.55 Mahabharat. (herh.).
01.35-01.40 Weerbericht.

BBC 2

België/Télé 21

TV 5

België/RTBF 1
10.00 Debat electoral. 11.30 Clips a la
Une. 12.00 Faire le point. 13.00
Nieuws. 13.20 Marie-Antoinette, Frans/
Italiaanse speelfilm uit 1956. 15.20 Gé-
nies en herbe. 15.55 Parole de chien.
16.25 Nouba nouba. 16.55 Ces trams
de nos amours. 18.00 Autovision.
18.30 Week-end sportif. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Tribune electorale: Le P.S.
20.20 Face a face. 21.05 Mai, la petite
fille de la guerre, Amerikaanse speel-
film. Met: Cheryl Ladd, Anthony John
Denison, Melissa Chan, e.a. 22.35
Nieuws. 22.55-23.10 Tribune economi-
que et sociale:Les classes moyennes.

08.25 Tales of a wise king and the de-
vil. Afl.7. 08.30 CharlieBrown specials,
(herh.). 08.55 Playdays: the dot stop.
(herh.). 09.15 Bitsa. (herh.). 09.30 Tel-
ling tales. Vandaag: The donkey and
the tiger skin. 09.45 Babar. 10.10 ""Blood and honey. 10.30 (TT) Defen-
ders of the earth. (herh.). 10.50 Blue
Peter omnibus. 11.40 The dark sea-
son. Afl.l. (herh.). 12.10 Boxpops.
(herh.). 12.50 The O-Zone. 13.00 Re-
gionale programma's. 13.30 Lady Ja-
ne, Engelse speelfilm uit 1985. 15.45
Animation now. Stanley and the dino-
saurs. 16.00 Making of K2. 16.30 The
outsiders guide to World Series Base-
ball. 17.15 Rough guide to the world's
journeys. (herh). 18.05 Rugby special.
19.05 Travel show guides. Vandaag:
Toscane. 19.35 The money program-
ma. 20.15 (TT) The birth of Europe.
(Slot). 21.10 The dream machine. Afl.l.
22.00 Did you sec?.... 22.30 Not Mo-
zart. Afl.3. 23.00 (TT) Little England.
23.10-01.00 Real genius, Amerikaanse
speelfilm uit 1985.

Sportnet
13.35Reflets. 14.35 Elton John & Ber-
nie Taupin: Paroles et musique. Herh.
15.30 Radio 21. Herh. 17.30 Félix.
18.00 Une histoire du cinéma de Belgi-
que: Campagnes, le mauvais oeil de
Charles Dekeukeleire (1936). 19.30
Journaal. 20.00 ■ Plus dure sera la
chute, Amerikaanse speelfilm uit 1956.
21.50 Nieuws. 22.20Week-End sportif.
23.15-23.35 Coup de film.

07.30 Voetbal, samenv. 09.00 Auto-
sport. 09.30 Paardesport. 10.00 For-
mule 3000. 11.00 American college
football. 13.00 Bowlen. 14.00 Boksen.
16.00 Autosport. 17.00 Go. 18.00
Schansspringen. 18.30 Golf. 18.40
Autosport. 22.30 World sport special.23.00 Britse motorsport. 23.30 Auto-
sport. 00.00 NBA basketball. 01.30 F 1
GP films: The uncrowned champion
(1970).

00.15-00.20 "" Journaal.

televisie en radio zondagLimburgs dagblad j
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GEDULD WORDT NU ECHT BELOOND!!

Exclusieve luxe vrije-sector-
woningen

;# n-mV I ■ —■::---':- ■■■■«■■■],,_, -<" .^--'

#_ ""''"" -i'-Éf-iv. i*i ' '. hW" i's -W-*'

Cessie type-A-woningen (met garage) h^M^^h
Echt - B.P. Duindoornstraat
:J:;::

Op een van de mooiste locaties te Echt is NevanCO Woning- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlM| bouw B.V. voornemens 25 vrije-sectorwoningen te bouwen van
aparte klasse. De woningen worden verdeeld in twee types. Met| elk zijn eigen charme Buiten de fraaie situering is ook de gehele Impressie type-B-WOningetl (met garage)i opzet van dit plan enigszins uniek.
De uitvoering van de woningen verschilt van type. Doch voor ■ _^ <_________________ __
beide woningen geldt o.a. vrijdragende vloeren, ankerloze BTT!TMTffl(ï^¥JE'JWnïsllïi_^
bouwmuren, buctenkozijnen. ramen en deuren van Meraniie. fc^aa________M__—_________*__________i

: gasgestookte combi-ketel, optimale isolatie, vaste trap naar zol- :: -■■■■■-■'■:: ■■ - ■ ' ' --~■-■
1 der enz. BEMIDDELING IN ONROEREND GOED IStuur mij informatie over de1 Prijzen type-A v.a. ’ 173.000,- v.o.n. : VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN Jvrije-sectorwoningen te Echt.Prijzen type-B v.a. ’ 159.500,- v.o.n. | a

Kertoeldsweg-Wesl 29A |f Onze gunstige hypotheekmogelijkheden maken de woning ook f _,—Postbus 76 |Naam:
ij financieel aantrekkelijk. mMMM-WM 610°AB Echt lAd,es

(Voor tweeverdieners speciale mogeli|kheden) WTWrWM l"Q q"».^^ ipims posico»mmmmmm"* UEUHVMB* " *"*** "*-*
Tel. 045-711088 lln een ongetrankeerde enveloppe zenden aan

'. ''■ : ' 'g.G.V.Antw.nr 20004 6100 AA Echt.

ramen + deuren |

" advies in onze M A Ishowroom ~ "'■ f i'- I
Akerstraat-N. 128 L W { W T

en 046-374739 \ m-~^^Èmm\
Langbroich: \wl\ ? '^S*M

Gangelt (Selfkant) K jfc^l
Tel. 09-4924546016 i____k '__._^É__H____|

Ontdek de ongekende mogelijkheden
van glas en spiegels in het interieur

bijv. glazen tafels

yM^7 geslapen glas
pi-v-yy^ gezandstraald glas

I glas in lood
center hardglazen binnendeuren
Pr. Ireneweg 6, Bunde, 043-645959

Een aktiviteitvan /MESTEROISN-BUNDE
specialisten in glas sinds 1892.

lißw^nHfiSmrMtiitiiiMtitfiiëfrirritiittiiifii
verandas Genk N. V.
trmmmÊmmmmmmMfjrttM_fii_tit_ttJ_rrrëMÉiwtnttiMttf

Showroom Genk-Beigië: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 60Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Showroom geopend iedere werkdag van 10h-18h. Zaterdag en zondag van 14h-18h.U kunt ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huisof verstuur de antwoordbon

AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw woun - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Uniekereflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bouwaanvraag T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.
i 1

Antwoordbon (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam I
I Straat I
I Postcode Gemeente :
I Telefoon I
i i

M ALARM £SÊ^(06-11£
ALSELKE SECONDETELT

Maaktrverstandiggebruikran.

