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Provincie rekent komende twee jaar op investeringen van 140 miljoen

Impuls voor mijnstreek
DOOR LAURENS SCHELLEN

MAASTRICHT - De re-
gio's Oostelijk Zuid-Lim-
burg en de Westelijke Mijn-
streek kunnen de komende
twee jaar rekenen op circa
140 miljoen gulden aan in-
vesteringen ter versterking
van hun sociaal-economi-
sche structuur. In concreto
gaat het daarbij onder meer
om een twintigtal grote en
kleine projecten op het ge-
bied van industrie, dienst-
verlening, bedrijfs- en kan-
toorparken en leefmilieu.
Daartoe behoren in elk ge-
val de ontwikkeling van het
stadscentrum van Kerkra-
de, de kantorenboulevard
in Heerlen en de binnen-
stad van Sittard.

Daarnaast zit er voor heel de pro-
vincie in 1992 en 1993 nog eens
ruim zeventig miljoen in het vat
voor uiteenlopende - deels grens-
overschrijdende - projecten op het
gebied van onder meer wetenschap
en technologische vernieuwing.
Een en ander heeft CDA-gedepu-
teerde JefPleumeekers van Finan-
ciën gisteren desgevraagd beves-
tigd.

Van het totale investeringsbedrag
van ruim 210 miljoen gulden heeft
de Europese Gemeenschap inmid-
dels ruim 96 miljoen aan Limburg
toegezegd. Nog dit jaar verwacht
Pleumeekers in Brussel de defini-
tieve beslissing over de honorering
van de twintig projecten, die wor-
den gefinancierd in het kader van
de speciale Europese fondsen voor
regionale en sociale ontwikkeling
(EFRO en ESF). Behalve de voor-
malige mijnstreken komen in Lim-
burg alleen de gemeenten Vaals en
Wittem daarvoor in aanmerking.

Over de precieze aard en omvang
van de individuele projecten dié bij
de EG voor financiering zijn aange-
meld, wil Pleumeekers nog geen
enkele mededeling doen. „Daarover
wordt achter de schermen nog
steeds druk onderhandeld met
Brussel."

Aan de te vergeven subsidies ver-
bindt de EG de spijkerharde voor-
waarde dat het resterende bedrag
(alles bij elkaar dus bijna 115 mil-
joen gulden) door of via de betrok-
ken regio's zelf wordt opgebracht.
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Twee doden
in Maastricht

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In Maastricht zijn
gisteren binnen 24 uur twee doden
aangetroffen. Eerst werd gister-
nacht om één uur in het Mgr
Nolenspark een dode man gevon-
den. Bij sectie bleek dat hij door
een messteek om het leven is ge-
bracht. Later op de dag werd een
tweede dode aangetroffen in de
Kleine Grachtstraat. Omstanders
verklaarden ter plekke twee men-
sen te hebben zien wegrennen. Een
dertig man sterk recherchebij-
standsteam heeft beide zaken in
onderzoek.

Het slachtoffer dat in het Mgr No-
lenspark werd gevonden, is volgens
de poütie ongeveer 30 tot 35 jaaren
van Noordafrikaanse afkomst, mo-
gelijk een Marokkaan.
Politiewoordvoerder Bert Peters:
„Bij de politie, maar ook bij de
Maastrichtse bevolking staat het
Mgr Nolenspark bekend als een ho-
mofielenpark. Het onderzoek gaat
dan ook uit in die richting. Het
team probeert contact te leggen met
regelmatige bezoekers van het
park."

Zie verder pagina 15

" Parken Maastricht
ontmoetingsplaats
voor homofielen

" Als een politieke held werd
de president van de Russische
Federatie, Boris Jeltsin, giste-
ren door deDuitsers in destra-
ten van Bonn ontvangen. De
voormalige opposant van Gor-
batsjov genoot duidelijk van
zijn populariteit. Hij kreeg in
Bonn hulp voor zijn republiek
aangeboden. Na zijn ontmoe-
ting met Kohl donderdag
sprak Jeltsin gisteren met mi-
nister van Buitenlandse Za-
ken Hans-Dietrich Genscher.
De Russische president over-
legde ook met de parlements-
commissie voor Buitenlandse
Zaken en met bondspresident
Richard von Weizsaecker.
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HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw v/h kas-
teel. Fototentoonstelling van Lucia
Radochonska. T/m 31/12, open ma t/m
vr 10-12 uur en 13.30-17 uur, za en zo
13.30-17 uur.

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

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
met werk van Gerda Roodenburg-
Slagter en Annet van der Kamp. T/m
1/12, open do t/m zo van 10 tot 17 uur.
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van Marco Juriën. T/m 29/12, open
vr 17-20 uur, za en zo 14-17 uur. Eas-
tern European Art Gallery, Baan-
straat 127.Bulgaarse kunst. T/m 31/12,
open wo t/m vr 11-19uur, za 11-17uur
en zo 13-18 uur.

BRUNSSUM
Ontmoetingscentrum dr Brikke Oa-
ve, Lindeplein sa. Expositie van Jef
Wishaupt. T/m 25/11, open ma t/m vr
van 10-12, van 14-17 uur, 19-21 uur en
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. Gale-
rie Dis , Tafelstraat 28. Expositie 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 Besselaar, ge-
opend van do t/m zo 13-17.30 uur.
Galerie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
Tentoonstelling van Jan Knap en Ni-
cola de Maria. T/m 22/12, open di t/m
za van 11-17 uur. Galerie Wolfs, Hoog-
brugstraat 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, Do-
minikanerplein 5. Expositie 'Hemel &
Aarde - Werelden van verbeelding.
Van 23/11 t/m 23/2 1992. Galerie Arti-
sart, Grote Gracht 43. Expositie van
Wil Jungschleger en Math van Kam-
pen. Van 23/11 t/m 28/12, open di t/m
za van 13.30-17.30 uur. Artifort, 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. Ga-
lerie Simera, Bogaardenstraat 40b.
Expositie van Brewer, Clevis, Jovano-
vic en Van Soest. T/m 7/12, open wo
t/m za 13.30-18 uur. Galerie Schu-
wirth & van Noorden,Rechtstraat 64.
Expositie van Hans Mutsers. T/m
15/12, open do t/m za van 14-18 uur.
Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Exposi-
tie van Arno van der Mark. Van 22/11
t/m 31/12, open wo t/m za 14-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Expositie
van Antina Verboom. Van 23/11 t/m
22/12, open wo t/m zo van 13-18 uur.

VAALS
Museum 'de Kopermolen', Von Cler-
montplein 11. Keramische objekten
van Frans Lagro. Van 23/11 t/m 5/1
1992, open di t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
Kunstcentrum 'De Melkfabriek',
Leyenbroekerweg 113a. Expositie eer-
ste deel 'What's happening', 12 lan-
den, 38 kunstenaars, 20 disciplines.
Inttional multidisciplinary artfes-
tival. Tweede deel 1/12 t/m 15/12, open
iedere vr, za en zo van 14-18 uur.
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Expositie van Agnes Bomers, Ad van
Campenhout, Geert van de Camp,
Paul de Nooijer en Marian Plug. Gale-
rie Michel Knops, Steenweg 44. Ex-
positie van Thomas Junghans. Van
24/11 t/m 30/12, open di V za 11-18 uur
en zo 14-17 uur. Galerie Zabawa,
Agricolastraat 152. Expositie van Re-
né Reynders. Van 24/11 t/m 23/12,
open wo do vr en zo van 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. 'Geboren en getogen met een
zachte 'g', een beeld van de levens-
loop in Limburg, semi-permanente
presentatie. Geopend di t/m vr 13-17
en za en zo 14-17 uur. Exlibrisgalerie
Kasteel Limbricht, Allee 1. Tentoon-
stelling van internationale inzendin-
gen voor de Johan Schwencke-prijs
en rozenexlibris. Tevens Japanse exli-
bris. T/m 19/1 1992, open van di t/m zo
vanaf 14 uur.

ROERMOND
Galerie Ruelle, Kleine Kemp 3. Expo-
sitie Torn Bogaard. T/m 8/12, open za
en zo van 14-17 uur.

Overzicht sinds 1960 in Museum Van Bommel- Van Dam

Intussen schildert
Jef Diederen voort

DOOR PIETER DEFESCHE

Sinds het Venlose museum
Van Bommel-van Dam met
een nieuwe vleugel is uitge-
breid hebben de tentoonstel-
lingsmakers daar mooie grote
presentaties voor ogen gehad.
Naast tentoonstellingen van
Lataster, Stekelenburg - uit
Baarlo - Defèsche, was een
grote tentoonstelling van het
werk van Diederen al lang een
desideratum. Die is er dan nu
tot en met 29 december.
'Het is voor het eerst dat in Neder-
land een dergelijk ruim overzicht
van zijnwerk wordt getoond', meldt
een persbericht met gepaste trots.

Volledig is het overzicht niet; de be-
ginperiode van zijn kunstenaar-
schap ontbreekt, terwijl die toch
memorabel is, onder meer door ver-
beeldingen van het landschap rond
zijn geboortestad Heerlen, een land-
schap getekend door de mijnindus-
trie, toen op haar hoogtepunt.

Veel van die verbeeldingen, in een
naar abstract expressionisme nei-
gend idioom, ontstonden overigens
niet ter plekke: na het verlaten van
de kunstnijverheidsschool in Maas-
tricht is Diederen in volle oorlogs-
tijd naar de Rijksacademie in Am-
sterdam gegaan. Met een onderbre-
king van enkele jaren rond de
bevrijding is hij in die stad blijven
wonen tot op de dag van vandaag.
Na enkele wisselingen van domici-
lie is hij - omgeven door water en
eenden - gehuisvest op het Prin-
sen-eiland in het huis en ateliervan
Breitner.

De vroegste werken op de tentoon-
stelling dateren van omtrent 1960.
'Het was moeilijk om hem zover te
krijgen', onthult de directeur van
het museum. Er is bij geen van de
schilders die later de 'Amsterdamse
Limburgers' zouden heten, behoef-
te aan een terugblik: zij zijn volop
bezig en hun depots puilen uit van
wat zich - het werd ook bij een re-
cente tentoonstelling van Marianne
van de Heijden opgemerkt - blijft
vernieuwen, al sinds 1950.

Dat jaar was voor hun relatie tot
Limburg en het kunstklimaat in de
provincie van belang, omdat het al-
le abituriënten van de Rijksacade-
mie bijeenbracht op een presentatie
die 'Jonge Schilders 1950' heette en
door Hans Jaffé werd aangekon-
digd als een soort 'fluwelen revolu-
tie.
In 1960 is de faam van Diederen al
buiten het vaderland doorgedron-
gen: tot in Tel Aviv, Parijs, New
Vork en Sao Paolo; vandaag de dag
beslaat de lijst van zijn tentoonstel-
lingen tien bladzijden in een gemid-
delde catalogus.

Wat tot de keuze van het jaar 1960
als beginpunt heeft geleid is niet zo
duidelijk; men kan er het begin in
zien van een nieuw hoofdstuk dat
zich bezig zal houden met de ver-
werking van oorlogservaringen -
en met de bekommernis om het lot
van het joodse volk die in Amster-
dam op iedere straathoek wel een
aanleiding vindt.

Magistrale doeken als 'Yom Kipur'
en 'Feest van de Joodse kinderen'
zijn menigeen in de herinnering ge-
bleven en het doet goed ze op de
tentoonstelling terug te zien.

Het verlangen om memorabele
stukken terug te zien heeft aan de

sinds lang fervente bewonderaars
van het werk van Diederen, ertoe
gebracht een mogelijkheid te zoe-
ken om 'het werk uit verschillende
perioden weer eens bij elkaar te
zien, hetzij in de vorm van een ten-
toonstelling, hetzij in de vorm van
een boek, of beter: beide.'

Ze zijn er nu beide, het boek door
de zorgen van Adri Colpaart en Pa-
trick Hammerstein, uitgever. Ze
bestrijken dezelfde periode: 1960
tot heden. Beide stellen ze het be-
lichten van het grafisch werk van
Diederen, dat een belangrijk deel
van zijn oeuvre uitmaakt, uit - tot
een volgende tentoonstelling en een
volgend boek. Vanaf de doeken op
Hebreeuwse themas en schilderijen
als 'Bevrijd land', gaan alle fasen
van Diederens kunstenaarschap ka-
leidoscopisch aan het oog voorbij.
De constante in het dertigjarig
oeuvre is een onverwisselbaar colo-
riet, dat wel zuidelijk is genoemd.
Het is, hoeveel zwart, door Diede-
ren behandeldals kleur, er ook in is
geïntegreerd, altijd en overal vol
licht en stralend.

Misschien is dat wel zuidelijk: een
hoge horizon en een palet dat ver-
want schijnt aan Matisse en Bon-
nard; de Franse titels wettigen het
vermoeden. De belangstelling van|
De Wilde, vroeger directeur van de
musea van Eindhoven en Amster-
dam, voor het werk van Diederen
zal er niet vreemd aan zijn. Een zui-
derlingdie ooit door de VanBaerle-
straat liep tijdens een presentatie

van de museumcollectie in de nieu-
we vleugel van het museum herin-
nert zich met enig gevoel van pa-
triottisme de uitstraling van een
groot doek van Diederen tot ver in
de omgeving.

Een constante is voorts het onna-
volgbare gebruik van olieverfen het
fraaie, matte en verfijnde oppervlak
van zijn laag over laag aangebrachte
schildering. De variabelen zijn aan-
gedragen door een mate van mense-
lijke bewogenheid die men achter
zijn soms norse uiterlijk niet ver-
moedt en diemogelijk nog op uit de
mijnstreek meegebrachte solidari-
teit berust met 'de underdog'. En
voorts door een poëtische gevoelig-
heid die hem de vriendschap van
meer dan een dichter van nationale
faam heeft aangebracht: ook zijn
nieuwe boek getuigt ervan met tek-
sten van Schierbeek en Lucebert.

Die bewogenheid en gevoeligheid
uiten zich in reeksen op wisselende
thema's. Ze zijn op de tentoonstel-
ling terug te vinden als parafrasen
op 'Ezel mijn bewoner' van Bert
Schierbeek, op Franse landschap-"
pen waaronder dat van Murs, dat
weldadige en onvergetelijke schil-
opzet van de tentoonstelling ten
grondslag gelegen. Het heeft dr G.
Cammelbeeck en Adri Colpaart,
derijen opleverde, dieparadijselijke
zomers suggererenvol hoogvliegen-
dezwaluwenen geluid van krekels.

Het lot van de Indianen heeft hem
bezig gehouden, oorlogen in Afrika

en Vietnam, maar ook de muziek
van Ayler en Mingus en wellicht de
filosofie van de laatste, opgetekend
door Schierbeek, waarin hijzichzelf
zal hebben herkend: 'Met een oog
dicht zei Mingus/ probeer ik mijn
waarheid te spelen/ te spelen wat ik
ben/ en dat het moeilijk is komt
daarvan/ dat ik zelf voortdurend
verander/ Anyhouw/ it keeps you
going.'

Na de reeks, geïnspireerd door de
Zuidfranse tuin van een ons onbe-
kende Jubain, en zo veelzijdige
impressies als die van een bede-
vaart naar Santiago en de ramen
van de kathedraal van Chartres, is
het verlies van zijn vriend Molm
aanleiding geweest tot picturale ex-
pressie van zijn gevoelens.

En tenslotte uit zich zijn stilzwij-
gend meegedragen affiniteit met
Cézanne, wiens figuur uit het Zuid-
franse landschap, noch uit de schil-
derkunst valt weg te denken.

Hoe hij zelf het overzicht van een
groot deel van zijn oeuvre heeft er-
varen zal men niet van hem verne-
men: verbale begeleiding van zijn
kunstenaarschap is werk voor
Schierbeek en Lucebert, niet voor
hem. 'It keeps you going' zal hij
hebben gedacht. Wat hij heeft ge-
zegd, een beetje terzijde van de
menigte die op een zondagmorgen
bij de opening was, is: 'Morgen sta
ik weer te schilderen.' Als een soort
troost voor zichzelf, men weet niet
om wat.

" Jef Diederen in zijn atelier. Foto overgenomen uit 'Jef Diederen' van Adri Colpaart, uitg
Kempen Pers bv Hapert.

kunst

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
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 Konfron-
tatie', Putgraaf 5. Expositie van
Wpüntki en Joep Consten. T/m 24/11,
open za en zo van 14-17 uur.

exposities

Keramische objecten
VAALS - In museum 'De Koper-
molen', van Clermontplein 11 in
Vaals, kan vanaf vandaag tot en met
5 januari 1992 een tentoonstelling
met keramische objecten van Frans
Lagro bezichtigd worden. Het mu-
seum is open van dinsdag tot en
met zondag van 14.00-17.00 uur.
Frans Lagro gebruikt voor zijn ke-
ramische objecten grove, droge
klei. Hij werkt zonder uitgebreid
concept vooraf, tot op de grens van
het technisch mogelijke. Daardoor
zijn aan het bakproces van de objec-
ten grote risico's verbonden. Het
eindresultaat is dan ook vaak een
verrassing. Zichtbare voegen en
barsten bepalen mede de vorm,
geaccentueerd door een beheerste
toepassing van glazuren.

Van der Mark
in In Situ

MAASTRICHT - Beeldend kunste-
naar Arno van der Mark toont en
met 31 december sculpturen in Ga-
Bibliotheek, boeken, plattegrond,!
plaats en herinnering zijn de the-'
ma's die het werk van Arno van der
Mark over de afgelopen periode
markeren. Ze staan steeds in nauw
verband met de disciplines en tradi-
tie van beeldhouw- en schilder-
kunst, architectuur, monumentale
kunst en soms met vormgeving,
lerie In Situ/Adri Poels aan de Ayl-1
valaan 10 in Maastricht. In Situ isi
geopend van woensdag tot en met
zaterdag 14.00-18.00 uur.

recept hub meijer

Konijneragoût onder
hoedje van bladerdeeg
Benodigdheden voor 4 personen: 4
filets van tam konijn, 150 g opster-
zwammen, takje gehakte rozema-
rijn, fijngesneden bieslook, 1 ge-
snipperd uitje, 1 el sesamzaadjes, 2
plakjes bladerdeeg (diagonaal ge-
sneden), boter, bloem, 6 dl bouillon,
peper en zout.

Snijd filets in plakjes van een halve
cm en kook ze in een minuut in op
smaak gebrachte bouillon. Haal
vlees eruit en kook oesterzwammen
halve minuut in dezelfde bouillon.
Laat boter met gesnipperde uitjes,
bieslook en rozemarijn uitbruisen.
Roer bloem erdoor en de op die ma-
nier verkregen roux is gaar als deze
loskomt van de bodem. Laat afkoe-
len en voeg er hete gezeefde bouil-
lon aan toe. Roer glad en breng op
smaak met zout en peper.

Leg bladerdeeg op beboterde bak-
plaat en bestrijk driehoekjes met
losgeklopt eigeel en bestrooi daarna
met sesamzaad.
Bak in 15 minuten af op 200° C-stand 4 - in de oven. Snijd na 5 mi-
nuten de driehoekjes door, leg ze op
een warm bord en giet hierover de
ragout. Plaats hierop het kapje. Het
geheel gameren met een takje
groen.

Jungschleger vijfen-
vijftig

jaarschilder
MAASTRICHT - Bij Galerie * \
sart, Grote Gracht 43 in Maastfl^is vanaf vandaag tot en met 2» "cember een jubileumtentoons
ling van Wil Jungschleger (wi].
zien. De Maastrichtse kunsten
heeft een lange periode van iT
sieve natuurstudie achter zich. *Jaandacht ging daarbij vooral
naar stadsgezichten en bloemt
yens. j

Jungschleger schildert 'T
bloemstukken veel stadgezicT
en Zuidlimburgse landschaPpj.
Reizen naar Duitsland en Itayj
verden ook stadsgezichten en '*|'
schappen op, maar het was vo
Frankrijk - met de versche^.heid aan oude stadjes én de j
schillende kusten - dat hem "boeien. a
In de jaren dertig en veertig &J
derde de kunstenaar, zoals
Limburgse schilders uit die tiA.
okerkleuren. Langzamerhand t,
hij in lichtere tinten werken, st^
transparanter.
De kloosterling/beelhouwer "^van Kampen is een vooral ra<>..
mentaal werkend kunstenaar- j

vak van het beeldhouwen & a
als een ambacht met een el°
kunstzinnige invulling. -j
De opening van deze jubileurne"
sitie wordt vandaag om 17-®Ajverricht, de tentoonstelling %
tot en met 28 december. Artis*%
geopend van dinsdag tot en fl»et
terdag van 13.30-17.30 uur.

cryptogram

Horizontaal:
1. Voor een ogenblik iets nemen. 4. laat
die boef een tel in de steek en hij herinnert
u aan uw toezeging. 8. Op een trap is het
anders zacht. 11. dierlijke buis. 12. Eerlijk,
't is boven niet schuin. 13. Plaatjes op de
grond. 14. Zij was er dan toch maar het
eerste. 15. Soms op uw hoofd en op uw
brood. 17. Laten we dan de handelingen
buiten beschouwing? 20. Wat kien van u,
dat te spelen. 23. Vruchtbare oproep. 26.
Zo staat u te schieten. 27. Zij isvan oranje
kleur. 29. Hij weet het.want het lichaams-
deel geeft de richting aan. 31. Geen grein-
tje voor wat voedsel ... 32. ... en ook niet
voor wat vakantievoedsel. 33. Geef die fles
dan uit die plaats. 34. Is dit ook een vrou-
wencafé?

Verticaal: ,_m
1. Het deksel van de po op uw hoof.M
Vader wordt er niet jonger op. 3. Een y^
is voor zoveel niet geëerd. 5. Voor
paar centen bent u vrij. 6. Gulden we_ fveel lawaai. 7. Een f en een f moete"^zaak recht trekken. 9. Hij staat achter(.
glaasjes. 10. Een vrouwelijk dier op de Jj
keerde weg. 16. De hel van uw vistuiQ- j

is griezelig. 18. En daar sta je dan» ;
gek. 19. U schiet op dieren, maar o?^verkeerd, u bent zenuwachtig. 21. 'il g
pieren het volgens 18. 22. Boven het ..
zit iets kostbaars. 23. Klaar met het* (
weitje? In.'t geheel niet. 24. Zet u schr^nu is het tijd voor de bestelling. 25- L
ruimte voor drank in het gebouw. 28-
noot uit de wind moet het ontsmetten- g
Een kwartje was het vroeger, ha, nf
meer, nu krijgt u 't op uw brood.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
LimburgsDagblad b.v
birectie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Venver

Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon: .1
Abonnementen 045-'' jji
Advertenties 045'Ifq9È:
Piccolo-advertenties 045-7'
Fax: ttéRedactie 045'!ïi#Advertenties 0-45-7J» e;
Algemeen 045-73"
Telex: $
Redactie
Banken: A
ABN Bank Heerlen 57 75 3-> A

Postbank 10 3»

Rayonkantoren: .$
Brunssum 045-256 jj
Geleen 046-7^)
Heerlen-Centrum 045-71'j
Kerkrade 045-452932/45^)
Maastricht 043-2&**8l
Roermond 04750-]»$
Sittard 046-51-&S
Valkenburg 04406-l 5ir

Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoe"
per kwartaal f 'jL'if
per maand / i. '5I
losse nummers / '4

Bir.

Zaterdag 23 november 1991 "2

Oplossing van gisteren
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binnen/buitenland

Georgië roept
op tot oorlog

tegen Z-Ossetië

SjfKOU - President
van r. Gamsachoerdia
GT. Ge°rgië heeft de"wg.erg opgeroepen
se.lVandaaS te mobili-
toSe V°°r e6ni g6Wa"
Vhft, aanval OPTjunvah, de hoofd-
Dat v.Van Zuid-Ossetië.C7richt de dagblad

Rossija gis-

staaf georgiërs die in
(C11 zijn een wapen te
»ow moeten °P 23

c"iber op weg gaan

naar Tschinvali", luidt
de oproep van de presi-
dent en zijn volgelingen
die de afgelopen dagen
weerklonk op bijeen-

komsten in de Georgi-
sche hoofdstad Tbilisi.
Het dagblad citeerde
een woordvoerder van
het Sovjetministerie

van Buitenlandse Za-
ken die verklaarde dat
groepen Georgiërs zich
al voorbereiden op de
aanval tegen Tschinva-
li.

Zuid-Ossetië eist auto-
nomie en zoekt aanslui-
ting bij Noord-Ossetië
dat bij de Russische Fe-
deratie hoort. De Osse-
ten in Tschinvali zijn
'vastbesloten zich te
verdedigen' en berei-
den zich ook voor op de
aanval, aldus de krant.

binnen/buitenland

WASHINGTON - Israël is bereid
tijdens vredesbesprekingen met de
Arabieren te praten over de toe-
komst van de Israëlische nederzet-
tingen in bezet gebied. Dat heeft de
Israëlische premier Shamir gisteren
in Washington gezegd.

„De nederzettingen zijn deel van
het territoriale probleem en het ter-
ritoriaal probleem zal ter discussie

staan en worden besproken tijdens
de onderhandelingen", aldus Sha-
mir na een ontmoeting met de
Amerikaanse president George
Bush.

De Verenigde Staten zullen Israëli-
sche en Jordaans-Palestijnse dele-
gaties uitnodigen hun bilaterale
overleg in het kader van de confe-
rentie voor vrede in het Midden-
Oosten op 4 december in Washing-
ton te hervatten. De besprekingen
tussen de twee partijen verkeren in
een impasse, omdat er onenigheid
is over de plaats waar de onderhan-
delingen, die vorige maand in Ma-
drid begonnen, worden hervat.

Op 1 januari met 1,48procent en 1 juli met 1,4procent

Minimumloon omhoog
Van onze parlementaire redactie

[^ HAAG - Het wettelijk minimumloon voor mensen tus-. «3 en 65 jaar, zal op 1 januari aanstaande met 31,20 gulden
}~ ° Per maand omhoog gaan. Op 1 juli komt daar nog eens
it p rhoging met 29,90 gulden bruto per maand bij. Ditblijkten brief die minister De Vries (Sociale Zaken) gisteren

e Kamer heeft gestuurd.

.ke enten gemeten, gaat het wet-
«ll .^inimumloon op 1 januari
''ito Procent omhoog, op 1 juli
ile £6 eens 1,4 procent. Over het
"2n!ar is de aanpassing in feite
if.r o ent- De Vries komt tot dit

\ van het eerdere kabi-
""nirf om het wettelijk mini-
>dri:°0n niet met de lonen in de
l(felw-n mee te laten stijgen.
%£$oenennota 1992 stelde het
"iJVei-i ♦ e lo°nstiJging in de be-'
o^e '°t 3 procent beperkt moest
lt (- " Men ontwierp mede om
et obereiken een belastingplan.
iat Planbureau (CPB)
deh echter van uit dat de lonen
%TdriJvenmet 3,75 procent ge-
it^ zullen stijgen. De Vries
(^ - at het verschil tussen kop-
-5 WziJnvoorstel 0,7 procent is.
>(J Va^lndsman houdt bij zijn be-
Hg st aan cijfers over de verhou-
ti de ,
\ 6n .°PPeling tussen minimum-
_■ HVonen in bedrijven los te la-
itTkabinet acht maximaal 86
0 genden ten opzichte van
v_ er«enden toelaatbaar. Is de

verhouding slechter, dan volgt ont-
koppeling.
In de Miljoenennota is ervan uitge-
gaan dat volgend jaar de verhou-
ding werkenden staat tot niet-wer-
kenden 100:86,7 zal zijn. Verwacht
wordt dat die verhouding in 1994
terug zal zijn gebracht naar 100:85,
maar dat is zo onzeker, dat het kabi-
net op basis daarvan de koppeling
niet wil handhaven.
De Vries wijst in zijn brief recente
cijfers van de Sociale Verzekerings-
raad (SVR) over de verhouding wer-
kenden/niet-werkenden van de
hand. Volgens de SVR is die ver-
houding komend jaar 100:82, alle
reden voor handhaving van de kop-
peling.
De Vries stelt dat de wijze waarop
de SVR de verhouding heeft bere-
kend, vraagtekens oproept. Correc-
ties die de raad op de officiële cij-
fers heeft aangebracht voor deel-
tijdwerkers en dubbeltellingen zijn
'voor discussie vatbaar', aldus de
minister

'Uitstel actief
vaccinatie-plan

kost griepdoden'
UTRECHT - Elk jaarsterven onge-
veer 2.000 vooral oudere en chro-
nisch zieke Nederlanders aan een
griepinfectie. Echter, slechts één op
de drie risicopatiënten krijgt een
prik tegen griep. Dit is het gevolg
van misverstanden over het effect
van zon vaccinatie.
Volgens de Rotterdamse onderzoe-
ker A. Palache zal uitstel van een
actief vaccinatiebeleid 'onnodig
veel griepdodenkosten. Hij schrijft
dat in zijn proefschrift waarop hij
woensdag promoveert aan de Eras-
mus Universiteit.
Risicopatiënten, vooral 65-plussers
en chronisch zieken, overlijden
meestal niet aan de griep zelf maar
ook aan de gevolgen van complica-
ties. De infectie tast de luchtwegen
aan waardoor bacterie-infecties vrij
spel krijgen. Vaccinatie zou veel el-
lende kunnen voorkomen.

Ziekenhuizen en verzekeraars breken overleg af
Arbeidsonrust in
gezondheidszorg

DEN HAAG - De werkgevers in de
gezondheidszorg en dezorgverzeke-
raars zijn gisteren kwaad weggelo-
pen uit het overleg met staatssecre-
taris Simons (Volksgezondheid)
over de financiering in 1992. Er is
meer dan een half miljard tekort
voor het oplossen van knelpunten
en het betalen van loonsverhogin-
gen. Simons wil geen tegemoetko-
mingen doen. De werkgevers in de
gezondheidszorg voorzien arbeids-
onrust in de sector.
Simons handhaafde gisterentijdens
het overleg het standpunt van het

kabinet: geen ruimte voor loonstij-
ging, anders dan uit minder ziekte-
verzuim en verlaging van de pen-
sioenpremie voor de werknemers in
de gezondheidszorg. Niet meer geld
voor knelpunten dan al in de begro-
ting is aangegeven. De werkgevers
bereiden zich nu al weer voor op ar-
beidsconflicten. Die lijkt onvermij-
delijk, tenzij de Tweede Kamer het
kabinet dwingt tot het doen van
enige concessies.
Dat er acties kunnen komen bleek
tevoren al uit de opstelling van de
verpleegkundigenorganisatie

NU'9l. Deze bond, waarbij zich in-
middels 23.000 verpleegkundigen
en verzorgenden hebben aangeslo-
ten, zei hoge verwachtingen van het
overleg te hebben. NU'9l consta-
teerde dat overheid en werkgevers
de laatste tijd bezig zijn dewerkom-
standigheden voor het persopneel
te verbeteren.

De loonacties die achter de rug zijn
maken duidelijk dat de salarissen
niet in verhouding staan tot de
functie-uitoefening van de meeste
verzorgenden en verplegenden, al-
dus de bond. NU'9l meent in ieder
geval een loonstijging, conform de
markt, van 3,75 procent te kunnen
eisen. Dan is er nog extra ruimte
van f 350.000 nodig voor het actuali-
seren van de functiewaardering.
Ten derde moet de marktpositie
worden versterkt via een aanvullen-
de loonsverbetering van één pro-
cent.

Nieuwe VN-chef briljant jurist en diplomaat van formaat

Boutros Ghali: 'Wereld
verandert snel in dorp'

DOOR TACO SLAGTER

UTRECHT - Een onhandelbaar
kind en een slecht student. Bepaald
geen vleiende portrettering van de
jeugd van de donderdagnacht be-
noemde nieuwe secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, maar zo
schetste de Egyptenaar dr Boutros
Ghali (69) zichzelf onlangs in een in-
terview met een Saoedische krant.

Toch ontwikkelde de telg uit een
voornaam, geslacht zich na diens
studententijd tot een intellectueel
en briljant diplomaat. Zijn hobby's
als paardrijden, de eendejacht en
vliegen maakten plaats voor zijn
passie voor het internationaal recht
en politieke wetenschappen. Bijna
vijftig jaar houdt Ghali zich er nu al
op tal van terreinen mee bezig.
Geen seconde heeft het hem ver-
veeld.

Hoewel zijn naam in het verleden
wel eens was genoemd voor 's we-
relds hoogste ambt, werd de kandi-
datuur van de Egyptische vice-pre-
mier pas in juli dit jaar officieel in

Caïro aangekondigd. President
Moebarak van Egypte stond aan-
vankelijk niet te juichen, want hij
dreigde één van zijn beste diploma-
ten kwijt te raken. Maar nadat hij
deze horde met moeite had geno-
men, begon Moebarak zich per-
soonlijk voor zijn vertrouweling in
te zetten.
Met presidentiële geloofsbrieven
reisde Boutros Ghali de wereld af
om steun te verwerven voor de
beoogde functie. Zo indringend en
vooral opvallend was die lobby dat
westerse diplomaten in Caïro en
Washington vreesden dat de Egyp-
tenaar ermee politieke zelfmoord
zou plegen. Desondanks eindigde
zijn 'verkiezingscampagne' in een
glansrijke overwinning.

Het zou echter te ver voeren te be-
weren dat Boutros Ghali alleen op
die grond door de Veiligheidsraad
is uitverkoren. De nieuwe VN-
secretaris-generaal heeft de afgelo-
pen decennia een uitstekende staat
van dienst opgebouwd. Nadat het
kind in de jonge jurist was uitge-
woed, vervolgde hij zijn rechtenstu-
die op de Sorbonne in Parijs. Daar

promoveerde hij in 1949 in het in-
ternationale recht. Verknocht aan
zijn land keerde hij terug en doceer-
de een aantal jaren als hoogleraar
op de universiteit van Caïro.
Een keerpunt in zijn wetenschappe-
lijk carrière vormde het aanbod van
een leerstoel op de Colombia Uni-
versiteit in New Vork. Hier prakti-
seerde Boutros Ghali de dialoog als
een manier van lesgeven die later
zijn credo zou zijn in de diplomatie.

Het was ook de periode waarin hij
voor het eerst in aanraking kwam
met de Verenigde Naties. Hem
werd gevraagd voor Unesco (de we-
tenschappelijke en culturele afde-
ling van de VN) de mogelijkheid te
onderzoeken voor het oprichten
van een Instituut voor Diploma-
tieke Studies in Oost-Afrika. Het
instituut kwam er niet, maar het
wekte bij Boutros Ghali een onge-
kende belangstelling voor Afrika.

Geen wonder dat zwart-Afrika zijn
kandidatuur vanaf het begin heeft
onderschreven en er geen moeite
mee zal hebben dat de Egyptenaar
de nek-aan-nek-race in de Veilig-

heidsraad won van de eigen kandi-
daat Bernard Chidzero, de minister
van Financiën in Zimbabwe. Maar
de opvolger van de Peruaan Perez
de Cuellar geniet niet alleen het ver-
trouwen van de Afrikaanse landen
(met uitzondering van Zuid-Afrika).
Als Egyptenaar kan hij ook rekenen
op de Arabische wereld.

Maar het zijn vooral ook zijn opvat-
tingen over hoe in een snelverande-
rende wereld de onderlinge samen-
werking tussen de leden van de VN
moet worden bereikt die blijkbaar
de Amerikanen aanspreken. „De
wereld verandert snel in een groot
dorp", zei hij eens.

" BOUTROS GHALI
...dialoog als credo...

Verwarring
De chaos rond — en de ver-
warring over - de invoering
van delen van het plan-
Simons per 1 januari 1992
zijn groot. Eigenlijk weet vrij-
wel niemand waar hij aan
toe is, de burger nog wel het
minst. Wie dezer dagen bij
ziekteverzekeraars of apo
thekers aan de bel trekt,

krijgt eveneens nul op het rekest. Ook daar weet men niet wat het
plan-Simons, waarmee de Eerste Kamer deze week wel heel
schoorvoetend akkoord ging, nou precies behelsten wat de gevol-
gen van invoering ervan zijn.

Bij de Nationale Ziekenhuisraad (NZr), de koepel van instellingen
voor gezondheidszorg, en de organisaties van zorgverzekeraars
VNZ, KLOZ en KPZ heeft al dat gedoe inmiddels tot grote frustra-
ties geleid. Zij hebben het overleg met staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) opgeschort. De aanleiding: zij vinden dat de
bewindsman veel te weinig geld beschikbaar stelt voor zowel de
arbeidsvoorwaarden als de oplossing van knelpunten in de ge-
zondheidszorg. De oorzaak: het eigenzinnige geklungel van de
staatssecretaris, gesteund door zijn partij, de PvdA, met de aanpak
van de kosten in de gezondheidszorg, zonder daar een bruikbaar
- en vooral, uitvoerbaar en uitgewerkt - plan tegenover te stellen.

Schuld treft hier ook de Tweede Kamer. Die heeft de plannen van
de staatssecretaris voor een nieuwe basisverzekering in de ge-
zondheidszorg zo oppervlakkig behandeld, dat het zwaartepunt in
het parlementaire debat kwam te liggen bij de Eerste Kamer. De
Senaat gaf Simons uiteindelijk na veel duw- en trekwerk het groene
licht om de eerste fase van zijn plan in te voeren.

De vraag is of de Senaat wel precies weet waar 'ja' tegen is ge-
zegd. Want rond het plan-Simons heeft het vrijwel compleet ont-
broken aan een correcte voorlichting, met name ook van de
bevolking. Als je in Nederland structuren wil veranderen, moet je
zorgen voor een draagvlak in desamenleving. Niemand weet hoehet nu na l januari gaat met de gezondheidszorg en dat is heel
erg. Het is een schandaal dat de overheid op een dergelijke ma-
nier iri gebreke is gebleven en met de belangen van zijn burgers
solt.

P.S.

Indonesië
belooft

onderzoek
op Timor

JAKARTA - Indonesië
heeft gisteren beloofd een
grondig onderzoek in te
stellen naar het incident op
12 november waarbij het In-
donesische leger het vuur
opende op rouwenden op
een begraafplaats in Oost-
Timor. Dit heeft de vertrek-
kende Nederlandse ambas-
sadeur in Jakarta gezegd.

Godert de Vos van Steenwijk zei
dat vice-president Sudharmono
beloofde 'dat hij er persoonlijk
op zou toezien dat het onderzoek
grondig en objectief zal zijn. De
vice-president 'was bijzonder te-
gemoetkomend en zei dat hij
zich geheel bewust is van de be-
zorgdheid van de internationale
gemeenschap, omdat het niet al-
len gaat om Europa, maar ook
Amerika en andere delen van de
wereld', zo zeiDe Vos van Steen-
wijk na zijn afscheidsbezoek aan
Sudharmono.

Het leger, dat beweert dat er
maar 19 mensen omkwamen,
zegt dat het gaat om een ver-
keerd begrepen bevel en dat
enkele personen in de menigte,
van tussen de 4.000 en 5.000 per-
sonen het leger zouden hebben
geprovoceerd. De Jakarta Post
meldde gisteren dat vijf mensen
terecht moeten staan voor hun
betrokkenheid bij de geweldda-
dige incidenten.

punt uit

Scheepsramp
Tenminste 23 mensen zijn ver-
dronken en meer dan 100 ande-
ren worden vermist nadat dins-
dagnacht een schip met 200
Haïtiaansé vluchtelingen voor
de oostkust van Cuba omsloeg
en zonk. Cubaanse media heb-
ben dit gisteren bericht. Het
officiële Cubaanse persbureau
Prensa Latina meldde dat Cu-
ba een grootscheepsereddings-
operatie met schepen en vlieg-
tuigen in gang heeft gezet.