SCHAESBERG
Uitst. gel. courant woonh., cv.,
garage-berging. Bwjr. '82. Tuin,
woonk., open keuken (35 m 2),
aanbouwk., mcl. app., 3 slpks.,
badk., douche, 2e toilet. 2e
verd.: zolder-berging, geïsol.
Vraagprijs ’ 139.500,-.

N.M.W. Quaden & Zn.
Makelaardij onr. goed

Gelrestraat 4
Munstergeleen

046-519644
Nd NVM

I M^^^k^^^k W^^ WWl^WWl^ _______ I *^e Hypotheker is de toonaangevende or-

VI II l^i^^ ganisatie van onafhankelijke hypotheek-

adviseurs in Nederland.De zestig winkels
■m Jjf^^^4Pi| W^WTm\W\_W Èrn. tussen Groninsen en Maas ~

II W V^l Pll11llIIK I i|ll
■ 818 %# m) I ■-_■-_■■ m %#_T» aNc banken en hypotheek-

■■■ A I I ÊÊk JB V^ instellingen. De Hypotheker rekent uit

mlm l^fl_LA_LAlC welke hypotheek het allerbeste bij u past

I *^*B B "-" "" *" " en vervolgens regelt hij de zaak perfect.

nC HYPHTUFI/FR ~:Uln lrU l rlLlxCiA. »«„-.
weet u het zeker: hij geeft u een echt

De Hypotheker Heerlen objectief advies en be- ■ ■
Bongerd 22, M. Beijersbergen, 045 - 741454. spaart u tijd, zorgen en mm^_ , . geld. Tja, voor eenDe Hypotheker Maastricht wm WM
Markt 28, H.G. van den Boom, 043 - 255252. hypotheek ga je naar... DeHypotheker

mmmmmmM MM__m^^M ~^_\W MM,^_,___w mW ~WWW |^^|^W-^» Mm, WWmm, MW ***%. ö

______
* _f^^HhN^B_^ tJ^MÊmWW *~ &/ Hb_» i_T>^lK ■■■■ ' ■I j**Ts^..s:«j.;. , ■ !" E \ii

fi S__h______________l M^s_fHl ■■______{ /gHßtij^£^BSE&&m( .''' J_rf_"aßE°J* H_D 'm

,
’ . FRUMkU IEDERWftREN.jEUENSTRAAT 16 HEERLEN?TELO4S-71 SHI^V

"^kj „.l / , Compositievan w Kerstdagen kunt u natuurlijk\
sf^* ▼T\ ’ -lve~e voorgerechten / ook gewooneen uurtje bowlenA ,

/ IMfEeHfU.3. \ / Kerststoengrlll / U betaalt danslechts ’25,- p../ compositievan \ Surplse de Noël I per uur per baan I
/ diverse voorgerechten \ \ ~ „ —— . \ /

irorttnourmat \ V Koffie met bonbons A AlonzeKeistmenu's /nersigourmeT \ mci.i uur bowlen /\ gelden ook voor 27,28 /l surpise de Noei I ;\ , M / V en 29 december v'\ Koffie met bonbons / N. ’OO, p.p.s' ?S '^^\ Incl. 1 uur bowlen / ~~~ 'r'-\. 4ci 50 / r^rr-^T Voor verdere Inlichtingen en reserveringen:
>w ’OJ, pp^/ Bowling 4 Partycentrum Hoeve de Aar

H ■-" .r>- - -^T-' 0 Welterlaan4s,64l9CNHeerleno4s-714432

RUGKLACHTEN?
Mogenwij eens met u over een oplossing praten.
Een te zacht of te hard matras kan | _ 00 Jl " " I He' OBAS-matras geeft de juiste
rugklachten verergeren. j _■■■ ___l___l steun aan ieder van departners.

I FOUT 1GOED [;,
JARENLANGE ERVARING OBAS STAATVOOR
heeftons geleerd datrug-en nekklachtenvaak Orthopaedic Bedding Advisory Service, advi-
het gevolg zijn van een verkeerd matras, want seurs voor bedden en matrassen. Onder me-
een standaardmatras isnietvoor ieder lichaam / "".' I v-~-__i * dische en orthopedische begeleiding hebben
geschild. Het kan aan iemand, die zwaar <£h onze technici duizenden OBAS matrassen
gebouwd is, goede steun geven en bijnazeker *5 ontworpen op basis van gewicht-gegevens,
ongeschiktzijnvooreenminderzwaarpersoon, v.»,,^^,,,^»^^^ .^mmn'^èmmj l'Chaamsbouwendemedischeachtergrondvan
of omgekeerd. Eén van de partners lijdt in dat 11 onze klanten. De e.v.t. beschikbare diagnoses
geval pijn of ongemak van artsen kunnen hierin opgenomen worden.

ONZE OPLOSSING <~ < * ' - mT '"* DE DESKUNDIGEN
is een matras van OBAS. Een -op uw eisen afgestemd 1- of 2-persoonsbed, £ £ maken met vakmanschap onze, schijnbaar gewoon uitziende, topkwaliteit mat-
met 2 totaal verschillende typen matrassen, die precies voor iedere indivi- rassen. Schijn bedriegt: uw OBAS-matras is heel bijzonder! Toch berekenen wij
duele partner geschiktzijn. Dit uniekeOBAS-matras, voor u ontworpenen aange- 5-Hï^H-i geen no9e Pr'i2en'-onze beddenz')n net duurder dan normale 1- of 2-persoons-
past aan zijn of haar individuele behoefte en voorzien van uw naam, geeft de ÜB-*.S bedden van goede kwaliteit. Dat komt omdat wij rechtstreeks en
beste garantie voor een ongestoorde, gezonde obas bv. Tunnelweg 104,6468EK KERKRADE, Telefoon 045-46 2211,Fax 045- 461940. zonder tussenpersoon vanaf defabriek leveren,
en ontspannen slaap. Uw lichaam wordt "«"■^l Dus, alsu rugklachten heeft, uwpartner zwaar-
behoedzaamin de juistepositie gebracht,zodat **■»"«»»» m"m m.^_m~~~ der is dan u, of u lijdt rug-of nekpijn, neem
de ruggegraat ontspannen en soepel blijft | JA, IK WILWEER GOED KUNNEN SLAPEN! | dan kontakt op met OBAS, of vul de bon in,
Dedrukopbeenderen, spieren,zenuwuiteinden lendaarom wil ik meer wetenover OBAS-matrassen. Ik ga geenenkele verplichting aan. | omzonder enigeverplichting informatie teont-
en gewrichten wordt weggenomen. I Naam: . I vangen.

' Adres: J
"^fl Postcode: Woonplaats: .
Ja Stuur deze bon in een open envelop aan:OBAS B.V. Antwoordnr.2llo,646oWB KERKRADE 1CV Een postzegel is niet nodig. > LD 46 .

: ; : 1

Niet voor iedereen zijn gezondheidszorg
.j/mL^ en onderwijs vanzelfsprekend.
jEJ| Geef... Actie
SS SYMPATIA

Ir aw irfZ&Shi

JP*^ W?^! GIRO 17797
fl. />L^ BANK 69.99.10.498

J\^J_#S^ ' JÊr^r Stichting ADRA-Sympatia
■P|U| |r WT Biltseweg 14, 3735 ME Bosch en Duin

I

NUTH
Gerenoveerde boerderij met stallen, binnenpl. en "ltdvihobbyruimte met zolder, woonkmr., eetkeuken, bijk^-11.
ken, 4 slaapkmrs., appartement met eigen entit^^woonkmr., slaapkmr. en kitchenette.
Grondopp. ± 2400 m 2.Prijs ’ 349.000,- k.k.

Inlichtingen:
Makelaardij Fons Heuts B.V.
Nuth 117
beëdigd taxateur ï^j
tel. 045-244636 Ji|]

Wij zoeken voor serieuze gegadigden
BUNGALOWS EN (LAND-)HUIZE'^

prijsklassen van ’ 250.000,- en (veel) hoger in .
HEERLEN, VOERENDAAL, JKERKRADE, BRUNSSUM,
OVERIG ZUID-LIMBURG.
Maak met ons kantoor een afspraak om jV

GEHEEL KOSTELOOS EN VRIJBLIJVEM^de verkoopmogelijkhedenvan uw pand te besprek^ gg

TROOST_ ONROEREND GOEDmwMm_\W HEERLEN. TEL. 045-71797' N_____ < te, di, > p.
j fa

Pnp| I Tj

lïirais lyllVil
-H^müw-B-li-V^ËULU ___u^S

m^maßx___&ÊÊÈÊÊl' ■ 5

jg: ! _____t ___!

*v 'f~Hi^i^^^^^^^B Mm MMm^

, ":
i;

——^ DRAAG EEN STEENTJEf! I

If A Q_^ een school in het kindere!
'J^j>lr JOAO PESSOA BRAZÜ
~ Het comité Heerlenvan SO=

' Kinderdorpen zal in JoaoPe5'
de bestaande kleuter- en laff

school uitbreiden. In de toekomst is de school"
bestemd voor de kinderen uit de sloppenwijken in
buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie'
dezekinderen te brengen isveel geld nodig.Het cos' m
Heerlenvan SOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwl1

DOOR f20.00 OVER TE MAKE^h
KOOPT U SYMBOLISCH EE$ V

STEEN VOOR DE SCHOOL.

W4l'.,yn. "*'»)■ "."!i"""''w

I 1 li W) i„Ui Ml. ,1. , ij^---^—-yjj , .JJ,,, ..../ i .~~_*l

ii^r1":} ' ,I!,S 'y»" ~','.V" ,-rJj*****^

Ukunt dit bedrag overmaken naarRabobank Heefj]
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schooladj
(girorekeningßabobank:lo.3o.Bs6).lnlichtingen:
I.Philips-Leufkens, ComitéHeerlenSOS-Kinderdorpi
Tel.: 045-412736. JI . ; 41A

Limburas
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van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2, 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 , >

. HOTEL RESTAURANT 'DE WAPSER HERBERG'

'n het bosrijkste gebied van Drenthe, Logies + ontbijtI va. ’ 35.- p.p. Gehele jaar geopend, 05211-1278.
Dr-61,R

r^^^"«2___i_________________________P
ef ijOLTEN. T.h. in de bossen van 'mooi Holten' rustig vrij

comf. bungalows, 4-6 pers. Tel. (05483) 63592., mogelijkheden metkerst en oud en nieuw. OV-61R

1■^■l_l______3__3_l_____ \%
NUNSPEET. Parel van deVeluwse natuur. Uw 50+ ho-

* «l/pension. "HET JAGERSHOF", biedt u aan: een gran-H oioos 5-dgs. Oud- en Nieuw-arrangement v.a. ’ 425.-
-j P-P- op basis van V.P. Vraag gratis kleurenfolder aan bij;am. OJ. v. Olst, Spoorlaan 12-14, 8071 BP Nunspeet.

■sl. (03412) 52393. GE-61-R

GELDERLAND
heeft nog mogelijkheden

voor uw KERSTVAKANTIE

Bel 085-33 31 00

VVV-Vakantieboekingscentrale
voor de laatste aanbiedingen.

Diverse bungalow- en hotelarrangementen
met kortingen tot 25%!

GE-61R

St MAARTENSZEE - PARK DUINLAND. Bung. met
9ratis zwemparadijs. Weekend/midw. v.a. / 295,-. Kerst
'595,-. Hoogseiz. v.a. ’ 1050,- p.w. Tel. 02246-3109.

NH-61R

V.V.V. BROUWERSHAVEN
Voor nieuwe winterarrangementen.

Vraag folder! Tel. 01119 - 1940.
;s^^ ZE-61R

f°OMPOT RECREATIE

Winter in Zeeland
neserveer een luxe vijf- _»l_jß_

bungalow vanaf CrT^» _Hf*?5.- (wkend.) met uit- O^ï^tV^,\ «jcht op zee en strand, r\\__M^T^C\. °Penhaard en sauna. I rypJ'J' \f toegang subtro- 1 J '■".■■:.~\i wsch zwemparadijs. mP^&T f^ëfe'^S..1 , aa9 de 36 pagina's gro- __y^( (3Ê>:_in^g__. \V '6 brochure '91/92. f»*r***l?2Wl*>^+'^~^
01107-4200

L ZE-61R.

NIEUW NOORDZEE-PARK
£uddorp a/Zee. T.h. s***" bung. Op 400 m v. zee. Nog

f' m°9. voor kerstperiode. Info + fold., tel. 01878-3099.
ZE-61R

■■|f|.l|J.TcM B

a/d geul

Vi Mooie Kerst!
*° 3-daags arrangement vanaf ’92,- p.p.

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.
Speciale kerst- en thermaalbadarrangementen.

Li-61R

Zonder dat u meteen forse
bedragen voor een hotel, .-^.^bungalow of appartement V__}fc\ \moet betalen toch genie- n^3P\\ten van een vakantie in ;y-y'4.An^;_j^_y
een andere omgeving? &_Muffife_W^:l7/
Eenvoudig! Door vakan- flP^^JJm^__\~Vtiewoningruil kun je er "Sv^^U^v^^fsrTeens vaker tussenuit. Het <&(*/ v VUf^FIWB regelt ALLES voor u. xs**^ *-V*s^
Schrijf of bel voor info:
IWB, Postbus 301, 8160
AH Epe. Tel. (05780)
14235. VW-61R

VILLAGE LE CHAT
heeft alles van vissen tot golfen, gelegen in prima omg.
Tel. 09-3345232474, Ned.-talig, Montbron Z.W.Fr.