Vrijlating
Iran heeft gisteren 421 Iraakse
militairen vrijgelaten die
krijgsgevangen waren gemaakt
tijdens de oorlogvan 1980-1988.
Radio Teheran meldde dat de
krijgsgevangenen zijn overge-
dragen aan de Iraakse autori-
teiten. Volgens Iran zitten in
Irak nog altijd zon 5.000 Iraan-
se krijgsgevangenen vast.

Bloedbad
Vijf gewapende leden van een
Sikh-sekte hebben tijdens een
bruiloft in het huis van een ri-
valiserende Sikh-leider in de
Noordindiase deelstaat Punjab
zeventien mensen vermoord.
Dat heeft de Indiase politie gis-
teren meegedeeld. De mannen
vielen tijdens een bruiloftsfeest
donderdagavond het huis bin-
nen van Jagir Singh en begon-
nen te schieten. De daders zijn
lid van een rivaliserende Sikh-
groepering. De aanslag was een
vergeldingsactie, aldus de poli-
tie. De gewelddadige strijd van
de Sikhs, die vechten voor
autonomie, heeft sinds 1983 al
aan meer dan 15.000 mensen
het leven gekost.

Vrijwilligers
Meer dan twee miljoen Neder-
landers willen in de toekomst
eventueel vrijwilligerswerk
gaan doen. Dat aantal is groter
dan gedacht. Dit blijkt uit een
onderzoek dat een bureau dit
jaar heeft uitgevoerd in op-
dracht van het Nederlands
Centrum voor Vrijwilligers-
werk. Met de gegevens die dit
onderzoek heeft opgeleverd
kunnen de vrijwilligersorgani-
saties beter een gericht wer-
vingsbeleid voeren. Vooral
werk in de zorg- en hulpverle-
ning trekt vrijwilligers aan.

Lockerbie
Eén van de twee Libiërs dieer-
van beschuldigd worden de
aanslag op het Pan Am-vlieg-
tuig boven Lockerbie uitge-
voerd te hebben heeft ontkend
iets met de zaak te maken te
hebben. In een interview met
de radiozender Monte Carlo
verklaarde Lamen Khalifa Fhi-
mah dat het noemen van zijn
naam een vergissing is. Hij zei
zijn baan bij de luchtvaart-
maatschappij Libyan Airlines
op Malta opgegeven te hebben
drie maanden vóórdat de bom-
aanslag plaatsvond.

Verslagen en uitgeput

Kroatische strijders. Het op 32 kilometer
ten noordoosten van Vukovar gelegen Osi-
jek is de hoofdstad van deKroatische regio
Slavonië. Het federale leger van Joegosla-
vië heeft gisterochtend een begin gemaakt
met de evacuatie van zijn garnizoenen uit
Split, Sibenik en Divulje. De Amerikaanse
regering heeft 1,75 miljoen dollar noodhulp
voor de Joegoslavische vluchtelingen be-
schikbaar gesteld.

" Terwijl een Servische soldaat in Vuko-
var een uitgeputte Kroaat ontwapent, voer-
den Servische strijdkrachten gisteren het
offenssief tegen Osijek op. Er werd gisteren
ook melding gemaakt van hevige gevechten
aan dcKroatische kust, waar naar verluidt
2.000 mensen op dc vlucht zijn geslagen.
Waarnemersteams van dc Europese Ge-
meenschap in dc buurt van Osijek maakten
melding van een grote concentratie van
Servische troepen en in mindere mate
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
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.
Bewi|snummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
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 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) .).._'

-^_-_---______________________________________________

Mededelingen

EögK
Vnje Universiteiten Samenleving

In HOENSBROEK organiseert de VUSA in
samenwerking met Com Vorming en Toerusting een lezing

Islam in Nederland
door prof. dr. A. Wessels, hoogleraar Zendings- en
Godsdienstwetenschappen aan de Vrije Universiteit

te Amsterdam
Op deze avond worden de godsdienstige achtergronden

van moslims belicht. Wat staat ons verstaan
van moslim eigenlijk in de weg? Hoe zouden we ons

ten opzichte van moslims kunnen opstellen?
DONDERDAG 28 NOVEMBER, aanvang 20.00 uur

in "de Goede Herder", Mariawandenstr. 2
Hoensbroek

DE TOEGANG IS GRATIS
Informatie: VUSA-centrum, Amsterdam
Tel. 020-5482686 (tijdens kantooruren).

i ' —— ' ■ —Personeel aangeboden
Een TRAVESTIE-SHOW
van madame Maxime is een
garantie voor een geslaagde
feestavond. 045-222549.
AUTOMONTEUR kan nog
werk aannemen. Tel.
04492-5132.
Jonge dame biedt zich aan
voor een pikante DANS-
SHOW. Tel. 045-211514

KLUSJESMAN biedt zich
aan. Br.o.nr. B-9370, L.D.
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Voor al uw TYPEWERK,
tekstverwerking thuis. Br.o.
nr. B-9837, L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwvak personeel
Aannemersbedrijf Belo
vraagt ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN voor Duits-
land. Hoog loon. Tel. 045-
-250930/250238.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Hotel zoekt TEGELZETTER
voor tegelen van plm. 18 kl.
badkmrs voor 1-4- '92. Plm.
’250,- p. douche, excl. ma-
teriaal. 04406-12125.

IJZERVLECHTERS, leerling
ijzervlechters, handlangers
en wandafstandhouderszet-
ters. J. Vallinga, tel. 045-
-224537.
Wolfs Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur.:
04499-4479.. Met een PICCOLO in het

!Limburgs Dagblad raakt u. uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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.
Gevraagd: Wegens uitbrei-
ding werkzaamheden 2 Int.
CHAUFFEURS voor het
vervoers van in het buiten-
land gestrandde voertuigen.
Ervaring aanhangwagen
vereist. Tevens part-time
chauffeurs gevraagd. Zon-
der ervaring onnodig te re-
flecteren. Beloning volgens
CAO beroepsgoederenver-
voer. Br.o.nr. B-9880, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC,
Heerlen

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
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
Uw VERENIGINGSNIEUWSop LD-TV. Bel voor info
045-739296/97.

Horeca personeel
NOVOTEL MAASTRICHT zoekt ter versterking van het

keukenteam, een
Zelfstandig werkend kok m/v

* Heb je interesse in modern keukenmanagement?
* Wil je meer ervaring met moderne keukentechnieken?
* Wil je zelfstandig "a la carte" koken in een dynamisch

bedrijf?
* Wil je dat ook jouw ideeën en creativiteit gebruikt

worden?
NOVOTEL MAASTRICHT BIEDT:

* Werktijden en beloning conform de CAO,
geen splitdiensten.

* Prettige collegiale werksfeer
* Doorgroeimogelijkheden binnen de groep ACCOR zowel
in Nederland als internationaal. Zowel op keuken- als op

managementgebied.

Bel of schrijf ter attentie van Dick Dokman, chef-kok
Novotel maastricht

Sibemaweq 10, 6227 AH Maastricht, 043-611811.

Best Western Hotel Walram
te Valkenburg zoekt
KAMERMEISJE. Inlchtingen
tel. 04406-42061 tussen
10.00 en 12.00 u.

Riverside Valkenburg zoekt
zelfstandige BARMEDE-
WERKSTERS voor vrijd. en
zat., lft. v.a. 25 jr. Tel.
04406-12574, na 14.00 uur.

1 É BISSCHOPPELIJK CENTRUM ROLDUC
£L /L Heyendahllaan 82
CJfflï 6464 EP Kerkrade

Binnen het Bisschoppelijk Centrum Rolduc, waarin o.a.
gevestigd zijn het Groot Seminarie van het Bisdom Roer-

mond, het instituut M.E.D.O. en het Congrescentrum,
bestaat momenteel een vakature voor een
Hulpkok (part-time/full-time)

Kandidaten met horeca-ervaring genieten de voorkeur.
Gezien het karakter van de funktie zijn variabele werktijden

en werktijden op zaterdag en zondag, alsook op feest-
dagen onvermijdelijk. Van kandidaten wordt een positieve

kerkelijke betrokkenheid (R.K.) verwacht.

Beloning op basis van leeftijd en ervaring.

U kunt schriftelijke sollicitaties binnen een week na
verschijnen van dit blad richten aan de afdeling

Personeelszaken, t.a.v. mevrouw M. Habets.
Op korte termijn gevraagd:

Horecamedewerkers m/v
Zowel full- als ook parttime, waarbij affiniteit met

(biljart-) sport een pré is voor
LIMBURGS GROOTSTE SNOOKER & POOLCENTRUM

Center Pocket
Rijksweg Noord 26, Sittard. Tel. 046-510130.

Tel. reacties od dond.. vriid. en zat. tussen 12.30-14.30 u.

Gevr.: PORTIER voor 1 è 2
avonden p.weekend, erva-
ring gew. leeft. va. 30 jr. Tel.
info: 045-242649
DOCENTEN voor de cursus
vakbekaamheid Café/Re-
staurantbedrijf voor de re-
gio's Eindhoven en Maas-
tricht. Schriftelijke reacties: 't
V.O.M. Horeca Inst. t.a.v.
afd. Personeelszaken, Post-
bus 28128, 3828 ZJ Amers-
foort/Hoogland. Voor info:
033-806060.
Zelfst. werkende FRITURE-
HULP gevr. 045-460909.

KANTINE-HULP MA/ plm.
10 uur per week, liefst met
erv. Tennishal Caldeborn.
Tel. 045-421325.
Gevraagd vrouwelijke BUF-
FETHULP, part-time. Tel.
04498-53820.
Gevr. SERVEERSTER voor
dagzaak. Enige ervaring is
niet vereist, doch strekt tot
aanbeveling. Persoonlijk
aanmelden. Rest. Twiny,
Promenade 149, Heerlen.
Piccolo's "in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huishoudelijk personeel / Oppas
Gevr.: huish.hulp/OPPAS
voor intern 5-dgn per wk,
weekend vrij. Onze gedach-
ten gaan uit naar een meisje
van plm. 18 jr., die het leuk
vindt om met jongekinderen
om te gaan. wij wonen bui-
tenaf in de bossen van Gel-
derland. Wij bieden een ei-
gen kamer, kost en inwoning
financ. vergoed, en event.
voldoende vrij uren voor het
volgen van een studie, lnl.:
na 19.30 uur 03413-2965 of
een uitgebreide schrift, soll.
met pasfoto. Richten aan
Fam. van Strien. (de Beere-
kuyl) Duinweg 17, 3849 JN
Hierden.
Wat" VERKOPEN? Adver-
teer vla: 045-719966.

Jong werkend echtpaar
zoekt nette DAME voor hele
event. halve dagen voor op-
pas op baby te Sittard. Br.o.
nr. B-9834 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
HULP in de huishouding ge-
vr. voor ca. 4-5 uur per week
045-722609 na 18.00 uur

Gevr. met SPOED huish.
kracht voor hulpbeh. man
voor dag en nacht. Inform.
043-647796 na 20.00 uur.

Gevr. lieve erv. OPPAS voor
baby van 6 mnd. (voor di-
woe-do), 2 honden en 1 kat
behoren ook tot het gezin.
Br.o.nr. B-9850 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Gaswacht Limburg
Litscherveldweg 5, 6413 BA, HEERLEN

Verkoop, verhuur, service- en onderhoudsabonnementen
WIJ VRAGEN:

2 CV monteurs
Voor het plaatsen van alle voorkomende CV installaties en

CV- ketels.
2 verwarmings Service- en

onderhoudsmonteurs
Ervaring met het verhelpen van storingen van alle soorten

CV- ketels en onderhoud hiervan.
2 aankomende

verwarmingsmonteurs
Enige ervaring gewenst.

Wij bieden U een zelfstandige functie, goede sociale voor-
ziening, goed loon, eigen wagen, werkweek van 38 uur.

WIJ VRAGEN: Rijbewijs, genegen zijn avond- en
weekenddiensten te maken, eventueel ploegendienst,

goede omgangsvormen.
Sollicitatie: Tijdens kantooruren van 9.00-16.00 uur na

telefonische afspraak 045-227676.
Winkelpersoneel

Wij zoeken per 1 januari (liefst nog eerder)
een enthousiaste

bloembinder - verkoper M/V
Schrift, of tel. reacties: Bloemenhuis Habets,

Lichtenbergerstr. 49, 6371 AT Landgraaf. Tel. 045-324384
Gevraagd: Vlotte ervaren Full- of part-time

Verkoopster
Sport Tillemans, Rumpenerstr. 31, Brunssum.

Specialiteiten
Slagerij Scheeren

Weltertuynstr. 68, Heerlen, zoekt een vlotte

Verkoopster m/v
Hefst met ervaring in een slagerij(afdeling). Je bent een op-
gewekt type dat graag met mensen omgaat en creatief be-
zig is. Klanten komen voor jou op de eerste plaats en je
werkt graag met collega's samen. Je zoekt een boeiende
baan voor ca. 4 dagen/week? Bel dan Sonja vóór 17.00 u.

Tel. 045-717483.
Uw slager als u kiest voor prima kwaliteit, persoonlijke be-
diening, deskundig advies en een modern assortiment.
Supermarkt vraagt voor di-
rect HULP m/v voor woens-
dag en zaterdag. Min. opl.
MAVO. Evt. studenten.
Hermens Voordeelmarkt,
Julianastr. 114, Hoensbroek
Voor afspr. of ml. s.v.p. eerst
bellen 045-222468.

Gevr. ervaren time-share
VERKOPER/STEFI. Postbus
2745, 6401 DE Heerlen.
Gevr. net WINKELMEISJE
voor Brood/Banket-Bakkerij
Gorissen, Kloosterstr. 24,
Simpelveld. 045-441259.

Diversen personeel
Prive-detectivebureau

" Dekali"
Recherche- en informatiebureau. Opsporing bedrijfsspio-
nage. Uitvoering van opdrachten voor particulier en bedrijf.
Strikte geheimhouding en discretie. Wij zoeken :

Medewerkers MA/
Uw schriftelijke reactie gaarne aan:
Postbus 196, 6440 AD Brunssum.

Beauty for all seasons
's Werelds grootste organisatie op het gebied v. kleurana-
lyse - nu ook in Nederland - zoekt voor de regio Limburg

Image consultants
Wilt u zich specialiseren in kleur- en figuuranalyse, kleding
en make-up adviezen? Bent u zakelijk ingesteld en een

doorzetter? Dan is dit iets voor u.
U bent eigen baas en deelt uw eigen tijd in. Voor een gratis
opleiding wordt gezorgd.

Gratis informatie-presentatie over de Beauty For All Sea-
sons programma's op zaterdag, 30 november a.s. v. 10.00
tot 13.00uin Aristo Zalencentrum, Vestdijk 16A, Eindhoven
Meer informatie en aanmeldingen op werkdagen telef. bij
Pesonality Support in Amsterdam: 020 - 671 65 66

Fanfare "Harpe Davids"
te Brunssum zoekt een
Dirigent m/v

Onze fanfare bestaat uit 35 enthousiaste leden.
Het korps komt uit in de afd. Uitmuntendheid.

Repetitie-avond; Dinsdag van 20.00 - 22.00 uur.
Schriftelijke soll. z.s.m. te richten aan: Secr. Fanfare

"Harpe Davids" Mevr. W. Postuma, Dr. A. Kuyperstraat 96
6446 TN, Brunssum

Vakman slager
Goede werksfeer.

Keur-slagerij Keulen. Tel. 04405-1324.

Kapster
gevraagd, 16 -18 jaar, 1

jaar ervaring, moderne stijl-
volle zaak. Soll. met pasfoto:

IDUNA
D. Verschureplein 8,

6181 AS, Elsloo.
Ossel schoonmaakbedrijf
zkt. voor enkele van zijn

objecten te Heerlen enige

DAMES
voor schoonmaakwerk-

zaamheden. 045-353056.
Uniek produkt zoekt
Managers/

consulentes.
Reka RV. 08330-16013.

Op korte termijn zoeken wij
een echtpaar

voor de zelfstandige exploi-
tatie van een bedrijfskantine
Schriftelijke reactie s.v.p.
sturen naar: Postbus 30158,
6370 KD Landgraaf.
Steenfabriek Linssen BV,
vraagt enkele PRODUKTIE-
MEDEWERKERS. Melden
Drievogelstr 80 Kerkrade-W
Jonge BAKKER gevraagd
Bakkerij F. Franssen, Kerstr.
11, Vaals. Tel. 04454-1407.
Door een sterke toename
van onze klantenkring zijn
wij op zoek naar een GLAS-
ZETTER/timmerman met rij-
bewijs. Glashandel Hofman
VOF, Dr. Calsstraat 30,
Landgraaf. Tel. 045-315806

De populairste relaxfauteuil ter wereld_______________________________________________________________
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Medisch personeel
Omgeving Köln-Aken wij zoeken zo spoedig mogelijk in

onze modem ingerichte praktijk een
Fysiotherapeut m/v

in dienstverband of als freelance.
Full-time of part-time. Wij bieden 30 min. behandeltijd,

ondersteuning, bijcursussen en manuele therapie.
Zeer goede betaling.

Woehlerstr. 2a, D-5010 Bergheim. Tel. 09-49.227166602.

Technisch personeel

Zelfstandig onderhoudsmonteur
* voor vrachtwagenpark
'* bij voorkeur ervaring

* bereid tot flexibele werktijden
* met verantwoordelijkheidsgevoel

Wijnands Transport Bunde
Tel. 043-641691.

Wir suchen zum schnellst-
möglichen Termin KFZ-
MECHANIKER (VW/AUDI]
und Karosseriebauer. Bitte
rufen Sic an!. ZABKA V.A.G
-Handler, D-5110, Alsdorf
Max Planck-Str. Tel. 09-
-492404550850.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

- Met een PICCOLO in het- Limburgs Dagblad raakt u
) uw oude spulletjes 't snelst
3 kwijt. Piccolo's doen vaak. wonderen... Probeer maar!, Tel. 045-719966.

" Direct resultaat, als uw_ SPOTJE op LD-TV staat.- Bel 045-719966 voor meer
info.

Als u tussen 18 en 45 jaar oud bent en in bezit van auto en
telefoon, kunt u in aanmerking komen voor onze gratis

opleiding tot:
Vertegenwoordiger/ster

waarbij u tijdens de opleiding reeds een inkomen ontvangt
en, na voltooide studie, desgewenst in vaste dienst kunt

komen. Ervaring is niet vereist.
Uw brief, met genoten opleiding etc. wordt doorons

vertrouwelijk behandeld.
Avesta Nederland 8.V., Postbus 107, 6000 AC Weert.

6287 BH, huisnr. 14.
LEUNISSEN, interieur/keukenbouw/timmerwerken

Wij zoeken:
i nterieurbou wer/meubel maker

voor werkplaats en montage. Zelfstandig kunnen werken.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren. Tel. 046-373128.

Gevraagd per direkt

chauffeur/bezorger
part-time 2e electromonteur

KEULEN ELECTRONIC B.V.
Markt 19, 6369 AH Simpelveld. Tel. 045-441373/443344.

Gevraagd per 1 januari 1992
erv. brood- en banketbakker m/v
en leerling brood- banketbakker

Geen nachtarbeid.
Tel. Broekhem 69, Valkenburg. Tel. 04406-12146.

Stichting Popmuziek Lim-
burg zoekt een enthousiaste
VOORZITTER, op vrijwillige
basis met leidinggevende
capaciteiten, een goed za-
kelijk instinct en vanzelf-
sprekend interesse voor
muziek. Reacties tijdens
kanturen op 046-766779, 's
avonds 043-623157 (Wim
Smeets).
Landelijk Ochtendblad
vraagt BEZORGERS MA/
voor de ochtend, te Buchten
lnl. na 18 uur 04498-52533
DGS Schoonmaakgroep
heeft werk voor U. Wij zoe-
ken SCHOONMAAKSTERS
voor object in Übachsberg,
van 20.30-22.00 uur. lnl.:
046-337932; hoofdkantoor:
040-456599.
GEZELSCHAPSDAME gevr
voor 1 zat. of zond. p/maand
ervaring met dementie, tel.
04492-5132.
Charmante DAMES gevr.,
zeer goed loon. Tel. 043-
-612717, 18.00 tot 22.00 uur.
Club in Maastricht vrgt.
MEISJES. Tel.: 043-211620
ook v.h. week-end.