FA-61R

Droomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familehotel in Bad Bentheim met zijn
heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv,
mini-bar, telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling,
bar, en Konditorei.
4-daagse superarrangement DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Eveneens aantrekkelijk weekendarrangementen.
'Hotel Grossfeld, Postbus 441, 4444 Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-35 32 46 (NL) of 09-49 59 22 828 (BRD) voor gratis
prospectus. Fax. 09-49 59 22 43 49.

_-fcajè*El Gastvrij,MWI sfeervol en...
HotelAmBerghang dichtbij!
De unieke schitterende ligging van 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 graagvoor 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 129, D-4444 Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. Fax 09-49.5922.4867.

Boerderij-Pension: Het kleine paradijs
ponyrijden 1.0. 20,- DM, v.p. 35,- DM,
h.p. 30,- DM. Pens. Flügel, Ringstr. 25,
D-3490 Erpentrupp/Bad Driburg. Tel.:
09-49-5238/407.

Weekend- en midweekrei-
zen naar WINTERBERG.
Voor groepen ook dag-

- tochten. Bimbo Reizen.
(080) 786778. SGR.

DU-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-61R
WINTERCARAVANS te HUUR bij Zeil am Sec en Ka-
prun. Compl. ingericht met wintervoortent, Ned. gast-
echtp. aanwezig. Inl. CARAVAN INTERLAND, tel.
02158-25533. QS-61R
Voor een grandioze WINTERSPORTVAKANTIE. Voor
kerst vak.woningen 4-6 pers. en krokus H.P. voor 10
pers, in Vorarlberg en Tirol, 05910-22293. OR-61R
All-in v.a. ’ 725, 10 dgse busreis HP, 7 dgn skipas, 6
dgn skiles, 7 dgn ski-uitrusting Dolomieten ski safariv.a.
’815,10 dgse busreis HP, 7 dgn skipas, 6 dgn skibege-
leiding, 7 dgn ski-uitrusting, langlaufsafari v.a. ’ 570, 10
dgse busreis HP, 3 halve dagen langlaufles, 7 dgn
langlauf uitrusting, 3 langlauf excursies, groepskorting
v.a 10 pers. Reizen ook met eigen auto mogelijk. Reis-
buro JOYTOURS LID ANVR/SGR. Tel. (070) 3633939.

____^_ OS-61R
Onze WINTERGIDS is uit,

boordevol sneeuwzekere
plaatsen. Ook losse bus-
pendels. Bimbo Reizen,
(080) 786778, SGR.

OS-61R

LANGLAUFEN
in sneeuwzeker Noorwe-
gen. Prachtige loipes in
nog ongerepte natuur.
Ideaal voor beginners en
gevorderden. Individueel
of groepsreis KETA-
TOURS. 020-6235821.

WI6IR

8-dgse SKIREIS Tsjechoslowakije.
Busreis vol-pens. v.a. ’ 395,-.

Interaction: 043-639230/639231.
Wi-61R

DE WINTERSPORT-SPECIALIST
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas alv.a. ’ 499.-
-in Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bij
Bizz Travel: 050-144255 (lid SGR). WI-61-R

WINTERSPORT |

Qffiß Qiß Giß GËB GJE QJB SSSSI

SKIÉN IN ANDORRA.
Zon- en sneeuwzeker! Bel voor gratis folder: Sunski
Tours, 05470-60050. S.G.R. An-61 R

Winterreizen zonnig Benidorm. Gezellig met een groep
in een fijne Royal Class bus naar een goed hotel, vol-
pension, zelfbediening, dus eten zoveel u wilt, kamers
met eigen badk. en balk. Vertrek elke vrijdag in nov. en
dcc. 10 dgn. ’ 396, 17 dgn. ’ 618. Bijk. kosten: Garan-
tiefonds ’ 10, adm.kst. ’ 5, Royal Class mcl. Kerstreis Ivol. Vertrek 27-12, 10 dgn. ’530 mcl. nieuwjaarsgala.
Gratis folder. SOLMAR TOURS, 040-460560. SP-61R

LITO EXOTISCH
Egypte, Mexico, Indonesië,

India/Nepal ’ 1525,-tot

’ 3075,-. Vluchten Ned.
reisleiding, excursies,

transp., hotels l/o.
Boekje? Tel. 071-142847.

DB-61R

Chartervlucht ROME
28-12, 5 dgn. ’325.
Met hotel v.a. ’ 549.

FUTURE LINE TRAVEL,
020 - 622.28.59. SGR.

IT-61R

11-dgse. KERSTREIZEN Lloret de Mar Hotel Samba,
Copacabana v.a. ’ 699. BOOSTEN REIZEN, lid SGR.
Bestel nu. Gratis zomergids '92. Tel. (045) 227777.

Costa Brava v.a. ’2lO.-
Barcelona v.a. ’2lO.-

Salou v.a. ’ 225.-
Costa Blanca v.a. ’ 250.-
Retourprijzen per pers.
(bijna) dagelijks naar

Spanje, 29 bestemmingen.
Luxe bussen. Toilet -video - airco - royal class

Iberbus
(020) 6241010

SP-61R

Extra - Voordeel
Zonnig Algarve (nov.-mrt.)
wekelijks v.a. Schiphol.

Vlucht + transfer + reisl.
+ app. v.a.

’ 398.-
-week verlenging

v.a. ’ 40,-; vlucht v.a.

’ 395,-. Autohuur p./week
v.a. ’ 195,-. Uitgebreide

info bij SGR/HTC

Super - Reizen
040 - 43 66 00

po-61r

jereinste rust en ruimte..._~.ff■N.E./^^,ir^,.:f.
-r^ rj ■ s Vraag tegen portokosten het'^s=s' \">**_\ uitgebreid infopakket aan bij:

X/ffi\ " Dansk Feriehus
i-_ftf__o^ L- ' Bookingburo Holland

Q p"g '- '. _:. ~v ;~ Hoofdweg 99
Damk Foriohus Bookinnburo 9681 AC Midwolda** -> Telefoon 05975-1416'

CULTURELE STEDENREIS Praag 0.1.v. kunsthistorici.
8-dgse Royal Class busreis, half pens., / 595,-. Vertrek
21-12 en 28-12. Interaction 043-639230/639231.