11. I Isl. VTTV^ I SJL--T.

Schoonmaakorg. REITER
b.v., Lage Frontweg 24,
6219 PD Maastricht, tel.
043-215947, vraagt part-
time schoonmaaksters voor
namiddag- en avonduren
voor projecten in centrum
Heerlen. S.v.p. schriftelijk
aanmelden op bovenstaand
adres, t.a.v. Dhr. H. Goed-
makers^
Gezocht: MAGAZIJNME-
DEWERKERS, min. opl.
LTS-C, leeft, tot 25 jr. voork.
erv. met bouwbeslag voor
groothandel in bouwbeslag.
MILA Benelux BV, de Kou-
men 62, Hoensbroek. 045-
-225060. Dhr. Martinussen.
Ervaren POMPBEDIENDE
gevraagd voor tankstation
met bediening, plm. 20 uur
per week. Melden maandag
25 november. Tel. afspr.
045-711778 van Dooren bv
In de Cramer 17, Heerlen.

Woningruil
Mod. verb. eengezinshoek-
woning, huurpr. ’500,-, iso-
latie/roll., 3 slpk., zolder, kel-
der, badk., leefr. 62 m2,
berging, gr. moderne tuin,
16 m 2terras. Vraagt ruil of
koopwoning in HOENS-
BROEK, geen flat, ruilpr. in
overleg. Tel. 045-227171

J. man 27 jr. zkt WOON-
RUIMTE best. uit 2-3 ka-
mers, keuk. en badk. Huur
tot ’ 600,-. Tel. na 19.00 uur
09-4924512727.
Te huur KAMER in Sittard.
Te bevragen 04498-54002.
Gem. kamers te huur, liefst
ouder persoon, met keuk.,
badk. en terras. Op goede
stand in HEERLEN. Tel.
045-715624.
BINGELRADE, mooie roya-
le kamers te huur v. vwl. stu-
dente, verpleegsters of al-
leenst. vrouwen. Tel.
04492-3421.
Gezocht woonruimte omge-
ving SITTARD. Telefoon:
04406-13166.
Student, 23 jr. zoekt kamer
in HEERLEN, m.i.v. 1-1-92.
Tel. 02945-3197.
KAMERS te huur. Tel. 045-
-423881.
2-Nette studenten zkn KA-
MER in Maastricht. Tel.
043-687280. (Remko)
Kamer te huur. Schaesber-
gerweg 55, HEERLEN. Tel.
045-722893 of 045-726241
Kamer te huur voor net per-
soon bij familie in LAND-
GRAAF. Tel. 045-319778.

Speelgoed
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 25,-. lnl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693.
Te koop grote partij metalen
Solido Prestige AUTO'S,
groot model, div. merken,
per stuk ’20,-. Tel. 045-
-213440.
Te k. radio-grafisch be-
stuurbare AUTO, merk Ta-
miya, Beach Buggy, met
zender, accu's, laders, on-
derd. Vr.pr. ’300,-. Tel.
04450-2393.
Te k. Fleischmann TREIN,
compl. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-258051.

Hobby/DJijz.

BEHANGTAFEL . 3 mtr.
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
Te k. TEKENTAFEL 1.50x
I.oom, compleet met Issis
tekenmachine pennengoot
en kruk ’ 650,- 045-440794

Winkel& Kantoor
Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Speciale aanbieding: Nieu-
we buro en directiestoelen,
Rock type 295 adv.prijs
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. prijs ’ 495,- nu
’295,-. Partij zeer mooie
directiestoelen met hoge
korting. Tekentafelstoelen
adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-.
Conferentiestoelen Rock
240 adv.prijs ’375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname
extra korting. ROCKMART,
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.
Te k. WINKELINTERIEUR
geschikt voor behangzaak.
Te bevr. 045-211137.
Te koop FOTO-COPIEER-
MACHINE groot model To-
shiba, i.z.g.st, ’750,-. Tel.
045-310990.
Te koop stalen BUREAU-
TAFEL, hxbrxd 76x160x75,

’ 50,-. Tel. 045-310990.

CPraficia-t! Ipf
Proficiat met jullie Rnh, 25 jarig huwelijk 30 jaar!

Bianca en Wietse .** «mÉI

P*X Alvast progj|
*^ Economisch ColleS8

"**# MTROen
blauwe scN'

Hallo '

Pap iS AOW oesin,
Mam, kinderen en

kleinkinderen Vandaag ook op L"V

Copieerapparaten v.a. ’ 500/
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a / 7"'

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst. .^Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443g^

Te koop uit Faillissement )(
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair va (
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse Kl©u ~modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directi^bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs Mfj
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-- y
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-,!
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- *,|
laden v.a. ’150,-. Tekening ladenkasten A 1en N

’595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- fy
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra 'T
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoe» j
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 67£t00overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens *r^’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industnfj
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 100 Tteveel om op te noemen. 1000m2 showroom IzJjj
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook vernu
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142,
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16J*T
Te koop stalen TYPE- Uw VERENIGINGSNI^BUREAU, hxbrxd 72x105x op LD-TV. Bel v°°'
60, ’ 75,-. Tel. 045-310990. 045-739296/97 _^

Reparaties >
i _____ ; :- : —,

Koelkast- en Diepvriesreparattë
met garantie, geen voorrijkosten.

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

6163 HV, huisnr. 25. J
Bedrilvenmansacllea J)

BELGIË, Herstal te koop wegens pensionerinQ
Verhuisbedrijf

Gehele inventaris mcl. 3 vrachtw., omzet aantoon^^
R. Collard, tel. 09-3241648671, na 19 u. 09-328726*"

Franstalig. Fax. 09-3241402383. T

Grote kollektie
olieverfschilderijen

30.000 st. in verschillend6
maten en soorten.

Prijs va. ’ 4,-.
Tel. 023-286779.
6351 CL, huisnr. 92.

Ter overname gevraagd t
klein tot middelgroot schoonmaakbedrijf werkzaam 'regio Zuid en/of Noord-Limburg.

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld yN°^A
Reacties binnen 3 weken versturen onder nr. B-9** 'Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heenv

Te k. gebruikte
zeecontainers

Div. afmet. kwal. uitv. en
prijzen vanf ’ 1.800,-.

Levering af Bom, Rott. of
Franco Benelux

Tel. 04754-860112. Fax:
86712. Zat, tot 17.00 uur.

H.H. en winkeliers, voor
VUURWERKPAKKETTEN.
L. Rohan, Dr. Calsstr. 100,
6373 TA Landgraaf. Tel.
045-318693, fax 045-
-310848.

Te koop gevr. PENS'0 pi Vt
kl. hotel in Valkenburg " „,
Haverkort, Europastr j \
4641 CX Ossendrek „
01647-2910. Tt
Uw VERENIGINGSNI^\
op LD-TV. Bel voO< \
045-739296/97. __^yj Ó
" ' T tiGeldzaken/ s
Sparen via AMEV-S> „
PLAN met ’ 1.000,-P6'^12 jaar ’20.400,- &'
Belastingvrij! Voor at|r
bii u thuis 04498-5701»^

Landbouw en Veeteelt >
1 -T/ir:

Master
Hetelucht-
kanonnen

Frissen/Tuin en Park B.V.
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40253.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop eerste kwaliteit
KERSTBOOMPLANTEN
(geen vorstschade). Tel.
043-645365.
Uit voorraad leverbaar:
nieuw en gebr. HETE-
LUCHTKANONNEN met en
zonder thermostaat. Seko
hamermolen als nieuw op
aftakas. LMB J SPONS-
Eysden, 04409-3500.

Te k. HETE-LUCHTKANON
30.000 kal.; 4-wielige paar-
dewagen geremd voor Haf-
linger; Mercedes 808 voor 6
paarden; gekeurd. Nieu-
wenhuisstr. 17, Aalbeek.
Te koop PONYWAGEN en
mooie E-pony, mr. paarde-
trailer mog. 04451-1509.
PAARDEN en Pony's, in- en
verkoop. Hoeve de Hussen-
berg. lnl. Ben Boessen. Tel.
043-641929. .
SCHAPEN en lammeren te
koop gevraagd. Tel. 04454-
-4716.
SCHAPEN en lammeren te
koop gevraagd. Tel. 045-
-724180.

Heren VARKENSJTDERS laat Uw slac' v,
kens meer opbrengeng)(|.koop voor levende J
100-125 kg., W7Ibeursnot. en toeslag; p
vrijdag vooraf bekenoT
gen in- en verkoop- *J J.
zeugen te k. gevraag^
ten Sittard 046-5170^.
046-512938. —-Tf'
Wees de winter 'n s'a?ij?
Koop of huur 'n !%.
HETELUCHTKANON !&
voor. Ook infraroodst'^bouwdrogers en geD. I'
kanonnen op voorraaf-rt

1Comelissen, Mill- gé
08859-51072. Fax. °^A'51072. _^4
Te k. 4 piemontese P":^■en 2 Belgische bl. *yf
koeien met kalf. Tel-
-241792 _^A
Te k. gevr. gekalfde jg
KOEIEN. Tel 045-4413^Gebr. VOORLADERS,]
Deutz D 4006, D 50^y
5206, D 5506, D 620»'
130, MF 158; IHC 423.J
sche 30 en 35 pk-; fsDeere 1120 en 1630. v

Sittard. Tel. 046-519g__j>^
Met een PICCOLO 'V.Limburgs Dagblad ra^j
uw oude spulletjes 't SJ
kwijt. Piccolo's doen J
wonderen... Probeer n

;Tel. 045-719966. _^T
Voor Piccolo's

zieverder pagina 6



'Vijf en zeven.jaar eenzame opsluiting,
in het donker, vastgeketend aan muur
en radiator.' Het was een tussenzinnetje
slechts, in de juichende berichtgeving

over de vrijlating van de gijzelaarsTerry
Waite en Thomas Sutherland deze

week. Verbazing alom over de
ogenschijnlijkonverschrokken wijze

Waarop beiden direct na hun vrijlating
de wereld tegemoet tradeji. Alsof ze
alleen maar een paar uur onvindbaar
waren geweest, voor de grap. „Die .

houding is inderdaad ogenschijnlijk",
bevestigt de internationaal befaamde

Groningsepsychiater en
Psycho-analyticus prof. dr W. van Dijk.

„De reactie komt. Zeker."

Treinkaping
Van Dijk weet waar hij over praat.
Toen Nederland in 1977 werd op-
geschrikt door de treinkaping en
gijzeling door Molukkers nabij De
Punt en in Smilde, leidde Van
Dijk de opvang, begeleiding en
nazorg van de ex-gegijzelden.
„Hoewelwe toen direct heel inten-
sief met die mensen zijn omge-

gaan, konden sommigen na een
jaar toch nog niet aan de slag.
Angst, slaapstoornissen en angsti-
ge dromen bleken de voornaamste
problemen. Zagen ze een donker
gekleurd type op straat, sloegen ze
meteen een zijstraatje in. Anderen
durfden een tijd lang niet met de
trein."

Wereldwijde belangstelling oogst-
te Van Dijk, juist omdat het in
1977 voor het eerst was dat op der-
gelijke wijze mensen werden ge-
gijzeld en naderhand moesten
worden opgevangen. „Het was in-
derdaad nieuw voor ons, ervaring
had niemand, maar ons gezond
verstand zei: helpen. Gelukkig is
dat goed gegaan."Later werd Van
Dijk door deze nazorg, die zo suc-
cesvol bleek, door buitenlandse
collega's geconsulteerd, zoals bij
de vrijlating van de gijzelaars in
de Amerikaanse ambassade in Te-
heran.

Van Dijk putte enige kennis uit li-
teratuur over min of meer verge-
lijkbare toestanden, als een na-
tuurramp of een mijninstorting.
„Bij gijzelingen echter is juist het
erge dat je dat door je medemens
wordt aangedaan. Lui met wie je
doorgaans niet kunt praten, niet
van gedachten kunt wisselen. Die
lui zeggen gewoon: houd je bek.
Het allerergste is, dat hoor jealtijd
weer, de machteloosheid. Gisteren
was ik nog vrij, vandaag zijn zij de
baas over mij en ik kan er niks te-
gen doen. Dat is het meest verne-
derende."

„En die machteloosheid wordt na-
tuurlijk nog erger als je vastgeke-
tend zit aan een muur in een
donker hok. Dan spreek je toch
over een hele zware beschadiging.

binnen/buitenland

De ogenschijnlijke
onverschrokkenheid
van Terry Waite en
Thomas Sutherland

'Als de klap hard genoeg is,
gaat iedereen door de knieën'

DOOR GERARD CHEL

J^LDE - „Mensonterend, schandalig, beestachtig."
J°fessor Van Dijk laat er geen misverstand over be-
j aan wat hij van diegenen vindt die er niet voor terug-
A^zen om onschuldige mensen jarenlang te gijzelen.

s ruilobject, als drukmiddel voor politieke doelein-
-/ ks *l- „Mensen jarenlang eenzaam in een ondergronds

j.o^ opsluiten, vastgeketend aan een muur. In het don-
er! Hoe verzinnen ze 't. Schurken zijn het, barbaren."

IrTT. hOL e tv-beelden uit de Syrische
We !^?tad Damascus van deze
'typ *n gedachten terughaalt ziet
few °Pgewekte heren - verma-
tst Wehswaar - grapjes maken
W e Pers, met oude bekenden.4 Waite, met zijnrijzige gestal-
ajl de persconferentie

) \\_^'~ie niet was weggeweest en
Sta 'Tlas Sutherland maakte een

/ i_;J^e- Niks twee zielige hoopjes

te» ' Vo^ emotie, murw gemaakt,
lelijk kapot, gebroken.

spreidden, heeft Van Dijk wel een
verklaring. „Dat is mede een po-
ging om te laten zien: kijk 's jon-
gens, ik ben er goed van afgeko-
men, ik kon er wel tegen. Maar dat
is ogenschijnlijk, een pose ja. De
mens is er niet op gebouwd om
eenzaam te zijn. Ik moet natuur-
lijk wel een onderscheid maken
tussen lui die zwak zijn en bij het
kleinste schopje van de kaart zijn
en de hele sterken, die het lang
kunnen volhouden. Maar op den
duur gaat iedereen plat. Als de
klap sterk genoeg is, gaat iedereen
door de knieën."1 W n we hier te maken met

j hw e or>verwoestbare geesten of is
i Stween fagade, een pose, groot-
J tnaaak? Gaan Waite en Sutherland
4 W^dag gewoon weer naar hun
I „g *> pakje brood onder de arm?
f Van 9°f daar maar niks van", zegt

jk, „geen sprakevan. Ga er
Jj:ttJ*r vanuit dat beiden een paar
jk Wen, zo niet een jaar, niet
TQq werken-"

4'(ta r het opvallend montere ge-
| >Cg da* Waite en Sutherland di-
-{>. na hun vrijlating tentoon-

" Terry Waite (links) en Thomas Sutherland verkeerden tijdens de persconferentie kort na hun vrijlating in de Syrische
hoofdstad Damascus in opperbeste stemming. 'Die houding is slechts schijn', weet professor Van Dijk. Hij is ervan overtuigd
dat de psychische klap nog moet komen en dat de twee ex-gegijzelden minstens een jaar uit de roulatie zullen zijn.

" Psychiater prof. drW. van Dijk: 'Als je jeverdiept in het leven van de mens, dan is er altij
wel tragiek.'

Leegte
Juist omdat je overgeleverd bent
aan de leegte. Dat is verschrikke-
lijk. Tijdens een gijzeling moet je
proberen aan andere dingen te
denken, doe weet ik wat voor gek-
ke dingen als je je gedachten maar
afleidt. Waite en Sutherland kon-
den, voor zover ik weet, in het
donker weinig uitrichten. Dan
kun je alleen maar je gedachten
verzetten. Verhalen bedenken,
sprookjes verzinnen. Je merkt ook
nu weer aan hun reactie dat die
leegte de diepste sporen heeft na-
gelaten."
Vijf en zeven jaar aan de ketting.
Een zware beschadiging, zoals
Van Dijk dat noemt. Wie komt
daar ongehavend uit, wat houd je
daar blijvend aan over? Van Dijk:
„Dat valt gelukkig wel mee. De
menselijke psyche heeft ruime
spankracht om dat soort dingen
op te vangen. Als Waite en Suther-
land goed worden opgevangen
komen ze er goed doorheen. Wat
zij hebben meegemaakt, hoeft hun
leven zeker niet blijvend te teke-
nen. Ik ga er dan wel vanuit dat
beiden, vóórdat de gijzeling
plaatsvond, geestelijk in even-
wicht waren. Ben je al geestesziek
en gebeurt jezoiets, dan wordt het
lastiger om jeeruit te halen."

Volgt een voorbeeld: „Wat zo

eigenaardig is aan de mens, is dat
hij zich zo aangepast kan gedra-
gen. Zo deed in de trein bij De
Punt iedereen wat-ie doen moest,
behalve twee mensen. Zij waren
voor die tijd al geestesziek en be-
schikten niet over het vermogen
zich soepel aan te passen. Toen
die aanval met militairen kwam en
iedereen 'liggen' riep, deed de
groep dat ook. Behalve' die twee,
zij bleven staan."

Emoties
Dat Waite en Sutherland, ten over-
staan van de wereldpers, niet in
tranen zijn uitgebarsten, begrijpt
de Groningse psychiater wel, al
vindt hij dat beiden hun emoties
juist wel hadden mogen, ergo
moeten, tonen. „Emoties zijn erg
belangrijk, daar zit alles op vast.
Hoe meer emoties loskomen, hoe
beter. Je moet dat niet onderdruk-
ken. Toon je gevoelens maar. Dat
hebben wij bij de ex-gegijzelden
van De Punt ook nadrukkelijk be-
vorderd."
Nee, kunstmatig vindt Van Dijk
het gedrag van de ex-gegijzelden
niet. Immers, het hoort bij ons cul-
tuurpatroon, onze opvoeding.
„Daarin past het niet om te huilen.
Dat word jevan kinds af aan bijge-
bracht. Niks laten merken, niet
huilen, wees een grote jongen,een
flink meisje. Ook in de psychiatrie
werd dat vroeger niet geaccep-
teerd. Beheers je, wees stil, zo
werd gezegd. Houd je mond en
doe gewoon."

Maar, zo stelt Van Dijk, Terry's

tranen zullen zeker vloeien. „Re-
ken maar, thuis bij zijn vrouw."
En dat moet ook, weet de emeri-
tus-hoogleraar. „Als Waite zich uit,
komen die emoties los en is hij
over een jaar weer volop aan de
slag."
Telkens wanneer gegijzelden wor-
denvrijgelaten staan ze even mon-
diaal in het middelpunt, omgeven
door tv-camera's en microfoons.
In tegenstelling tot wat de door-
gaans afwerende gebaren van de
ex-gegijzelden doen vermoeden,
acht Van Dijk 'normale aandacht'
van de media voor hen juist zeer
positief. „Want dat betekent be-
langstelling. Die mensen hebben
zo lang zo geïsoleerd gezeten dat
ze dolblij zijn als anderen interes-
se voor ze tonen. Ze genieten van
die extra aandacht. En dan die
twijfel, die laatste paar uur voor
hun vrijlating. Is het waar of is het
de zoveelste marteling? Nee nee,
ik zie die media-interesse niet als
een inmengen in hun privacy, af-
hankelijk natuurlijk hoe je je als
journalist gedraagt."

Praten
Van Dijk legt uit wat voor hem de
belangrijkste therapie in de na-
zorg is. „Voortdurend contact
houden en eindeloos laten praten.
Telkens maar weer. Praten, altijd
laten praten. Helaas gaat het bij de
familie vaak zo, dat men daar na
drie keer hetzelfde verhaal aange-
hoord te hebben er genoeg van
heeft en dat ook zegt: 'Hou toch
op met dat gezeur. En juist dan
voelt een slachtoffer zich helemaal
verstoten. Er is geen medelij meer,
geen medeleven."
Reden waarom ook familie en an-
dere verwanten van slachtoffers
worden begeleid. Ze moeten, be-
halve met hun eigen gevoelens,
ook leren omgaan met die van de
ex-gegijzelde.Wat Van Dijk op het
navolgende ervaringsfeit brengt.
„Bij diverse ex-gegijzelden in de
trein bemerkten we dat hun leven
zich daarna verdiepte. Dat de rela-
tie met de partner beter werd, dat
ze merkten dat ze elkaar nodig
hadden. In de trein had men de
betrekkelijkheid van allerlei za-
ken ingezien."
„De moeilijkheid is datje de men-
sen intensief, maar juist niet op-
dringerig moet helpen. Die combi-
natie hebben we toen uitgedok-
terd. Want als je te opdringerig
wordt, denken ze dat je hen als
een klein kind behandelt. Jemoet
je gewoon aanbieden. Natuurlijk,
waar ligt de grens, dat is niet mak-
kelijk, maar dat is ons vak, daar
hebben we voor geleerd."

Syndroom
De psychiatrie heeft in de loop der
jaren het nodige geleerd van gijze-
lingszaken. Theorie kon worden
omgezet in praktijk en succesvolle
therapieën konden op hun beurt
weer worden verwoord in nieuwe
lesboeken. „Na De Punt is er veel
over gepubliceerd. In kringen van
vaklui weet men inmiddels wel
hoe je dit op moet pakken. Jehebt
ook altijd bepaalde verschijnse-
len, bij voorbeeld het feit dat som-
mige ex-gegijzelden na hun vrijla-
ting niets dan lof haddenvoor hun
gijzelnemers, wordt inmiddels
herkend.

Het 'Stockholm-syndroom',
noemt Van Dijk dat, naar aanlei-
ding van een bankoverval, in de
Zweedse hoofdstad, met gegijzel-
den die na afloop de daders niets
dan lof toezwaaiden. „Mensen
gaan zich verbonden voelen met
de dader, ze denken positief over
hun belager, daar kunnen ze geeri
kritiek op verdragen. In het Mid-
den-Oosten zie je dat ook wel:
„Wij zijn uitstekend behandeld",
zegt een vrijgelaten gegijzelde na
jarenlangeeenzame opsluiting.

In de ogen van Van Dijk is de eni-
ge juistevorm van psychiatrie die
welke rekening houdt met de
mens. Een constatering qua ni-
veau 'open deur'? „Ja, maar helaas
blijkt het nodig dat te signaleren.
Een patiënt moet je niet als een
vreemd dier, als een nummertje
behandelen. Even liggen, een re-
ceptje, klaar. Met een psychia-
trisch patiënt moet je menselijk
omgaan. Dat is niet altijd zo van-
zelfsprekend als het lijkt, helaas."

Door zijn ideeën over de 'humani-
sering van de psychiatrie' werd hij
voorzitter van een commissie die
met succes adviseerde psychiatri-
sche patiënten niet hun burger-
rechten af te nemen. Dat strookt
met zijn beeld van de mens, zijn
medemens. „Als je je verdiept in
het leven van de mens is er altijd
tragiek. Het leven is vaak niet zo
simpel. Ik ontmoet geen slechte
mensen, er zit altijd tragiek, narig-
heid achter waardoor ze zo zyn
geworden."

Vandaar dat de nu 67-jarige psy-
chiater indertijd - achter de
schermen - druk uitoefende om
ook de Molukse daders van de gij-
zeling in hun cellen op te zoeken,
te begeleiden. Hetgeen geschied-
de. En de gijzelnemers van Waite
en Sutherland?. „Die Molukkers
waren arme jongens, misleid. Dat
kun je van die jongens in het Mid-
den-Oosten niet zeggen. Dat is zo
beneden alle peil, dat valt niet te
begrijpen. Barbaars."

Ü (ADVERTENTIE)
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Alfa

Alfa GUILIETTA 2.0 '86,
duurste uitv,, 15" velgen, m.
orig. houten stuur en pook,
el. ramen, metal.lak, centr.
deurvergr., etc. etc. t.e.a.b.
Akerstr. 111, Kerkrade-W.
Voor ond. Alfa SPRINT, '80,
wit, motor '85, APK, ’ 750,-
-compl. Tel. 045-453100.
ALFA 33 1.3 S bwj. 5-'BB, kl.
donkerblauw, km.st. 65.000,
APK 11-92, i.st.v.nw., elke
keur. toegest., pr. ’12.750,-
Tel. 045-410056.
ALFETTA 2.0, bwj. 11-'B2,
electr. ramen en spiegels,
Ronal LM, verl., vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-713078.

ALFA 75 1.8 IE rood, LPG,
1989, ’21.500,-. Tel. 040-
-515556.
Alfa ROMEO Giulietta 2.0
Sport, bwj. '85, zeer mooi.
Tel. 045-415417.
ALFA Romeo GTV 2.0 |
Grand Prix, rood, verl., Ro- <nal 7Jxl5 inch, bijz. m., tax- (
atiew. ’ 15.000,-, vr.pr. i

’ 11.000,-. 04499-4158. j
ALFA 33, mrt '90, nw. mod., (
schuifd., rood, nw.pr. I’27.000,-, nu ’19.500,-. .
45-325636 b.g.g. 312527. (
Te k. Alfa GIULIETTA 2.0 Jonderdelen of compleet, pr.
n.o.t.k. 045-413386. ;

Audi I
i

De nieuwe Volvo 850 is er
bij ons in de showroom!!!

Volvo A. Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek.. g 045 - 220055 |
LET OP ONS RUIM AANBOD OCCASIONS

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

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

AUDI 100 CC, autom., 87,
airco, ABS, schuifd. Prijs
’17.500,-. 04754-87566.
AUDI 80, diesel, 90.000 km.,
..blauwmet., 1989. Pr.

’ 25.500,-. Tel. 040-515556
AUDI 100 CC injectie,
blauwmet, get. glas, 1e eig.,
airco, 2-'B7. Auto Limburg.
046-338474.
AUDI 80 zilvergr.met eind
'80, 90.000 km. opknapper.
Sprinkstr. 97, Margraten.
AUDI 90 2.3, 5 cyl. inj., 136
pk, bwj. 7-'B6, VAG onder-
houden, Alpinewit, luxe bei-
ge velours, 4 hoofdst, dubb.
spiegels, schuif/kanteldak,
afstbediend alarm en cen-
trale vergrendeling, speciale
15 inch velgen, zwarte door-
lopende achterlichten,
’17.500,-. S-avonds tel.
043-257694.
Te k. AUDI 80, bwj. '88,

’ 19.850,-. Tel. 046-
527945.

Te k. AUDI coupé GTSS,
bwj. '81, i.z.g.st. pr.
’5.250,-. Tel. 045-316940.
AUDI 100 2.3 5 cyl, 11-'BB,
automaat schuifdak, "’ 25.950,-. Tel. 04906-1387

Austin
Wegens overl. te k. Austin
MAESTRO, bwj. '84, i.z.g.st.
Tel. 045-316419.
Te k. Mini INNOCENTI t. Mi-
le, bwj. '81, APK t/m sept.'92
Livingstonestr 4, Heerlen
Te koop zeer mooi originele
Austin MINI 1000 E met
sunroof, bouwjaar '85, pr.n.
o.t.k. Tel. 046-339347
Te k. Austin METRO Surf
1300, bwj. '85, kl. zwart, 1e
eig., i.z.g.st., APK tot 11-92,
vr.pr. ’ 4.350,-, 043-436983
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

BMW
Te koop BMW 2002 bwj. '72,
motor, oke, carr. plaats, op-
knappen, vr.pr. ’1.100,-.
Tel. 045-444757.
Te koop BMW 323 i hele-
maal uitgebouwd, met Re-
caro-stoelen, bwj. '80. Tel.
045-215361.
Te k. weg. bedr.auto BMW
316, bwj. '85, 1800 cc, s-
versn. enz. ’ 11.000,-. Tel.
04498-53351.
BMW 316, bwj. '85, cham-
pagne, sportvelg., 1e eig.,
70.000 km., zr. mooi, vr.pr.

’ 11.250,-. Tel. 046-519066
BMW 323i, bwj. '78, APK '92
zeer mooi, vr.pr. ’3.700,-.mr. mog. 045-464393.
BMW 325 i kat, rood, met
veel extra's, bwj. '89, vaste
pr. ’ 38.500,-. 045-422773.
Te koop BMW 730i, nieuw
model, bwj. '87, in nw.st, al-
le extra's, evt. inruil mogelijk
vr.pr. ’37.500,-, md BTW.
Tel. 04498-55824.
Te k. BMW 524 TD, 5-'B9,
grijsmet oud model, centr.
deurvergr. alarm, 4 hoofdst
i.pr.st 1e eig. ’32.000,-.
Tel. 077-517236.
BMW 320 i bwj. '83, nw.
mod., kl. grijsmet, 5-gang,
slotvergr., get. glas, in st.v.
nw., pr. ’9.750,-. P. Heyn- i
Ctr OO _"-_ <__*!___

_=__-.

BMW 316, nw. t, '83, APK
5- '92, div. ace., ’8.950,-.
Inr. mog. 045-453784.
BMW 323 i4-drs., bwj. '83,
nw. model, verlaagd, sport-
vlgn., APK, vr.pr. ’ 10.000,-.
Tel. 045-210072. .
Te k. BMW 520i, 5-gang,
apart mooi, met alle access.
voorzien, bwj. '83, pr.
’6.750,-. Inr. Merc. diesel
mog. Tel. 045-719132.
SPIERWITTE BMW 315, '82
APK, div. access., verl., ATS
vlgn., BBS uitgeb., M power
striping etc. vr.pr. ’3.650,-.
Tel. 045-728919.
BMW 316iM Style, schuifd,
get. glas, 15" velgen, ver-
laagd enz., model '89,

’ 22.750,-. Auto Limburg.
Tel. 046-338474.
Te k. BMW 320 6 cyl. mod.
'81, kl wit, APK 11-92, Lnw.
st., ’ 2.950,-. 045-253075.
Te k. BMW 320i, bwj. '89, 4-
drs, blauwmetal., 54.000 km

’ 26.500,-. 04498-57049.
BMW 520i, zwartmet, div.
extra's, 16 inch Hartge vel-
gen, bwj. '89, ’44.500,-.
Auto Limburg 046-338474.
Te k. BMW 525i6e mnd. '86
blauwmet, getint glas, TFIX
sportv. 5-bak, stbekr. electr
spiegels, centr. look. Auto is
"irv.o/ Trtl C\AC -7_ro____

su. ££~ vaeieen. iuoto. iel. iwo-/a__;oaa.

Citroen

Citroen KM V624 Valve
groenmetallic, 11.000 km, '91.Bovag Autobedrijf May Crutzen. Tel. 045 - 75 21 21.

Citroen KM turbo diesel
radio roodmetallic '90.

Bovag Autobedrijf May Crutzen. Tel. 045 - 75 21 21.
CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.
CITROEN GSA, '82, wit, s-
bak, trekh. APK 7-92, pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-750937.
CITROEN BK 19 GT, bwj.
juni '85, luxe uitv. i.z.g.st., vr.
pr. ’8.250,-, APK 11-92.
Tel. 045-460841.
Te k. 2CV6, bwj. '80, i.g.st.
APK 11-92. Nie. Beetstr. 20
Heerlen.
CITROEN CX 2.2 TRS, '88,
1e eig., als nieuw ’ 16.900,-
-046-338474 Auto Limburg.
MEHARI, bwj. '79, APK tot
22-7-92, ’ 3.750,-. lnl.
04450-4636 of 043-216509.
CITROEN BK 19 diesel sta-
tioncar, 3-'B9, wit,

’ 19.950,-.Tel. 04906-1387
CITROEN BK 16 TRi; 19
TRS; 19 TRD; 16 TRi Break
'87, '90, div. uitvoeringen.
Auto Limburg. 046-338474.
Te k. CITROEN BK 14E, '86
i.z.g.st, kl. r., APK-11-'92,
pr. ’6.500,-. Na 18.00 u.
045-711056.
Citroen VISA II Super 4, bwj.
'82, APK 5-92, ’2.150,-.
Tel. 045-225913.

CITROEN DS Pallas, bwj.
73, half-aut, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.450,-. Tel. 045-322861.
EEND 2CV6, bwj. '84, APK
nov. '92, i.g.st, ’2.450,-.
TeL 043-649632.
CITROEN BK 19 diesel 5-
89, grijs kenteken, j

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387 |
CITROEN BK 19 TRS sta-
tion 11-'B9, stuurbekr., me- :
tallicgrijs, LPG, ’21.950,-. ,
Tel. 04906-1387. j
Weg. omst. te k. CITROEN i
KM inj., Ambiance, van 1e "eig., bwj. '89, ABS, airco,
zeer veel extra's, auto perf. ■onderh. 09-3211864225.
CITROEN BK 16 TRS, s-
bak, airco, alles electr., '83,

’ 4.950,-. Tel. 046-522132.
Citroen VISA super E, bwj.
'83, APK, kl. wit, mooi,

’ 2.750,-. TeL 045-324837. "CITROEN BK 16 TRS, bwj.
'84, centr. vergr., electr. ra- '-men, sunroof, pr^ 5.500,-. 'TeL 045-712967. .
BK 19 TRD, '88/'B9, schuifd.,
stuurbekr. v.a. ’ 17.750,-.
046-338474Auto Limburg .
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. '84, i.z.g.st., Unesco-
plantsoen 9, Vriehekte/Hrl

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Fiat Ritmo 60 1983
Opel Ascona 1984
Nissan Stanza 1983
Renault 5TL 19Ö5
HondaAccord 1.6 1984
CitroenBK Leader-uitv 1986
Nissan Miera automaat 1986
Austin Metro 1.3LS 1988
CitroenBK 14 E 1987
Nissan Miera Trend-uitv 1987
Citroen AX 1100 1989
Opel Kadett 5-drs. .. 1987
VWGolf I.3div.extra's 1987
Peugeot 309 met schuifdak 1988
CitroenBK 1.9 automaat 1987
Citroen BK 1.4 1989
Citroen BK 1600 1986
Mitsubishi Lancer 1988
Opel Kadett 1400i4-drs 1989
Citroen BK 1.6RE 1989
Citroen AX GTi 1990
Citroen BK 1.9GTi 1988
Citroen BK Turbo Diesel 1989
Citroen ZXreflex 1.4 1991
Citroen ZX Aura 1.6 1991
Citroen ZX Vulcane 1.9i v 1991
Citroen KM Ambiance alu-wielen 1991

Uitstel van betaling, max. ’ 10.000,- tot juni 1992.

De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg

8MW315, div. extra's, rood, '82 van ’ 5.900,-voor ’ 4.900,-
BMW3IB, beige, '80 ’ 2.450,-
Fiat Regatta 85 S, wit, 1e eig., '87 ...van ’ 11.750,-voor ’ 9.750,-
FiatUno4s, grijs, '87 ’ 8.900,--, Ford Sierra 2.0 CL HB, grijs, '84 van/9.900,-voor ’ 8.900,-
Ford Sierra 2.0 combi, blauw, '83 ’ 7.450,-
Ford Sierra 1.6 Laser, '85 ’ 9.650,-
Lada2losGL, rood, '85 ’ 2.350,-
Lancia Ypsilon Fire, grijs, '88 ’ 11.250,-
Mazda 323 Estate,'B4 ’ 7.250,-
Mitsubishi Lancer 1.8 diesel, '86 ’ 9.950,-
Nissan Micraautom., '84 ’ 6.850,-
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 1.2LS sedan, '86 van ’ 11.950,- voor ’ 10.950,-
Renault 21 GTS, zilver, '86 ’ 11.750,-
VW Golf GTi,'79 ’ 3.750,--a JURGEN HEERLEN

Huisbergerstraat/hoek Schelsberg
Heerlen - 045-723500

Daihatsu

Daihatsu Ton
Quadflieg

Reeweg 112, Landgraaf.
Tel. 045-321810.

Daihatsu Feroza jeep '91
Peugeot 205 KR 1.4 '90

Honda Ace. Sedan 2.0 '89
VW Golf Memphis '89

VW Polo CL '89
BMW 316 i zwart '89

Opel Omega 2.0iCombi '89
VW Passat GL grijs '89

Mazda 1.3 '89
Opel Kadett Sedan '88

Toy. Corolla 1.3 Sedan '88
BMW 324 diesel '86

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 '86

Mercedes 190 E wit '86
Daihatsu Cuore '85

Opel Corsa '85
Opel Kadett 12 LS wit'Bs

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

Mits. Cordia I.6SR beige '83
Mazda 323 Sedan grijs '83
Daihatsu Charade TS '84

Fiat Uno 5-drs. '83
Ford Escort 1.3 L '83

Opel GT spec.uitvoering '69.
Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- ’ 1.500,-.
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.

Fiat

Innocenti
90 L voor goede delen aan

deze auto zoals motor,
versnellingsbak, radiatuur,
startmotor, dinamo enz.

Tel. 045-717755.
Te koop FIAT 127 Van die-
sel bwj. '84, zeer zuinig,
APK '92, vr.pr. ’3.500,-.
Tel. 045-718918.
Te k. zeer mooie Fiat PAN-
DA, 750 CL, kl. wit, bwj. 04-
-'B9. Tel. 045-318731.
Fiat UNO 55 bwj. mei '83,
4-drs., APK 8-92, kl. rood
’3.950,-, 045-751387.

Te k. zuinige FIAT 127 ,
APK nov. '92, vr.pr.
’1.500,-, Rooseveltstraat
55, Brunssum.
Fiat TIPPO Luxe uitv., bwj.
7- '90, wit, pr. n.o.tk. Tel.
046-510165.
Fiat PANDA White, bwj. '85,
APK '92, zeer mooi, vr.pr.

’4.750,-. Tel. 046-742359.
Te koop Fiat UNO 45 bwj.
'85, i.z.g.st, kl. rood, verbr.
1:16, ’4.750,-. 046-339371
Te k. Fiat PANDA, APK gek.
10-92, iedere keur. toegest.
bwj. '85, ’ 5.700,-. Markt 49,
Hoensbroek.
FIAT Ritmo, type '85, zeer
zuinig, i.z.g.st, vr. pr.

’ 3.800,-. 045-274561.
Fiat PANDA Primo bwj. '83,
i.z.g.st, APK. Tel. 04405-
-3069.
Fiat UNO 45S I.E. bwj. '90,
zwart, katal. w.w.-glas, km.
st. 19.000, nw.pr. ’21.800,-
-vrpr ’ 13.800,-. 046-525335
Te k. Fiat PANDA, bwj. '84,
APK, pr. ’ 2.950,-. Tel. 045-
-353501.
Te k. Fiat UNO bwj. '88, kl.
wit, 34.000 km, ’ 10.000,-.
Tel. 043-471425.
Te koop Fiat PANDA 750
bwj. '86. Tel. 04499-1615 /
06-52107978.
PANDA 750 L, zwart, 4-'B6
1e eig. altijd binnen gestaan
55.000km, zeer zuinig 1e lak
pr. ’ 5.450,-. 045-273743
Fiat PANDA, zeer mooi,
geen roest, weinig km's, bwj
'82, vr.pr. ’2.450,-. Vran-
kerkerklaan 36, Heerlen Tel.
045-729037.

Ford

Ford Escort
1.4 Bravo, mei 1987, rood,

49.000 km. i.nw.st.
Volvo Dealer Jac. Klijn,

Kerkrade. Strijthagenweg
123. Tel. 045-458000.