TS-61R
PRAAG, 8 dgn. bus l/o, prima hotel, 14, 21, 28-12, 18-1

’ 295,-. Verhuur kmrs./app. in Praag en vak.won. in win-
tersportgebied. MEVO REIZEN Holten, (05725) 1547.

TS-61R

SUPER AANBIEDING INDONESIË
22 daagserondreis Singapore/Sumatra, Java/Seribu ar-
chipel. Incl. hotel vp. vlucht en Ned. gids. Vertrek weke-
lijksvan mei t/m dcc. '92. Prijs v.a. ’ 2650,- p.p. Inl. Hol-
landia Travel Leeuwarden 058/124085. ln-61R

SUPER AANBIEDING INDONESIË
22 Daagse rondreis Java/Celebes/Bali en de Seribu ar-
chipel. Incl. Hotel vp. Vlucht en Ned. gids. Vertrek weke-
lijks van mei t/m dcc. '92. Prijs v.a. fl. 2650,00 p/p. Inl.
Hollandiatravel Leeuwarden 058/124085 ln-61 R

Sri-Lanka ’ 1425 mcl. hotel L.O. ’ 1795 mcl. 8-dgnronp-
tour L.O. ’2395, Thailand ’ 1339, Singapore ’ j
SCHAKEL TRAVEL & TOURS, tel. (085) 64g5<*fc

A^-6y
SUPER AANBIEDING THAILAND

22-Daagse rondreis Thailand. s*HotelsL.0., vlucht en
Ned. gids. Vertrek dcc. '91, jan., feb., mrt. '92. Prijs v»a
’2450.- p.p. Inl. Hollandia Travel Leeuwarden. osB-
-124085 AZ-6<R

*****Thailand rondreis v.a. f 2.198.11
14/22 dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust te-
rug. Ned. beg. 1e kl., vertr. elke week, 17-11 nog:6'pL
15-12 nog 5 pi.; 22-12 nog 6 pi. Tekkel Air 070-3468?Qp.
KERSTSPEC. 14 dg. all-in f 2.748.-, vertr. 22-12 ncjgi4
pi. Pracht zuidreis 22 dg., vertr. 25 nov. v.a. ’ 2.350,1

Affllf

GOEDKOPE TICKETS AZIË. Filipijnen, Thailand,
15 dg. Manila ’2149.-; 15 dg. strand/duikvak. Pueifc
Galera (Fil.) ’ 2289.- mcl. ticket/hotels. Gr. keuze rcjhd-
reizen en tours in Thailand en Filipijnen.
RC RAINBOW TOURS, tel. 085-454918/430992 Ftéip

CANADA/USA 1992
Campers/autoverhuur en vliegreizen.

CADUSA Vinkeveen, 02949-1635/3544.
CV-Q4R

w ' N T.f " .s..f-°_JLLJIj
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Het zoeken naar een vakantiepartner is een moeilijke es
tijdrovende zaak. Het vinden van de juiste partner ver«
nog meer tijd en geld. Wellicht kunnen wij u helpeS
Uiteraard met behoud van alle privacy. Bel of schrijf enJ
ontvangt alle informatie. BARROW & BARROWS, Post
bus 59, 8160 AB Epe. Tel. 05780-21242. RG-61JB, >4_

ÉËN ADRES VOOR UW J
ADVERTENTIE IN 41 NEDERLAiJBERegionale DagbladeiW»

Vm<antie-&
Recreatie

\toor Informatie enreserveringen:
RDP. postbus 2. 1800 AAAlkmaar.

Tei.: 072-196314/206/292. fax: 072-U3295. .

BOEK NÓÓIT
ZONDER!

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

Neem het zekere
voor het onzekere.
Boek uw vakantie
bij eenSGR-reisburo.
U weet wel, met dat
lachendewereldbol-
letje op de ruit

Daar ontvangt u
tegen eenkleine ver-
goeding een garan-
tiecertificaat waar-
door uwreisgeld ge-
garandeerd is. Pret-
tige vakantie.

Tel. 010-4146377
Viditel 75003 |

EENDAGJEEROPUIT? F~ A f A A
DeRuimte-Tweeling k rfywfe TT

leertu_?raa_? B# I hém—^l
Canterbury l f^ ’Jf jIiËEWI

"Lpnf-* ckf-i EEN HEERLIJKDAGJE NAARMOOICANTERBURY
JXCllllCll Olau heeft een fantastisch idee schepen, treinkaartjes, bustrans-

om er eens helemaal uitte zijn. U fers en een informatiepakket
bezoekt Canterbury, één van de over mooi Canterbury. I" VANAF
mooistestadjesvan het Verenigd Vraag uw ANVR-reis- -| -| r|
Koninkrijk. Heerlijk dwalen adviesburo of reizen- JLLV»"

jj° mm door eeuwenoude straten. De verkopende bank. Of I _
_^*^--^^""""T^ /!È^~£~-J_T^\ beroemde kathedraal bewonde- bel Olau: 01184-88000. Doeoen!
| .'!.'.'!! '" '" \ /t^_____l^^^Én ren' BezelliBe PUDS bezoeken en ,«-ró£y§>

!.'!!!!! i V^ mmms i-"^t e talloze winkeltjes bekijken. <$$>^
= f̂A ' '"^-Sfeß-rsa v> SniüS^X De reis is inklusief de overtocht ,^^f_#m^__

_
#^*j **Bj met de schitterendeOlauRuimte- MÊkWW

[Jjj|^_ig_______lliiÜJi^

B / *) S »-' -______J»w!W!W!Ww___ïTi¥T!nïl!ÏWW_flPÏWl!H!_EïlTÏÏï!'_W -_L--------i-------» _-_r i i ■ ____ Jr ____k^gg BMiißlw \WSêêêSê!IÊ&Ê^IM WmKT9^fm% _____
—■ ■ — ■ .——— ■ * -i'—_ Als u ons voor 12 uur n I"7*l Limburgs Dagblad W^L _______ Ipm ni_f%_r%ol_fiQ 's ochtenc|s be|t 'staat uw mmmwXmwm

PICCOLO de volgende dag al 045-71QQ6A
in het Limburgs Dagblad. w~i*_# M W m mW\m*\9
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I Er zijn miljoenen redenen om /

I UNICEF kaarten te versturen:

\ N_L^l) / 1

f En dat zijn allemaal kinderen! )

Koop UNICEF kaarten! Jjji^k |
| Bel UNICEF 070 - 3339300 Ivoor een gratis brochure \

unicef#
Kinderfonds van de Verenigde Naties /

■^ Limburgs T>agblad^^m
f 'M^j^mm *"** - 5 121926 ;..„

fl Sfif»r Maandag x 613 20 27 ■Hp l
Dinsdag _71421 28 '-
Woensdag 1 8 15 22 29 «►"■

fc*?"jr\ Donderdag 2 9 16 23 30 »

■r " - Vrijdag 3101724 31 :...
i m»»» I Zaterdag 41118 25 .jj

" ' .['h-Sr ~" ;' r_=Sr «.« _■__ » » « "»

::.":':.,.. '; " :'-^7}-^— evenementen """ ""*""' a~ ,'":...., .—*" ■—■— , 2»- - '-~,'- "" " . "■~J~~£?~ 30

De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1992 weet u
markten, kermissen,feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. j)e pr jjs ’5 50

(I LimburgsDagblad \\

,||* _____W\

tJmmm ABC Vastgoed heeft nog enige fij fjpp^
fijne huurwoningenvoor u! ■ wim^

Het gaat hier om zeerroyale huur- _
huizen. Op de begane grond is een 111 4".TVBt IT'Cl *%_Tl l _Tk

mooie hal, 'n fijne werkkamer met I *■-■ I WL Vi IW *>
uitzicht op uw eigen behoor- \MM. »/%^__L_i.__Lm.C*A__Lk7J %✓

lijke tuin en een grote berging.

I r-m^H I voor mensen, die in I
j——■ WERKKAMER | j S

tu...J-!f Heerlen eenruime
;'/■ BERGING ■/ " |tj

| 4-^ I huurwoning zoeken! |
Een flinke keuken en een prachtige

_---_________________»_____ «^ i w| \_\\aMmaa^^~^ T&^^^^mSêÈï^m IU
t_- &" inj Be^ .-«sss*- lUlï s

-- -<:11 415 _»4 £?§| MBB^ :^P' Mgi -^I§P '
/ fl_ > gezinswoningen *< =3i woonkamer > voldoen helemaal ■_ |= | aan de hoge, heden-

-1 r daagse wooneisen.

leverdieping maakt: ffe P*^ .. *^^«MBde huurprijzen mmw* 4ÊO >***

fijn wonen! Een vriendelijke en En bovendien kunt u dan de
mooie wijk met erg veel groen- modelwoning even bekijken, A J§| ms*w /f*Jvoorzieningen. Vlak bij de centra zodat u precies kunt zien hoe u |jp

u ■
_

u" i ft—3^3 I I 3^? » |pß^^^^
'Brunssummerheide'. Met <\' I 'i> |lilll^w^

uitstekende busverbindingen, « slaapkamer ~_} slaapkamer ö

winkelcentrum en basisscholen " *—T ,» — Bißi —m mm m^direkt in de buurt. .31 Ii j, . .. ...... ...1 ■ Graag ontvang ik vrijblijvend informatie ■
/overloop J S i over deze woningen in Vrieheide. I

Centrale ligging, kortom: een E "TL' ' |13 Naam. |
ideale woonplek! Deze -L \ UU—LJ _.—U _ .

schitterende huurhuizen zijn 349~' 320~ '. Adres: |
nagenoeg direkt beschikbaar. I 2e verdieP'n9 | Postcode:

Plaats: |
Bel ons daarom even voor een straks komt te wonen! Bel ons Telefoon: 3_

afspraak, ofvul 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 23,641 igw Heerlen.

informatie, die u wenst. uw zin zult hebben! |___ ■_■ ________ ■■■ ________ ________ tam *______, ___A

045.71 .««u^óëSww Êk BC Vastgoedbeheer
ofvul de bon in. M m ö*Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen.
I . , I

I OP STRAAT ZOENEN IS I
I IN CHINA OM HET I
I IA/FRkkAMP VRAr.FN I

In China heerst orde en netheid. Op het stelen van een fiets staat de doodstraf. Smokkelaars verdienen de kogel.

Zoenen op straat is verboden. En onverbeterlijke romantici gaan naar het werkkamp. GIRO 4J-4UOO

AMNESTY INTERNATIONAL
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iCURSUSSEN+^f;
U" OPLEIDINGEN

I

OPEN DAG
-’ lm _m

nu hogeschool heerlenLmJ '^
BGff

*BOUWKUNDEEN
CIVIELE TECHNIEK-
MILIEUTECHNIEK

bouwkunde - civiele techniek- milieutechniek -bouwinformatica - architectuur

CHEMISCHE TECHNOLOGIE
proces-en milieuchemie-procestechnologie - materiaalkunde

ELEKTROTECHNIEK
energietechniek - informatietechniek - technische computerkunde

TECHNISCHE NATUURKUNDE
toegepaste natuurkunde - besturingstechnologie

WERKTUIGBOUWKUNDE
automatisering- energietechniek- constructietechniek -produktietechniek - bedrijfskunde

INFORMATICA
technische informatiesystemen - bestuurlijke informatiesystemen

Kort hbo-informatica (2 jaarHBO)

BEDRIJFSKUNDE 4144studierichting

UAU Technisch Onderwijs
i

I

voorlichting hbo

Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
(Maatschappelijk Werk, Sociaal
Juridische Dienstverlening)

Personeel en Arbeid
(Personeel en Organisatie)

HOGESCHOOL SITTARD j^
Informatie en aanmelding: | J»j
Sportcentrumlaan 35, P°^BB__lB*"*"
6136 XX Sittard, P pHHß^''""'"""
Telefoon (046) 59 12 12 "

l OPLEIDINGEN-CURSUSSEN" \
MANNEQUININSTITUÜT | " D " J -C

Uw zekerheid in de keuze van een gerenomeerd
opleidingsinstituut. Reputatie: 18 jaaruitzonderlijk

niveau in trainingen en modeshows.WELKOM voor de nieuwe start van de
avondopleidingen
mannequin
dressman

houdingscorrectie
Info-inschrijving in onze bekende leslokaties:

Heerlen:Maandag 18 novemberas. om 20.00 uurintiet Golden-Tulip City Hotel(Wilhelminaplein T7)
Maastricht:

Woensdag 20 november as. om 20.00 uurin het Grand Hotel de L'Empereur
(direct tegenover het centraal station)

.. „. 00 Sittardvrijdag 22 november a.s. om 20.00 uurin hotel De Prins (Rijksweg Zuid 25)

Tel. info 046-371732
Office: M.1.1. Kampweidestraat 4, 6191 EW Beek

Wfk AMbU UI-OPLEIDINGEN I
t,i^W^y_g 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: opl.:
adres: tel' <o I. ,j. |
woonpl.: Kt.: 9

I

Hogeschool

Katholieke Leergangen

ACADEMIE VOOR
BEELDENDE VORMING

De Academievoor Beeldende Vorming,
die samen met het Brabants Conservatorium,

Ide Dansacademie Brabant en deAkademie van ffl
Bouwkunst deel uitmaakt van de Faculteit

der Kunsten organiseert een:

OPENDAG I
op zaterdag 23 november

vanaf 10.00uur
De Academic voor Beeldende Vorming

verzorgt de volgende opleidingen:
lerarenopleiding

lste graads Tekenen + Kunstgeschiedenis
lste graadsHandvaardigheid +

Kunstgeschiedenis
lste graads Textiele Werkvormen +

Kunstgeschiedenis
Vrije studierichtingen aandachtsvelden:

Audio-Visuele vormgeving -
Twee dimensionale Vormgeving

Textiel vormgeving - Drie dimensionale
Vormgeving

Theatervormgeving - Vormgeving
Educatieve doeleinden.