Ford TAUNUS aut, LPG,
'80, vr.pr. ’1.850,-, APK;
Golf diesel '79, APK, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-228552.
Te k. Ford CAPRI 2.35, vele
extra's. Koelmoer 19, Land-
graaf^
Te k. Ford CAPRI II 1.6 GT,
'76, APK 4- '92, ’1.200,-.
H.Hermansln 336, Geleen.
Ford SIËRRA 2.3 diesel,
stationcar, special, get. glas,
roofrack schuifdak,
’24.500,- 1e eig. '89. Auto
Limburg. 046-338474.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
8-'B3, nwe banden en uitl.
APK 8-92, i.z.g.st, blauw.
Tel. 04499-3136.

Te koop Ford SIËRRA 1.6
Laser, bwj. '85, met trekh.
APK 8-92, vr.pr. ’8.000,-.
Tel. 046-337449.
Autom. Ford ESCORT 1.6,
5-drs. 51.000 km. als nw.

’ 6.250,-. 045-453572.
Te k. Ford ESCORT XR3,
bwj. '80, get. glas, schuif-
kanteldak, rood, ’ 5.850,-.
Tel. 04450-2913
Ford ESCORT 1600 Ghia
m. '82, i.z.g.st. ’3.750,-.
Tel, na 18 u.: 045-445317.
Te koop Ford ESCORT 1.6
D CL '86, schuifd., trekh., vr.
pr. ’ 11.500 -. 046-740369.
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st, ’5.250,-.
Tel. 045-724417.
Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
'84, nw. mod., 65.000 km,

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Ford ESCORT 1.3 BRAVO,
i.z.g.st, div. extra's, bwj. '82,
vr.pr. ’5.200,-. Tel. 04450-
-2338, na 12.00 uur.
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.
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D,
stationwagen, donkerbl.,
bwj. '88, pr.n.o.t.k., i.z.g.st.
Tel. 045-456566.
Te k. Ford ESCORT 1.3
model laser, '85, ’6.750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
bwj. '79, APK 21-11-92,
nwe. koppelingsplaat, kleine
spatbordschade, vr.pr.

’ 1.750,-. Kasteelstr. 22,
Brunssum (Roozegaard).
Te k. Ford ESCORT 1600

' CL, autom., 5-drs., 5-'BB,mr. mog. Panhuisstr. 21,
Voerendaal.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
lichtbeige, bwj. '81, i.z.g.st.
045-750085.
Te k. Ford FIËSTA XR2, bwj
'82, pr.n.o.tk. Tel. 04756-
-5588.
Ford ESCORT 1.3L, 4-drs.
aut. bwj. '80, APK 9-92, i.z.
g.st. Tel. 045-441463.
Ford SCORPIO 2.5 diesel,
9-'BB, metaal grijs, stuur-

" bekr., ABS, ’ 19.950,-. Tel.I 04906-1387

Ford SIËRRA 1.8 Laser, bwj
'85, 1e lak, als nw., koopje,

’ 7.500,-. Tel. 043-639127.
Ford ESCORT GL, model
'83, i.z.g.st, ’4.750,-. Tel.
045-740829.
Ford SIËRRA 1.8 CL sta-
tioncar, nw. model '88, 5-drs
donkerbl., centr. vergr., 1e
eig., niet van nw. te onder-
scheiden, ’16.750,-. Tel.
045-462982.
Koopje! Ford FIËSTA bwj.
'79, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-415460.
ESCORT 1600 L Estate,
lichte parkeerschade, koop-
je. Schaesbergerweg 160,
Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA 1100,
APK 6-92, ’750,-. Tel.
045-456756.
Te k. Ford FIËSTA 1300 S,
uitgeb., vele access., bwj.
'81, APK 5-92, ’2.350,-.
Tel. 045-425807.
Ford Capri 1.6 bwj. '82, zil-
vermet., in perf.st, t.e.a.b.
Te1.045-424413; na 18.00
uur 045-458633.
Te k. Ford SIËRRA Van 2.3
diesel, grijs kent, bwj. '87;
tevens een oude open koets
4-wiel. Tel. 045-322861
Te k. Ford ESCORT 1.4i,
bwj. 1-'9O, rood, schuif/kan-
teld., spoiler, 21 .OOOkm, vr.
pr. ’ 20.250,-. 045-324998.
Te k. Ford ESCORT 1,6 GL,
bwj. '81, APK tot juli '92. Tel.
045-418757.
Ford TAUNUS 1.6 L, blauw,
bwj. '75, i.z.g.st. APK 9-92,
vr.pr. ’ 750,-. 043-650401
Ford TAUNUS stationcar,
bwj. 1980, APK 11-92, zeer
g.st, ’ 1.200,- 046-755428
Te k. FORD XR3i, i.z.g.st,
bwj. '83, Tiendstraat 16 Nuth
Ford SIËRRA diesel station-
car 1986, met. grijs,

’ 10.950,-. Tel. 04906-1387
Ford ESCORT 1.3 Bravo,
bwj. '82, met ace., i.g.st, pr.

’ 4.500,- Tel. 046-522689
Te k. FIËSTA 1.1, bwj.'77,
APK '92, vr.pr. ’1.100,-, tel.
045-224233.
Te k. Ford SIËRRA 1600 CL
bwj. '87, inr.mog. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoensbroek.

Honda

6417 BH, huisnr. 22.

___________ _____bs£'_J_fli W^^^^- ■
De nieuwe HONDA 3-drs.

Nü in onze showroom
Bezoek ons en maak een proefrit.

Informatie Honda Civic Sedan nu al bij ons aanwezig.

Off. Honda Service Dealer
Autobedrijf Smeets Schimmert

S 04404-2442
HONDA Civic, 3 drs., '88,

1rood, nw. model, 1 jr. 100%: gar. Inruil/financiering mo-
gelijk. Autobedrijf Smeets,. Schimmert. 04404-2442.
HONDA CRX, lichte achter-
schade, zwart, 20.000 km,. 1990, ’24.500,-. Tel. 040--, 515556.

■ HONDA CRX 15i Coupé.. Zeer mooi, bwj. '84. Tel.. 045-724024.

■ PRELUDE, bwj. '83, blauw-,. met. electr. sch.d. 5-speed,'. abs.nw.st ’ 5.200,-. Tel.
045-414659.

1 Honda CIVIC 1.3 luxe, au-- torn., champ.beige, V_> jr.

' 100% garantie. Inr. en fi-, nanc. mog. Autobedrijf
Smeets, Schimmert, tel.

' 04404-2442.
Honda CIVIC 1.5i GL 16VSedan, rood, '90, km.st.

" 26.000, 1e eig. spoiler-
bumpers-spiegel in kleur,
sportvlgn. onderh.b. aanw.
Tel. 045-351745.

Jeep

Texacars
Toyota Landcruiser '88; Nis-
san Patrol '88; Isuzu Troo-. per '87; Isuzu Campo Piek-
Up '88. Geel kenteken auto:
Isuzu Trooper '87; Jeep
Cherokee . '85; Mercedes: 200 B '85 weinig km, veel

' extra's. Tel. 04702-3040.
NISSAN KingCab 4 WD 2.5
diesel Y720, '84, gr. kent,

' br. wielen, hardtop, APK 11-
-92, bullbar, vaste pr.

’ 13.000,-. 045-229367.
Jeep Lada NIVA 4x4 5-87,
geel kenteken, 30.000 km,

■ ’7.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep Mitsubishi PAJERO

" 2.4 t.d. 5-'B4, cabrio hardtop
metallic, ’ 16.950,-. Tel.
04906-1387
Jeep Mitsubishi PAJERO
2.5 td. 12-'BB, met. grijs,
35.000 km, ’28.950,-. Tel.
04906-1387
Jeep Nissan KING Cab die-
sel 4x4, 8-'B6, 90.000 km,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
Suzuki CABRIO special 2.0
V-6, zeer unieke uitvoering,

’ 12.950,-. Tel. 04906-1387
Toyota LANDCRUISER die-
sel BJ-40, 8-'BO, 80.000 km,
’7.950,-. Tel. 04906-1387
TOYOTA Landcruiser diesel
BJ-40, 1980, perfecte staat,
’9.950,-. Tel. 04906-1387
Jeep TOYOTA Landcruiser
pick-up 3.4 diesel, 12-'B5,

’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
Direct resultaat, als uw
SPOTJE op LD-TV staat.
Bel 045-719966 voor meer
info.

Te koop Honda CIVIC Sta-
tioncar, bwj. '83, 79.500 km,
APK juni '92, luxe uitv.,
’4.900,-. Tel. 046-757229,
tussen 16.00-19.00 uur.
Te k. Honda PRELUDE au-
tom., m. '84, i.g.st. nw. mo-
del, vr.pr. ’8.900,-. Dorpstr.
3 Bingelrade. 04492-1304
HONDA Civic 1.4 GL 16
Valve, 4-drs. 11-'B9, grijs-
met. 11.000 km. nw.st.

’ 14.750,-. 045-319328.
Honda CIVIC 1500 GL 12
Vialve, 3-drs., kl. champag-
nemet., km.st. 65.000, in st.
v.nw., 5-gang, bwj. '86, nw.
mod., pr. ’8.750,-. Tel.
046-750506.
HONDA KR 600 R, ' 89, i.z.
g.st, 5.300 km., vr.pr.

’ 8.250,-. Tel. 045-722886.

Hyundai
Weg. omstandigh. te k.
HYUNDAI Pony 1.5 L, bwj.
apr.'BB, wit, km.st. 33.000,-.
’10.500,-. 045-253424.
HYUNDAI Sonata 2.0iGLS,
aut. 11-'B9, blauwmet. vele
extra's, ’ 15.000,-. Tel.
04406-16695.
Hyundai PONY 1.2 LE, 1e
eig., bwj. eind '83, APK sept.
'92, ’2.450,-. 045-218925.
Te k. Hyundai PONY Run-
ner, sloop, ’250,-. Tel.
045-222675.

Land rover
Te k. LANDROVER, grijs
kentk., LPG, 2 kleuren plus
zonnedak, bwj. '69, 100% in
orde. Tel. 045-322861.

Lada
Te k. LADA bwj. '86, APK
11-92, LPG, i.z.g.st.,

’ 1.650,-. Tel. 046-510646.
Lada SAMARA bwj. '90. Tel.
04499-1615 of 06-
-52107978.

Lancia
Te k. LANCIA Delta 1.3, m.
'83, 1 jr APK, kl.blauw, met
spuitwerk, ’ 2.350,-. Tel.
04498-52355.

Mazda

MAZDA 626 Deluxe, 5-drs.
aut. 1984, elec. schuifd.
trekh. i.z.g.st. 045-465505.
Te k. Mazda 626 GLX DIE-
SEL, bwj. '84, nieuwe motor,
elektr. ramen, spiegels,
centr. «vergrendeling, LM
velgen. Vr.pr. ’6.750,-. Tel.
045-272998.
Weg. sterfgeval Mazda 323
SEDAN 1.3, finish aut, bwj.
'89, ’ 17.000,-. Tel. 045-
-453150.

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5 LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1981
Mazda 323 1.3 16V GLX HB weinig km 1981
Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs 1981
Mazda 323 1.3 HB veel extra's rood 1987/1988
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-drs 1981
Mazda 626 2.0 en 1.6HB GLX 198;
Mazda 626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 626 2.0 LX diesel Sedan 198;
Mitsubishi Colt 1.5 GLI HB 3-drs 198!
Mitsubishi Colt 1.2 Exe veel extra's 198;
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000 km 1981
Daihatsu Cuore TS 10.000 km 199(
Nissan Miera 1.2 HB DX 198!
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 198'
VW-Golf 1.3HB 3-drs , 198;
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 198!
Ford Escort 1.6HB 5-drs. en 1.1 3-drs 1984/1985
Renault 11 Broadwayuitv 198(
Subaru Justy 1.2 3-drs. zeer zuinig 198;

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000km. nw.st 199(
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000 km. 2x 199'

Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.
Uw Mazda dealerAUTO LEYMBORGH BV

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.
MAZDA 626 GLX stationcar,
diesel, bwj. '89, i.nw.st, vr.
pr. ’ 21.750,-, event. mr.
mog. Dorpstr. 3, Bingelrade.
T.e.ab. te koop MAZDA 323
HB, 3 GT 1500, 5 versnelt, i.
g.st, kl. antracietgrijs, bwj.
'81, APK 25-9-92. Tel. 046-
-526661.
Te k. MAZDA 323, i.z.g.st.,
bwj. '79, APK tot 11-92, vr.
pr. ’ 1.750,-. 045-459553.

MAZDA 323 sedan 1300 4-
drs., bwj. '84, kl. wit, nwe.
banden, i.z.g.st, pr.

’ 4.850,-. Tel. 046-740382
Te k. MAZDA 626 Sedan 1.i
bwj. '80, vr.pr. ’ 1.500,-; W\i
LT 28, bwj. '80, vr.pr

’ 1.500,-. Tel. 045-444294.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

__________ '8*

OCCASIONS
Alfa Romeo 33 1.3 juniorwit '89
Audi 100cc 2.2 LPG blauw '87
Audi 80 1.8 S wit 12-'BB
Audi 90 2.3 zwartmet '89
BMW 525iwit airco '89
Citroen AX 11 TGE rood '90
Citroen KM Ambiance automaat, leer '90
Fiat Uno 75 SKI gr. met 'go
Ford Escort 1.4 Bravo rood '89
Ford Escort 1.4Bravo wit '88
Ford Escort diesel '88
Honda Accord 1.6 sedan LX wit '86
Honda Accord 2.0 EXI wit '89
Honda Civic 1.5 GL sedan blauw '89
Honda Legend 2.5 I V6blauw met '88
HondaPrelude EX wit '85
Mazda 323 GLX 3-drs. wit '88
Mazda 323 1.6 I GLX sedan wit '87
Mazda 323 1.5GLX sedan beige met '87
Mazda 323 GLX sport rood '89
Mazda 323 GLX F coupé rood '90
Mitsubishi Colt 1.5GLXI d. groen '89
Opel Corsa Swing 1.2wit '89
OpelKadett 1.2LS 4-drs. zilv '86
OpelKadett 1.3 S Club 3-drs. zilver '89
OpelKadett 1.6 I GT 3-drs. rood '90
Renault 19GTX rood '89
Subaru coupé 1.6 GL rood met '87
Volvo 360 2.0, rookzilver ...'B7
Volvo 340 DL diesel '89
VW Golf GTI blauw met '88
VW Golf 1.8 zwart '86
VW Jetta 1.6sport d.gr.met '89
VW Polo Fox 1.3rood '90
Nissan Primera GT demo '91
Nissan 300 ZX Twin Turbo zilver '91
Nissan 300 ZX wit '84
Patrol GR Turbo diesel zilver '90
Patrol 3,3 Turbo beige '86
Nissan Miera div. uitv v.a. '87
Nissan Sunny v.a. '87
Nissan Bluebird v.a. '87

#■ Jurgen
SP Autocentrum Kerkrade

Langheckweg 32-40 Kerkrade Ë
Industrieterrein Dentgenbach M

Tel. 045-452570

i ___-____W_ _________________^^^^W

Mercedes
MERCEDES 240 TD, 11-'B2
groen, perf. st, 170.000 km,

’ 11.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. MB 300 D, '79, zilver-
met, org. MB ruilmotor, air-
co, trekh., vr.pr. ’6.500,-.
Tel. 04454-3195
MERCEDES 190E, bwj.'Bs,
plm. ’2.000,- schade, div.
extr., verlaagd, zender-uitv.
pr. ’21.500,-, mr. mog.
045-223722.
MERCEDES 300 TD bwj. 7-
83, APK 10-92, nwe ban-
den, weinig km, alle extra's.
Tel. 045-711545.
Te koop MERCEDES 220 D
bwj. 76, motor, en carr. i.z.
g.st. Da Costastr. 20, Mo-
lenberg-Heerlen.
MERCEDES Diesel, bwj. '80
in prima staat, pr.n.o.t.k. Tel.
045-456741.
Te k. MERCEDES 200 D,
beige, bwj. '87, km.st.
115.000, gespreide bet.
mog., ieder onderzoek toe-
gest. Tel. 045-456619.
MERCEDES 190 D rookzil-
ver, okt. 1988, 5-bak,
71.000 km.; Mercedes 190D
blauwmet. 1988, div. extra's,
nw.st. 61.000 km.; Merce-
des 280 SE rookzilver, 1985
alle extra's, aut. compl. nw.
st. Inruil, garantie mogelijk.
Voltaweg 11, Echt. Tel.
04754-87933.
MERCEDES 200D, stuur-
bekr. get. glas, bwj. '85,
koopje. Tel. 045-420048.
DEMONSTRATIEAUTO'S
met fabrieksgarantie. Dui-
zenden tot tienduizenden
guldens voordeel. 300 CE,
'91; 230 CE '91 /'9O; 260 E
'90; 190 E '91/'90;250D '91;
200 D '91; 190 D '90; 230
CE '82; 400 SE '92; 300 E
'87/'B6 AMG. 045-722844.
M-B 190 D, '88, km 85.000,
nw.st, 2e eig., rookzilver,
mr. mog. 04498-55460.

MERCEDES 200 diesel bwj
79, div. access., ’3.350,-
Tel. 04458-2709.
Zeldz. mooie MERCEDES
190 E, m. '86, kl. zwartmet.
veel extra's met sec. motor-
kap, vr.pr. ’26.000,-, evt.mr. mog. Tel. 045-423973.
Te koop MERCEDES 190 C
'87, i.z.g.st. Auto Le Mans,
Tel. 045-259111.

MG
MG B.GT, bwj. 70, spaak-
wielen, USA-mod. chroom-
bumpers. Tel. 045-271017.

Mitsubishi
Te koop Mitsubishi LANCEF
1800 GLD Wagon Combi
grijs kent, bwj. 11-'B7, APK
11-92, mcl. gr. beurt

’ 6.750,-. Tel. 04498-59382
Te k. Mitsubishi GALANT
2.3 TD stationwagon, '83, i
z.g.st. ’6.500,-. Tel. 045-
-412073.
MITSUBISHI Colt 1.2, '88
wit, 1/2 jr. 100% gar. Inruil/fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets. 04404-2442
Mitsubishi Lancer 1.5 GL
STATIONCAR, 1986

’ 7.500,-. Tel. 040-515556.
Mitsubishi LANCER Wagor
'89 diesel, ’19.750,-; ook
LPG onderbouw '87

’ 15.750,-. Auto Limburg
046-338474.
Te k. MITSUBISHI Colt GL
1.2, bwj. '80, APK 8-92, vr,
pr./ 1.850,-, te 1.046-511631
Mitsubishi TREDIA 1600
GLS, bwj. '83, excl. uitv., als
nw., Pastorijstr. 12, Nuth.

Morris
MINI Jet-Black 47.000 km,

’ 8.750,-. TeL 040-515556.
MINI automaat, zeer zuinig
en goed, pr. ’5.750,-, mo-
del '85. Tel. 045-740829.

Te k. MINI 1100 Special,
APK-02-'92, bwj. '77, kl.
rood, pr. ’ 1000,-. Na 18.00

8 uur: 045-415300.
8 Te k. MINI 1100 Special, in
l uitst. st. 2e eig. APK 11-'92,
fi vr.pr. ’2.250,-. Tel. 04492-
-° 5392.

' Te k. voor liefh. MINI 1000
7 orig. Belg. jubileum-uitg. '76
9 te.a.b. Tel. 04405-2136.

8 Nissan/Datsun
5 Nissan CHERRY bwj. 11-
-4 '84, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. Eg-
-7 lantierstr. 21, K'rade. 045-
-5 424418.
i Nissan BLUEBIRD 1.6 GL
6 1984, LPG, APK, bijz. mooi,
7 pr. ’ 4.750,-. 045-255784.

Nissan SUNNY Diesel, '87,
Ned. kent, vr.pr. ’9.900,-.