Brede praktische en theoretische scholing, gevolgd
door specialistische verdieping.

Vooropleidingseisen voor alle richtingen:
beeldende aanleg+ diploma V.W.U.,

Havo of M.8.0. Kandidaten van 21 jaar
ofouder die niet aan een van bovenstaande M

opleidingseisenvoldoenkunnen onder
bepaalde voorwaarden ook toegelaten worden.

De Academie verzorgt tevens een
Oriëntatiecursus Beeldend Kunstonderwijs
(op 12 zaterdagen) en diverse Nascholings-
cursussen op het gebied van deBeeldende

Kunst, Vormgeving en BeeldendeVorming
Informatie en aanmelding:

Academievoor Beeldende Vorming,
Prof.Cobbenhagenlaan 205,

5037DB Tilburg, Telefoon: 013-635455.

LH_i Faculteit der Kunsten 1

'***m*****aaa^mmaM_mmmmmmMmmMmmMMMMMMwpM <

Pr Kom over de grenzen kijken in Vlissingen

W Voorlichtingsdag HEAO
■ Internationalisering is bij ons geen woord maar eenV daad! Dit betekent veel contacten met het buitenland,
■ met mogelijkheden voor stages en excursies. Een

baan in Nederland kan, een baan in het buitenland is
f niet uitgesloten.
F Het HEAO in Vlissingen kent de volgende studie-

richtingen:
" Communicatie (CO)
" Bedrijfs-economisch (BE)
" Commercieel-economisch (CE)
" Economisch-juridisch (EJ)
" Economisch-linguïstisch (EL)
Het internationale karakter van de school, de inzet
vandocenten en studenten en het werken met de
modernste middelen en technieken, maakt de school
tot een dynamisch instituut.
De omgeving leent zich voor een fijne studietijd,
geen kamernood, een actieve studentenvereniging en
recreatiemogelijkheden te over!
Ben je geïnteresseerdin de mogelijkheden in
Vlissingen, kom dan met ons kennis maken op

zaterdag 30 november
Van 10.00 tot 16.00 uur ben je van harte welkom op
de uitgebreide informatiemarkt.

Naast informatie over de verschillende studierichtin-
gen is er om 10.00 en 13.00 uur een algemene
inleiding.

HEAO-Vlissingen voor grenze(n)loos onderwijs i

Hogeschool ifYZeeland È
Edisonweg 4, 4382NW Vlissingen, tel. 01184-89000

I $ell College
Avondcursus

LOONADMINISTRATIE
Begin dinsdag 7 januari '92: 1 avond per week van
18.30-21.45 uur.

Cursusplaatsen: Heerlen - Maastricht.
Onderdelen: loonbelasting, sociale verzekeringen,
arbeidsrecht.
Er wordt opgeleid voor het nieuwe rijkserkende
praktijkdiploma loonadministratie van de Neder-
landse Associatie voor Praktijkexamens, Amers-
foort.
Examendatum: medio juni 1992.
Aanmelden telefonisch: 043-218095.

Reserveer 14 december voor

een OFK H I vanaf 11.00 uur.
Managementopleidingen,Lambertuslaan 9, Maastricht
Secret, en toer. opl.. Stationsstraat 17, Maastricht
Erkend door de Minisier van Onderwijs en Wetenschappen op
grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen, voor zover
het onderwijs binnen de reikwijdte van de Wet valt.

d Erkend doorde
Ministervan Onderwijs

" & Weienschappen op
I*l Af< C A tl 9rond van de We'op

Ir WH I de erkende ondeiwijs-
M. IV JIJ Vll instellingen.

WordPerfect 5.1
<C UH WordPerfect van 4.2 naar 5.1
( . I WordPerfect macro's en DTP
\J [JU DTP met Ventura of Pagemaker

I dßase 111 PLUS of IV
■ pj Lotus of PlanPerfect 5.1| Startcursus P.C. (MS-DOS)
<C Q Gevorderd PC- gebruik__ I Typen of Notuleren
_> E MS-WindowsI Praktijk Diploma Informatica

ÜS NIEUW!

O Diverse examens (o.a. MG3) van hetR» 1 EXIN te Utrecht worden afgenomen
In ons instituut.

Ll— B-B Vraag de gratis brochure aan.__ P^ Bel (045) 21 17 33
_S' I Hommerterweg 224 Hoensbroek
—E 3opleiding - advies - begeleiding

Scholengemeenschap St. Ursula
te Hom

-gymnasium-atheneum-havo-mavo-

vraagt

Iper 1 februari 1992 ,1
:, eenDocent(e) 4

1 Frans 11voorl3formatie-eenheden 1

Sollicitaties onder opgave van jjjf
referenties (met telefoonnummer) f |I' | ■' "HIP zo spoedig mogelijk terichten aan
de rector, Drs.J.M.A.G. Gillissen, 1

Bergerweg21,
6085 AS Hom. Tel. 04758-2121. I

STICHTING KKTHOUEK ONDERISL_Zk)OR /MIDDEN UMBURG

leer, lees, weet
Stichting LEZEN, Keizersgracht 391, 1016 EJ Amsterdam

ADVERTEER OP DE
fHCTÜEELSTE

TELEVISIEKRfINT VflN
LIMBURG

IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

VOOR MEER INFORMATIE
BEL 045-739380

1 1 —__—-————Rijkshogeschool Maastricht

faculteit economische
dienstverlening

is
information resource management (IRM)

iii
PEN DAG

H___B_____B______B_l --3 s

>^ f *jS> Op vrijdag22 november 199 1 van 14.00tot 17.00 uur
jt f ____t^*~/ (Start informatie-ronde om 14.00, 15.00 en om 16.00 uur)

" Augustus 1992start het nieuwe studiejaar van de

HBO-opleiding
Information Resource Management

De Faculteit Deze opleiding leidtfunctionarissen op die (mede) verantwoordelijkxijn
Economische voor planning en beheersing van de informatiestromen in bedrijven eo *■*Dienstverlening verzorgt organisaties,als onderdeel van het strategischemanagement. De opleiding
onderwijs indiverse is gerichtop de snel groeiendevraag naar deskundigendie dekloof weten
studierichtingen die te overbruggen tussen informatietechnologie en management.
gerichtzijn op In de opleiding ligt de nadruk op management, economie, automatisering,
informatievoorziening. communicatie, organisatie van informatie en informatiemanagement. -Hetonderwijs is De studie is sterk internationaal gerichten ontwikkeld in samenwerking
thematisch van opzet en met Syracuse University, New Vork.
nadrukkelijk Afgestudeerden zullen in devolgendefuncties werk kunnen vinden: £ "V, !
georiënteerdop database-manager, informatie-manager, informatie-analist, records- f
verzelfstandiging van de manager, beheerder informatiecentrum enz.
student.
De faculteit werkt nauw Let op:
samen met verwante Ons nieuwe adres is: Brusselseweg 150,62 1 7 HBte Maastricht (nabij de
opleidingen in8.R.D., "Brusselse Poort",wijknummer 17). Buslijn I (richting Malberg) en
U.K., en U.S.A. buslijn 3 (richting Oud Caberg) vanaf het station.