° Tel. 09-49.241.83555.
DATSUN Cherry 1.2 deLuxe
'80, zeer mooi, met APK,

’ 1.650,-. Tel. 045-216470.
~ Nissan LAUREL 2.4 ES GL,

bwj. '85, m. '86, trekhaak,
alles electr., ’6.500,-. Tel

' 04702-1330.
jTe koop Lz.g.st Nissan
/ STANZA 1.8 GL HB aut, zil-

" vermet, bwj. '83, APK 6-92,

' ’ 4.200,-. Tel. 043-610426.

Oldsmobile
)

: Te k. Oldsmobile CUTLASS
Saloon '79 in. pr. st

" ’ 6.500,-, tel. 043-635406.
Oldtimers

ALFA Guilia 1300 ’2.500,-.
Tel. 04459-2920, 8.00-
-10.00 of 17.00-19.00 uur.

Opel

Ruime keuze in
nieuw en
gebruikt

——y opE=i_.e

Haefland 2 Brunssum.
Tel. 045-257700.

Te k. van part., z.g.a.nw.
Opel Calibra
2.0i, kl. rood, electr.

schuifd. en sportv. 1 jr.
16000km. Tel. 045-222233.

Te k. Opel KADETT, 1979,

’ 1.250,-. Mgr. Lemmenstr.
11, Hoensbroek. Tel. 045-
-217615.
Weg. omst. witte Opel VEC-
TRA 2.0i4-drs., bwj. '89, i.z.
g.st. Beitelstr. 6, Heerlen.
Te koop KADETT 1.2 S bwj.,
'83, veel extra's, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 4.500,-. Manzarde-
str. 6, Eygelshoven. Tel.
045-460106.
Opel VECTRA 1.8 GL, 4
deurs, 1989. Opel Kadett
1.3, Blauw metallic, 1989.
Volvo A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek-Heerlen. 045-
-220055.
Te koop Opel SENATOR
bwj. '83, t 2.5 E, zeer mooi.
045-217503 na 17.00 uur.
Te k. Opel CORSA 1.3, bwj.
9-87, 5 drs., 5 versn., blauw.
Tel. 045-230378.
ASCONA 1.6 S '85, 5-drs.,
trekh., ’6.500,-. Schanser-
weg 6, Landgr. 045-323226.
Te k. Opel ASCONA 1.3 S
HB bwj. '81, mod. '82, APK,
pr.n.o.t.k. Ridderweg 18,
Heerlerbaan. 045-410744.
CORSA 12S Hatchback,
sportwielen, extra's, '84.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 13S,

' HB, bwj. '80, APK, bruinme-
tal., zeer mooi, ’ 2.650,-.
Tel. 046-516241.
Restauratie-object Opel B
KADETT 12 automatic, kl.
wit, bwj. 73, vaste pr.
’500,-. Servatiusstr. 49,- Brunssum.

" KADETT GT bwj. '87
44.000 km., rood, veel ace,

" in nw. staat. 045-427072.
; Te k. Opel REKORD 23 DE,

bwj. '83, i.z.g.st., Koolweg
: 11, Elsloo.

Te k. KADETT Caravan 1.3
'.S '81, 5-drs., motor goed.

Tel. 045-424196:
Opel KADETT 1.6 diesel Hb,

) wit, 1986, ’7.750,-. Tel.
040-515556.
Te k. Opel REKORD, bwj.
'83, i.z.g.st, ’7.250,-. Tel.
045-244963.- Opel KADETT 5-drs. HB, 5-- bak, i.z.g.st, bwj. '83, met
APK, vr.pr. ’4.500,-. Burg.

" Slangenstr. 54, Hoensbroek
Te k. in nieuwstaat verke-
rende Opel OMEGA 2.0 i
(Van) stationcar, bwj. no-

( vember 1987, van 1e eige-
naar, 87.000 km, dealer
onderhouden, met div.

p extra's, w.o. getint glas ron-

' dom, roofrack, telefoon

'■ aansl., 5-versn., tevens 5

' gloednieuwe banden, com-_ pleet nieuwe uitlaatsyst. en, accu, tw.v. ’ 1.600,-, mcl.- uitgebreide ANWB auto- techno- en milieutest keu-
ringsrapport. Eventueel ook

" met originele Opel LPG
install., vr.pr. slechts

' ’ 14.500,-. Tel. 046-745218- VAUXHALL Cavalier, type
Opel Manta 1.6, i.z.g.st. bwj.r '80, te.a.b. Tel. 045-750663

j Te k. Opel MANTA uitgeb.,
bwj. '77, kl. witparelmoer.

" Tel. 045-419260.

" Opel ASCONA t 1.9 bwj.
'82, op gas. 045-321715.

) Te k. Opel ASCONA 16S, 5-
-5 drs. LPG, bwj. 12-'B4, i.z.g.

St. ’ 6.250,-. 045-316940.
Te k. Opel KADETT D type,
compl. Irmscher uitgev.,
brede banden, 15" velgen,

' vert, kuipstoelen, Blaupunkt- stereo, kl. wit, pas APK gek.,
3 ’9.000,-. Dir. Schrijnenstr.- 21, Kerkrade. Tel. 045-

-459876.

Te k. Opel MANTA HB j
S, bwj. '80, APK, i.gf
wit, vr.pr. ’2.650,-. W
Oranjestr. 64, Landgrgg,
Opel KADETT type W T\
1.6 i bwj. '88, i.z.g.st-, fropties. 045-726542 v-
-18.00 uur ,_.
Te koop Opel ASCOrJA
bwj. '78, APK gek., ’* [
04492-5192. ,
Te koop goudmet. Qgj
MANTA 2.0 GTE, 4 'banden, met nwe. J|f j
bwj. '83. Tel. 045-3225^ «6

Opel KADETT 1.3 LS J .^maat, i.nw.st., bwj. '86,* «ar

’ 10.500,-. 04498-55825 een
Omega Caravan 2.4i, f.n,
Veetra I.Bi '90; Kade» üer
drs., '90; Kadett 4-drs-., g
'89; Kadett 5-drs. 1-»| HT
Kadett 5-drs., 1.3i '89j a^2.0 '87; Corsa 1.3 i '88. «Ki
en fin. mog. 1 jaar g% ttiei
Garage Hannes BUIS"" on,Stenen Brug 6, La/w 1 "■
Tel. 045-323800 _^ w

Opel CORSA 1.2 L&' *'
lak, get. glas, APK, b*,
'85, i.z.g.st, ’7.950,- *045-243777. s ö°|
Te koop Opel D «A^J ie

c
c

o;;itei.a3J^
KADETT 1600 D eon*, Voq
drs. bwj. '87, i.z.g.sl niel
045-423925. _^ Pas
Te k. Opel KADETT % Öe
drs., APK 3-92, ’!"* &aa
Tel. 045-258569. v 'S,
Opel OMEGA 2.0 iLS! *o:
tioncar, bwj. '87, zwan, net
tra's, dakrail, trekh., fl "fet
dak,’ 16.000,-, 045-465^ sle,
Te k. Opel ASCONA ! "schuifd. en trekh. JJ e

’ 7.000,-. Tel. 045-419.3! *1
Te k. OPEL Kadett &1. n°bwj. '78, 12S i.z.g.stT w

e
extras; spoilers, zv j.
scherm, sportstuur, jj u
velgen met brede ba^ «o,
APK-11-'92, iets »2 r 1’4.000,-. Inruil rrKw' »«
Tel. 046-743331. s "o
Te k. Opel OMEGA, l
eind '87, 90.000 km, '■? t(

pr. ’13.500,-. Tel. " h741360. tl
Opel OMEGA 2.3 D sf Q(
car, '89, 5-drs., 5-ba^, jj.
rood, stuurbekr., centr-
grend., donker glas, 1e ,

0rbeslist in absol. nv»T l

’21.500,-. Tel. 045-462J? |*
Opel KADETT station^; <}.
S, bwj. '87, Lz.g.st A" 10 fc
Mans. Tel. 045-25911j^j
Opel OMEGA 2.0i, 4
mond-uitv., bwj. '88, '^ di
Auto Le Mans. 045-2j?T Dy
Te k. Opel KADETT s*Jj b]
'80, 5-drs., sunroof, LM'^ d,
185, trekh. Vr.pr. ’2" 4. Tel. 045-415400. x o
Te k. Opel KADETT <"
bwj. '80, APK '92, .7 _"

’ 1.950,-.Tel. 045-_-g_s? «
Te k. Opel KADETT C, . Jj
'79, APK tot juli '92, i-zö *LM velgen. Tel. 04405 J B
Of 045-425737. A 8
Te k. Opel KADETT 0, °
mod. '83, APK 8-92, i-n* ?

’ 3.950,-. 045-253075^
Mooie Opel KADETT IjL (
5-drs Sedan rood '87, PJ \
hardstr. 12, Munsterggjg^
Opel KADETT 1.6i Jj?
bwj. 3-'9O, wit, veel e*",
75 Pk, 10.000 km, S I

’ 31.000,-. Tel. 04454^ .
Te k. Opel REKORD 2:"j
Berlina, bwj. 78, APKI°l(
z.g.a.nw. Zien is kopen
Josephstr. 106, Sittard^
KADETT 13 SR, '81, $
'92, z.mooi, extra's, WJUvr.pr. ’ 4.500,-. 045-455^
Opel OMEGA 3000L
tra's, '88, 1e eig., ’37-5;
Auto Limburg 046-3384^
KOOPJE!! Opel Ascon«.
S, bwj. '87, i.z.g.st, mr. -1

’ 8.500,- Tel. 045-31gggg-j,
Opel CORSA 1.2 GL f^lic grijs, 6-'B7, h

’ 9.950,-. Tel. 04906-j3g^
Opel OMEGA 2.0L Jfy
metallic grijs, LPG, #£,<
km, ’ 16.950,-. 04906^
CORSA 12 S, wit, 18 470.000 km, 1e lak, bv*)-
pr. ’ 4.750,-. 045-2737^/
Weg. omst.heden Ope' $
DETT 1.3 S HB, sept.

’ 5.500,-. Tel. 045-7259^/
PeugeotJ

Te koop PEUGEOT 205*. '83, 4-drs., blauw met
cass., gunstig geprijsd- j
12.00-18.30, 045-761/na 18.30 uur 045-3230JJM
PEUGEOT Break 505;
geot 309 XL D, in prirn-'J;
beide v. 1e eig. Ctt4oEK__^
PEUGEOT 309, event JT'88, wit, 65.000 km., 'bi
Bovag-gar. Inruil/fina%
ring mogelijk. Autotj^
Smeets, Schimmert. 0^

' 2442. T
PEUGEOT 405 SR 19.'T.
'88, blauwmet, ’ 19-T'
Auto Limburg 046-3384JV
PEUGEOT 205, bwj- f\'85, kl. rood, 40.000 Wfy
nw.st, vr.pr. ’ 10.500,-- ' ,, 045-427015, na 18.00jj_jfef
Te koop PEUGEOT 505 |
'81, veel extra's, i.z4fAPK 8-92. Tel. 045-210^Tek. PEUGEOT 205 XSJ,,. 85 PK, juni '89, 50.000 *L
’16.000,-, 3 mnd garag
Garage Regie. 043-6243%
Te koop PEUGEOT 505 »,.
bwj. '87, 150.000 kmT
’12.500,-, grijsmet.
04458-2256. A
PEUGEOT 205 1.1 XE.^l'85, 64.000 km, ’7.90"'
Tel. 045-255784. A
PEUGEOT 305 GR 1-6 *~,
tioncar, 8-'B6, 70.000 !*

’ 8.950,-. Tel. 04906-13*%
PEUGEOT 405 SRi Vblauwmet, 5-'B9, ledeT,
terieur, LPG, ’ 23.9^'
Tel. 04906-1387.
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Bevestigen
yeen der direct betrokkenen zal?et geschetste beeld bevestigen.

De politiek draait
i**l de kiezer. Alles wat er ge-
Jpfrt wordt voor de kiezer ge-
jp>n, zo luidt het motto. Het feit
W de belangstelling van kiezers

U verkiezingen steedsverder te-
ligt altijd aan iets an-,ers. Nooit aan het optreden van

SLe Politici zelf.
Jjfe echter een nauwkeuriger
ük werpt op bijvoorbeeld de

fatten die deze week in Twee-?e en Eerste Kamer werden ge-
moet echter tot een

videre conclusie komen: de kie-
,6r doet er eigenlijk niet meer

!rem het debat over de stelsel-
*.yziging gezondheidszorg, het
jj^n-Simons. in de Senaat. De
j>e*ondheidszorg staat al jaren
P de eerste plaats als de burger

wordt waar de meesteï^arde aan wordt gehecht,
jj'e dacht dat het debat in de
j^rste Kamer dus over de in-n°ud van de gezondheidszorg

ging, kwam van een koude ker-
mis thuis. Er werd niet gespro-
ken over de feitelijke betekenis
en de consequenties voor de bur-
ger, van het plan om met ingang
van het nieuwe jaar medicijnen
uit het ziekenfonds naar de
AWBZ over te brengen. Geen
woord over de effecten voor te
betalen premies, de koopkracht,
de beschikbaarheid van genees-
middelen of iets dergelijks.

Nee, waarover spraken zij? Al-
leen over de mogelijkheden van
de Kamer staatssecretaris Si-
mons in de gaten tekunnen hou-
den. Zijn voornemens om te
komen tot een volksverzekering
gezondheidszorg te kunnen
blokkeren, en hoe dat dan zou
moeten. Het ging om abstracte
dingen als Algemene maatrege-
len van Bestuur, Amvß's in het
voor de doorsnee burger onbe-
grijpelijke jargon, Koninklijke
Besluiten, wetsvoorstellen en da-
ta. En om een prestigestrijd tus-
sen Simons en CDA-fractieleider
Kaland. O pardon, dat mocht
niet gezegd worden. Het gingom
'de zaak.
Nu kun je nog zeggen dat de si-
tuatie in de Eerste Kamer anders
is dan die in de Tweede Kamer.
De band tussen Senatoren en
kiezers is immers indirect (de
kiezer kiest leden van provincia-
le staten, die wijzen op hun beurt
de Eerste-Kamerleden aan). Tus-
sen kiezer en Tweede-Kamerle-
den is de band direct (er wordt
rechtstreeks gekozen).

Niets uitmaken
Dat blijkt echter niets uit te ma-
ken. De behandeling van de be-
groting Financiën (u weet wel,
het departement dat over 'onze'
centen gaat) kende als high light
de toestand bij de, let op, export
kredietverzekering. Wat zeg u?
Juist, een verzekering onder
staatsgarantie waardoor onder-
nemers bij export risico's kun-
nen afdekken. Hoezo belang van
de burger?
Ander voorbeeld. Bij debatten
over de werkloosheid gaat het
niet om de werkloze en diens
toestand. Nee, we debatteren
over het verschil in cijfers van de
Sociale Verzekeringsraad en So-
ciale Zaken, lees staatssecretaris

Ter Veld. Definitieverschillen en
zo meer.
De begroting van Landbouw
draait om een machtsstrijd tus-
sen minister Bukman en het
Landbouwschap. Wie heeft het
beste 'papieren' plan voor de
aanpak van mestoverschotten.
En praten we over een bloedbad
op Oost-Timor dan gaat het niet
om het lot van onze mede-
wereldburgers daar, maar om
het al dan niet via VN, EG of an-
der internationaal forum probe-
ren een onafhankelijk onderzoek
te starten.

Zoals gezegd, het zijn voorbeel-
den. Het gaat echter om de
trend. Politiek Den Haag houdt
zich meer en meer bezig met za-
ken die mijlenver van de burger
afstaan. Sterker nog: die geen
enkele betrekking hebben op de
positie van de burger.
Als we daar dan ook nog het zeer
abstracte niveau waarop de dis-
cussies worden gevoerd, bij de
betrekken is het beeld duidelijk.
De afstand tussen gekozene en
kiezer wordt steeds groter. Geen
nieuwe constatering. Politici
praten er al tijden over. Maar

doen er niets aan. Een blik in de
spiegelvan hun dagelijkse optre-
den zou wellicht helpen.

Of gewoon toegeven dat de bur-
ger sternvee is. Een noodzakelijk
kwaad waar we verder geen re-
kening mee hoeven te houden.
Laat 'ons politici' nu maarrustig
spelen, dan komt het wel goed.
Zo ongeveer. Een verleidelijke
optie. Jammer genoeg beslissen
de spelers wel over het lotvan de
burger. Al lijkt het erop dat zij
zelfs dat in het vuur van hun spel
soms vergeten.

Scherpe kritiek op 'Plan-Simons'

Kerk in Westen kan veel leren van die in Oost-Europa

Europese bisschoppensynode
in teken herevangelisatie

DOORHENK VAN TKLOOSTER

achtergrond

P.EN HAAG - Ruim 130
uit Europa be-nnen zich vanaf eind no-

ember in Vaticaanstad op
■*e herevangelisatie van Eu-
j°Pa. Paus Johannes Pau-
j ŝ II heeft daar uitgespro-£eiï opvattingen over. De
*erk in het Westen, die door
,6cularisatie, egoïsme en
"et verval van christelijke
garden is gecorrumpeerd,
J^an veel leren van de held-
haftigheid van de Oosteuro-
Pese kerk. Deze kerk, die
Jarenlang onder het com-

munisme heeft geleden,
eeft volgens de paus de
rustigste crisis sinds de
Jerde eeuw moeten door-man.
.e kerk in het Oosten heeft door
/af lijden meer bijgedragen aan
j-T Europese beschaving dan die,? Westen, zei de paus enkele
j ?anden geleden in zijn geboor-

and Polen. Ook het thema van
® buitengewone bisschoppen-
ynode 'Opdat wij getuigen mo-
j£n zijn van Christus die ons. bevrijd' verwijst naar het

lssionaire karakter dat de paus
j-_n de synode wil geven.

Kw aank°ndiging van de synodewam vorig jaar april volkomen"Verwacht. De Raad van Euro-
(Pp^, bisschoppenconferenties

<-EE) was door het Vaticaan
st

et eens geraadpleegd, laat
Uit de andere kerken. Kenne-
Va ülndt de paus de toekomst
den Uropa zo belanSriJk dat nÜdiscussie daarover graag in ei-sen hand houdt.
j. ? frappe periode van voorbe-eiding kan ook in dat licht wor-uen gezien. Terwijl nog steeds

niet duidelijk is wanneer de drie
jaar geleden aangekondigde
Afrikaanse bisschoppensynode
wordt gehouden, is de Europese
synode in anderhalf jaar 'voorbe-
reid. De Nederlandse bisschop-
pen zijn niet de enigen die over
de gebrekkige voorbereiding
klagen. Er waren enige haperin-
gen, constateerde kardinaal Si-
monis.
De paus schrijft in zijn encycliek
'Centesimus Annus' de omwen-
telingen in Oost-Europa vooral
toe aan de geestelijke leegte van
het atheïsme dat de jonge gene-
ratie geen enkele inspiratie
bood. Eenzelfde leegte heeft de
paus bij herhaling waargenomen
in het Westen, waar de mensen
zich in een „beschaving van be-
geerte en consumptiedrift" stor-
ten en zich aan geestelijke waar-
den bijna niets gelegen laten
liggen.
Juist het Westen kan bij de
noodzakelijke herevangelisatie
van Europa hulp krijgen van de
kerk in het Oosten die dit atheïs-
me heeft weten te overwinnen.
„Als het nieuweEuropa zich uit-
sluitend op de idealen van de
Verlichting baseert, blijft de
nieuwe eenheid oppervlakkig en
instabiel. Europa moet zich be-
zinnen op zijn christelijke wor-
tels", zei de paus vorig jaar in
Tsjecho-Slowakije.
Of de Oosteuropeanen dit alles
ook zo zien, is zeer twijfelachtig.
Zy worden geconfronteerd met
werkloosheid en armoede. Ook
etnische spanningen hebben de
euforie aanzienlijk verminderd.
De kerk staat vaak aan éénkant.
Dit blijkt in Joegoslavië waar de
Kroatische RK Kerk en de Ser-
visch-Orthodoxe Kerk ondanks
pogingen van de Konferentie
van EuropeseKerken niet om de
tafel te brengen zijn. De hulpbis-
schop van Zagreb vroeg enkele
dagen geleden het Westen de
Kroatische regering met wapens
te steunen.