5.3
**>BON *>l

Zend mij a.u.b. meer informatie over de studierichting Information (
Resource Managementvan deRijkshogeschool Maastricht.

■ % _m *Naam: ;.2.j2 »

Adres: ..£.;

Postcode en woonplaats: :._.._Jl
Zenden aan:Rijkshogeschool Maastricht, Faculteit Economische
Dienstverlening, Postbus 634, 6200 AP Maastricht.
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Leolux - Cassma - Moroso - Behr -
INÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -

f^ Artifort - Gelderland - Cappelini -GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -
hccirkircMToi im Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -
UEbIONCENTRUM DuHef . | nterstar - Ligne Roset - JAB -

'*A AAN DE Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -
van Besouw - Flos - Artemide -

WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -
Moller Design - Gallina - Banz Bord -

i, HEERLEN! Danskina -Frighetto -Jori.
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Designmeubelen worden Aan de
" . doorgaans aangeboden in fflj Meubelboulevard in Heerlen

interieurboelieks van bescheiden WflH vindt u het absolute
formaat. Design House neusjevan de zalm op
doorbreekt dezetraditie en brengt dekollekties topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel datdaarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkoar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Tot gauwl

El __ci n.
■In deCramer 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.

________________________H
___________________________!

-:.■-:

v^Fijdens de open-deur-dagen van zaterdag 2 t/m zondag 24 novem-
Tpjer presenteert Sleepsit het betere zitmeubel. Het is een wervelen-

- de show op topniveau, van klassiek tot uiterst modern in vele
uitvoeringen en tientallen kleuren, zowel in stof als leder. Voor

u-v prijzen die vast en zeker betaalbaar zijn.
—..... ~, ,;...y;y--.— -4fê~ "'"^^m;: r- >; '""-y—~^-~-^«.,._"-_.____

ï^^^-*^ ELKE ZONDAG OPEN
U vindt ze in alle maten, motieven GRATIS LEVcHIN^J

ven kleuren: van koningsblauw tot _,^mmmmumïTnï^^
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**^ rm Rijksweg 951 X ~~51
CIfAJJB^V 3650 Dilsen-Elen België #

Tel-09"3211563627 *Sln~„^ K£l Alle dagen geopend van 10-18.30 uur r~ H^f%-"°Xf^^ P^^ Op Vrijdag, Zon- & Feestdagen ~r" - Jjr^s^
:!: '««zn** van 13-18.30 uur | IJL-3--■ "- ■ ' |
1

L'w huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

1

i // /# Hypotheekbedrag f3»000 i ’1 i -ft"dman 45iaar I /^1 =//^sss* '£**/§ li^ó^^^^-m l|ö
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//^/^^^^W’ Netto.astpetn.aand -IU" f _0_1/ H*+ïï?*ra*im *'0»T~ /_f Maximale hypotheek Hf ./*CS *"-iJ?-/f opbasisvaninkomen .MOO.OOO 1 I

1 ■^■'■vi_>^*,'*ö!****,«R /# ReK. nren,e9.7%E^^__^^ I £ i^c

Ga directnaar deRabobank /"TT
voordevoordeligste hypotheek. Ml

Een Rabobank hypotheek kent
vele voordelen. De Rabobank is niet
voor niets de grootste verstrekker
van woninghypotheken in Nederland.
Want wie direct naar de Rabobank
gaat, krijgt de voordeligste hypo-
theek. Bovendien heeft de Rabobank,
door de grootste keus aan hypotheek-

vormen, altijd de hypotheek die 't beste
past bij uw situatie.

Meer dan een goed advies alleen.
Door de plaatselijke bekendheid kent
de Rabobank de lokale woning-
markt als geen ander. En kan u dus
ook zo objectiefmogelijk adviseren.
Behalve mime informatie krijgt u ook

praktische hulp. De Rabobank 1* 0

voorbeeld de taxatie verzorgen of j|
de aanvraag voor gemeentegarafl1

Rechtstreeks zaken doen nj!^
Rabobank is daarom in meer dalR
opzicht voordelig en gemakkelijk|

Rabobank O
ft

■ ' *■***>'

hülsta S! en Oase
DOEN UEENFANTASTISCH
SLAAPKAMER VOORSTEL

RÉm~~ " —^ — E

Aanbieding: 'n prachtige, witte AMANTI-combinatie, bestaand' *uit: bed 160/180/200 x 200 cm, 2 nachtkastjes met opzetpa- j>
neel 50 of 67 cm en 'n 4-deurs linnenkast (meerprijs voor kroot"
lijst en/of spiegel). Model AMANTi normaal fl. 625*?

______________________ ■ ■" l. Mn ___________________M_MM____________________\_______w&*. '■■ *.~-~!m_\\\\\\ \.^^^^^^Bk -**&; :r***';" ~V | r ■<"!-. --^v*_!^Wilr^^H;-^v^__ "- 8L.... I
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Aanbieding: een zeer exclusief design, Model CARIBIAN, bestaande uit:_____olF^___W 'MM' x 200 cm, 2 luxueuze nachtkastjes, lichtschuincnde zeer
B^^bT^T^B^ /^P S\ fraai afgewerkte ronde achterwand, uitvoering in mat zwart of wit

' ▼ W " " f \ (ook verkrijgbaar met bijpassende _^ —^>v toilettafel en linnenkasten). A 3Sk^-# *5iÉ Ék normaal fl. 2295,- ' -*■ C 5 O"—
V i 4 IJBBt IV^ iT^»- HEERLEN woonboulevardVf 1 " **^BB> A_ V^JJg^- I H_L_ni_ClM INDECRAMERIB6,

>|gß^kgMgéW[|gH^B^pB^BB^ KOOPAVOND: DONDERDAG IU

Slaapkamer Speciaalzaken ._°p

Vestigingen in: Bleiswijk, Capelie a/d IJssel, Den Bosch, Diemen, Son/Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen, Leidschendam, Sliedrecht, Utrecht en Zoeterwoude/Rijndijk
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