Kardinaal Simonis erkent dat de
kerken geen machtsmiddelen
hebben om vrede tussen bevol-
kingsgroepen af te dwingen.
„Het probleem is hoe mensen
hun eigen cultuur en taal kun-
nen veiligstellen zonder dat dat
zich uitin een zich afzetten tegen
anderen. Dat kan alleen vanuit
het Evangelie van Christus",
zegt Simonis, die erkent daar-
mee „een open deur in te trap-
pen".

Orthodox
Het ontbreken van enkele ortho-
doxekerken, waaronder de Rus-
sisch-Orthodoxe Kerk, doet de
synode afbreuk, meent Simonis.
Met bisschop J.G. ter Schure
van Den Bosch vertegenwoor-
digt hij de Nederlandse bis-
schoppen in Rome. Zon bijeen-
komst kan volgens Simonis niet
meer zonder de andere kerken
worden gehouden.
De Russisch-Orthodoxe Kerk
zag ervan af „een broederlijke
delegatie" naar Rome te sturen
in verband met het conflict over
de met het Vaticaan verbonden
Oekraïns-Katholieke Kerk. Pa-
triarch Aleksej II beschuldigde
het Vaticaan van het opbouwen
van „parallelle missiestructu-
ren" in de Oekraïne. „Onze aan-
wezigheid zou een dubbelzinnig
karakter krijgen. De christenen
in de wereld zou een vals beeld
worden voorgehouden van de
betrekkingen tussen onze ker-
ken", aldus de patriarch.
Tijdens een bijeenkomst van de
CCEE en Konferentie van Euro-
peseKerken (KEK), vorige week
maandin Santiago de Composte-
la, erkende mgr Pierre Duprey,
secretarisvan de pauselijke raad
voor de eenheid onder de chris-
tenen, dat deRK Kerk vooral bij
de benoeming van bisschoppen
en de wederopbouw van de Oe-
kraïns-Katholieke Kerk fouten
heeft gemaakt. Simonis, die in

Santiago aanwezig was, acht het
op grond hiervan mogelijk dat
deRussisch-Orthodoxe Kerk als-
nog naar Rome komt.
Ook in protestantse kring be-
staat argwaan tegen het initiatief
van de paus. Daar wordt ge-
vreesd dat de leiding van de
Rooms-KatholiekeKerk uit is op
restauratie van het rooms-katho-
lieke, middeleeuwse Europa. De
algemeen secretaris van de Gere-
formeerde Bond, ir J van der
Graaf, is niet de enige protestant
die van zijn verontrusting blijk
heeft gegeven. „Wij moeten er ei-
genlijk geen enkel bezwaar te-
gen hebben voor anti-paaps te
worden versleten, in die zin dat
de pauselijke stoel, met boven-
dien wereldlijke aspiraties, voor
een rechtgeaard protestant on-
aanvaardbaar is", schreef hij in
het blad van de Bond.
Protestantse kerken houden in
maart volgend jaar in Boedapest
hun eigen conferentie over de
toekomst van Europa. Met na-
druk wordt gezegd dat het niet
om een anti-rooms initiatief gaat,
maar dat de protestantse kerken
willen laten zien dat er nog een
ander kerkelijk geluid is dan de
oproepen tot herevangelisatie
van de paus.

Als het om mensenrechten als
democratie en vrijheid gaat,
heeft de Reformatie inderdaad
sterkere papieren dan deRooms-
Katholieke Kerk. Vrijheid en de-
mocratie zijn eigenlijk pas sinds
het Tweede Vaticaans Concilie
door de RK Kerk aanvaard. Een
typerend voorbeeld is de vrij-
heid van godsdienst, door paus
Johannes Paulus II meermalen
bestempeld als het belangrijkste
mensenrecht, maar in 1864 nog
door paus Pius IX als een kette-
rij veroordeeld.

Het Vaticaan heeft ter voorberei-
ding de bisschoppenconferen-
ties een reeks van zeventien
vragen voorgelegd. De eerste
vraag was of de omwentelingen
in Oost-Europa moeten worden
gezien als een ingrijpen van de
Voorzienigheid. Andere vragen
hadden betrekking op de moge-
lijkheden voor herevangelisatie
van Europa en de manier waarop
de zusterkerken elkaar kunnen
verrijken.
De Nederlandse bisschoppen
hebben in hun antwoord ervoor
gepleit niet te spreken van een
christelijk Europa, maar van een
christelijk geïnspireerd Europa.
Zij menen dat de door de paus
beoogde herevangelisatie van
Europa geen herstel van de mis-
lukking van de eerste evangeli-
satie behoort te zijn, maar krach-
tig voort moet bouwen op het
waardevolle wat al bereikt is. Si-
monis noemde woensdag tegen-
over de pers als voorbeeld de
grote gevoeligheid in hetWesten
'om solidair te zijn met de armen
in de wereld.
Volgens de Nederlandse bis-
schoppen kan de herevangelisa-
tie alleen maar slagenals de kerk
kan aantonen dat „de godsdienst
en het evangelisch geloof de
menselijke vrijheid niet beknot-
ten, maar dat in een christelijk
verstaan van de vrijheid de mens
juist tot zichzelfkomt".
Simonis legde de nadruk op de
contacten tussen Oost- en Wes-
teuropese bisschoppen tijdens
de synode. De bisschoppen kun-
nen van elkaar leren, hoe ze sa-
men kunnen werken aan het
christelijk geïnspireerd Europa.
Simonis' adviseur, dr P.A. van
Gennip van de Katholieke Raad
voor Kerk en Samenleving, is
pessimistisch over de synode.
Niet alleen is de voorbereidings-
tijd veel te kort geweest, maar
ook vreest hij dat de Oosteuro-
peanen met triomfalistische ver-
halen komen in de trant van: we
hebben gelijk gekregen en ieder-
een zal dat weten. Een voorbeeld
daarvan zijn de Hongaarse' bis-
schoppen, die het grondbezit
van de kerk van voor de Tweede
Wereldoorlog opeisen.
Van Gennip vreest dat de bis-
schoppen uit West-Europa, van
wie velen hun benoeming te
danken hebben aan het „panie-
kerige benoemingsbeleid" van
de huidige paus, onvoldoende
weerwerk zullen bieden.

opinie

Politiek houdt zich bezig met zaken die ver van burger afstaan
DOOR CAREL GOSELING De kiezer doet er

eigenlijk niet toe

politiek objectief

&EN HAAG - Het is een
fenomeen. Eens inj*e zoveel jaar wordt elke"ederlander ouder dan 18

Jaar gevraagd te kiezen. Ineen sternhokje mag dan eenr?ndje op een groot formu-
er ingekleurd worden.

%der een partij aandui-
-frg, meestal een duisterekorting, staat een rij na-

aten. De meeste volstrekt
otlbekend.
'a een telling van alle stemmenerschijnt er dan een van te vo-n bepaald aantal mannen en?°uwen op stoelen in een zaal.

I e Tweede Kamer, de provincia-,e staten, de gemeenteraad. De
*arries en heren daar maken ver-°lgens uit wat goed en slecht is
?°r de kiezers en degenen die

p et gekozen hebben.
*s als men onderling grote ru-

?e krijgt, of de van te voren be-
palde zittingstermijn afgelopen

*' kan de procedure herhaald
gorden. En mag de kiezer via?et stemgedrag laten weten of

gevoerde beleid goed of
j.'^cht was. Tussentijdse moge-
ndheden om bij te sturen zijn er

et. De kiezer, de burger, staat
en kijkt er naar.

°or wie dacht dat de gekoze-
r*n, wetende dat de burger zo
geinig invloed heeft, nu extra
""l best zouden doen om er ietsjioeds van te maken, heeft het
JJ^s. De belangen van de kiezer,erdwijnen meestal achter de

zodra de gekozene weg-
*pt in de al lang klaarstaandel°el in de voorbestemde zaal.

lezers schrijven

Bevrijding
Naar aanleiding van het artikel
van Wim Dragstra van zaterdag
16 november jl. wil ik reageren
op dit onderwerp. Sinds jaren
onderhoud ik nauwe contacten
met onze voormalige bevrijders.
Ook heb ik enkele reünies in de
VS bijgewoond. Alle mogelijke
verzoeken van die kant heb ik
hier kunnen inwilligen. De
meeste zoekakties leidden - ook
dank zij de medewerking van
het Limburgs Dagblad - binnen
een mum van tijd tot resultaat.
Als gevolg hiervan kwamen van-
zelfsprekend ook verzoeken van
Limburgse kant om iemand in
de VS op te sporen. Wat hier
lukt, zal daar ookwel lukken, zo
redeneert men. Fout! Het is me
nog nooit gelukt! Waarom niet?
De VS is een enorm groot land.
De 'verhuiswoede' van de mees-
te Amerikanen is gigantisch.
Vertrekt iemand van New Vork
naar Californië dan vind je hem
nooit meer terug, te meer daar er
niet zo iets is als hier: een bevol-
kingsregister waar je navraag
kunt doen. Overal loop je tegen
het begrip 'privacy' op en wor-
den geen inlichtingen verstrekt.
Zonder een legernummer of de
wetenschap tot welke divisie
iemand behoorde kom je niet
verder.

Het geval 'Devenery' is mij be-
kend en ik heb pogingen onder-
nomen om hem te vinden. Mijn
brieven werden beantwoord met
het advies dat men zich - in een
geval van een vaderschap - niet
in een 'wespennest' wilde ste-
ken. Bij persoonlijke gesprekken
over dit onderwerp viel er on-
middellijk een ijzig stilzwijgen.
Dit 'hot item' was taboe. Men zag
in zon geval (en dat is in de VS
vaak het geval) een schadeclaim
van miljoenen dollars op zich af-
komen. Men kan zich niet voor-
stellen dat er andere motieven
zijn. Was de vader in 1944 reeds
getrouwd of trouwde hij later,
hoe staan vrouw en kinderen te-
genover het feit dat hij reeds
vader in Limburg was?

Enkele weken geleden leek een
geval op een succes uit te
draaien. Ofschoon je met de
klompen aan kon voelen dat hij
de persoon in kwestie kende of
wist waar hij woonde, werd op
het beslissende moment alles
ontkend en deelde men mij mee
dat men mij niet kon (wilde) hel-
pen. De desillusie bij het bevrij-
dingskind was groot. Afsluitend:
je loopt op dit gebied overal te-
gen een muur op. Ik ben danook
bang dat het voor de bevrijdings-
kinderen niet vijf vóór twaalf,
maar reeds vijfover twaalf is.
SCHINVELD Wiel Jacobs

RTL4
Ook het Limburgs Dagblad be-
steedt regelmatig aandacht aan
de programma's van RTL4. Toen
ik enkele maanden geleden mijn
televisietoestel afstemde op de
zender RTL4dacht ik er ook bij
te horen. Immers, overal om mij
heen bleek de goegemeente te
smullen van de geboden pro-
gramma's. Ik heb er nu een stevi-
ge kater van en ik zit nog liever
in stilte in mijn huiskamer. Die
stilte bevrijdt me van (ik noem
nu in willekeurige volgorde):
kitsch, boerenbedrog, verdo-
ving, veramerikanisering, onbe-
schoftheid, onkunde. Met derge-
lijke benamingen zou ik nog
lang kunnen doorgaan. De filo-
sofie van RTL 4is: 'Ga voor die
kast op jekrent zitten met koffie
of thee, sherry, pilsje, chips
naast jeen jehoeft alleen maar te
slikken.'

Ik prijs me gelukkig niet te (wil-
len) behoren tot die kijkersmas-
sa. Met veel oprecht verdriet
noem ik dat klootjesvolk. Ver-
driet, omdatRTL 4met kennelijk
succes inspeelt op de armzalige
smaak van veel landgenoten.
Wat te denken van: De vijf uur
show; Prijzenslag (Kom naar be-
neden en sla je slag); Rad van
fortuin?
Het is gênant te zien dat ener-
zijds Nederlanders te hoop lopen
bij acties voor 'de arme mede-
mens' en trots zijn op de enorme
bedragen die ze ophalen en an-
derzijds gulzig geld en goederen
binnenhalen bij onnozele spelle-
tjes.

Dan die soap-series. Een orden-
telijke Nederlandse term is blijk-
baar niet te vinden. Geen verwijt
alléén aan RTL4voor die verloe-
dering van het Nederlands, maar
die omroep spant wel de kroon
bij de import van onnederlandse
woorden. Die series, van Neder-
landse makelij en de gekochte in
Amerika blinken uit in saaiheid,
gebrek aan originaliteit dus.
Liefdesscènes, roddel, chantage,
gemanoevreer met geld, ziedaar
de bestanddelen voor een maat-
schappelijk menu, dat zuurkool
met worst dreigt te overleven.
En degenen diehet punt van ver-
zadiging nóg niet hebben bereikt
aan het einde van de uitzending,
krijgen gelegenheid om een van
de 06-nummers (meer mag ook!)
te draaien. Wanneer het publiek
nog in lengte van jarenverdoofd
wil worden met programma's
van een dergelijke commerciële
omroep (ik houd mijn hart vast
als er nog meer bijkomen), zie ik
de toekomst met zorg tegemoet.
SITTARD Wiek Janssen
(Door redactie ingekort)

In deze rubriek neemt de re-VH-SHcorrectedatCAM.OKkimhak(Dilen).
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
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.

postbus 3100

Roda JC
Hier een antwoord op het schrij-
ven van de heerKuyer om meer
publiek te trekken bij de thuis-
wedstrijden van Roda JC op
Kaalheide. Je kunt in Kerkrade
zoveel ondernemen als je wilt,
maar op de eerste plaats moet je
voetbal laten zien; anders komen
de toeschouwers niet meer. Als
het voetbal dat Roda JC momen-
teel speelt op de Duitse voetbal-
velden vertoond zou worden dan
komen er nog geen vijftig men-
sen kijken.
Het stadion van Roda is sfeer-
loos geworden. Als de hoekvlag-
gen niet verplicht waren, dan
werden die óók nog niet uitge--
zet. Ga eens bij Nol Hendriks
kijken of die niet nog wat stof
heeft liggen om wat clubvlaggen
te maken en uit te hangen. Zorg
er ook eens voor dat de gewone
man overdekt kan staan, zoals
dat bij MVV en Fortuna Sittard
het geval is. Hebt u al eens ge-
bruik gemaakt van de toiletten?.
Nou zon vieze, stinkende troep-
vind je nergens anders in Lim- ■
burg. Zijner alleen schonetoilet- -ten voor de heren van de bussi-
ness-seats? Hang bij de toiletten, .
voor de gewone man maar een ■

uithangbord met de tekst: alleen
te gebruiken met gasmasker.
Waarom wordt aan het verlangen- ,_
van trainer Adrie Koster om. ".
Martin van Geel terug te halen
naar Kerkrade, niet voldaan. Die ,'.
maakt tenminste doelpunten;' -zon goede voetballer loopt er in-.'
Kerkrade niet rond. Op spelers -
als Boerebach, Diliberto, Arnold "
en Bolesta is het publiek langza- *
merhand uitgekeken. Verkoop -ze maar vlug voordat er geld bij "'
moet om ze kwijt te worden.'
Haal die 'bulldozers' bij de in-'.
gang weg, die hangen de mensen
de strot uit met hun ongedisci-' >plineerd optreden.
Ik las dat Roda geïnteresseerd is" "in Erich Tammer. Als men niet
tijdig toehapt vist Roda weer
achter het net.
BRUNSSUM H.Duha

Verschil
Is er nog verschil tussen CDA en
PvdA? Telkenmale wanneer het
CDA - uit politieke overtuiging"
- iets anders wil, zegt de PvdA
nee, öf dreigt met een kabinets-
crisis. Vervolgens bindt het CDA
in, ook al wordt de boodschap
nog zo mooi verpakt. Zoals bij
voorbeeld: kleine zelfstandigen
uit het ziekenfonds en naar de
ziektekostenverzekering? Oké,
maar de particulier verzekerde
moet wèl 'opslagpremies' beta-
len om de nieuwbijkomende
groep aan een betaalbare premie
te helpen. Een nivellerende
volksverzekering voor ziektekos-
ten? De Senaat maakt proble-
men. De Rekenkamer zegt nee.
De Ziekenfondsraad zegt nee.
Brinkman zegt nee, maar staats-
secretaris Simons dreigt met af-
treden, dus wordt het uiteinde-
lijk toch ja!
Voetbalclubs die miljoenen aan
recette ontvangen, zouden depo-
litiebijstand deels moeten beta-
len. Het CDA zegt ja, de PvdA
zegt nee. Het wordt dus nee!
De komende verkiezingen zullen
laten zien, hoe massaal de kie-
zers terugkeren naar de PvdA
vanwege het toch maar door-
drukken van de eigen program-
mapunten ten koste van het
CDA.
Hoeveel kiezers, die altijd CDA
gestemd hebben, net als onder-
getekende, lopen over naar D66
of de WD? Het CDA is te bang
om sterk te regeren en laat zich
chanteren, in plaatsvan een poli-
tieke crisis - karaktervol - te
riskeren.
HERKENBOSCH

Drs J.J. Scharis
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Peugeot

Peugeot 405 GRi
4 maanden oud, kleur rood met div. extra's.

Nieuwpr. ’ 38.000,-, nu voor ’ 29.750,-.
VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE

Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.
PEUGEOT 505 GR station-
car, 5-'BB, stuurbekr.,
blauwmet, ’19.950,-. Tel.
04906-1387.
PEUGEOT 505 GL diesel,
8-'B3, wit, 155.000 km.,

’ 4.950,-. Tel. 04906-1387.
PEUGEOT 309 1.9 GL die-
sel, 10-'BB, 5-drs, wit,
f 14.950,-. Tel. 04906-1387
Te k. PEUGEOT 205 junior,
okt. '87, 71.000 km. Tel.
04492-2022.
Te k. PEUGEOT 205 Accent
bwj. '89, ’13.200,-, i.z.g.st
Tel. 045-320029.

Te k. PEUGEOT 405 SR,
bwj. '88, grijsmet, 49.500
km, i.z.g.st zat. van 12.00-
-17.00 uur niet aanw. Tel.
045-458536.

Pontiac
PONTIAC Fiero 6-cyl. bwj.
'87, vr.pr. ’27.000,-. Tel.
04459-1389.

Porsche
PORSCHE 924 Targa Turbo
look, zwartmet, zeer mooi,
APK 10-92, vr.pr. ’9.400,-.
Tel. 045-422364.

Renault

Renault Alpine V6turbo zwart '88
Bovag Autobedrijf May Crutzen. Tel. 045 - 75 21 21.

RENAULT 25 GTX bwj. 85,
105.000 km, vr.pr. ’ 8.900,-.
Tel. 046-511660.
Te k. RENAULT 11, GTL,
'83, 2e eig., nw banden, uit-
laat, 5-bak, mooie auto,

’ 4.900,-, 045-245099.
Te k. RENAULT 16 TX,
1978, opknapper/ onderde-
len, p.n.o.t.k. 045-322071.
RENAULT 25 GTS, 87, wit,
1/fe jr. Bovag gar. Inruil/finan-
ciering mogelijk. Autobedrijf
Smeets, Schimmert. 04404-
-2442.
Te k. RENAULT 25 V6, airco
stuurbekr., cruisecontr., i.z.
g.st., bwj. '84. Auto Le Mans
Tel. 045-259111.
Te k. RENAULT 5, bwj. 83,
i.z.g.st. Auto Le Mans. Tel.
045-259111.
RENAULT 25 stuurbekr. enz
_.-88. ’14.900,-. Auto Ur-nburg. 046-338474.
RENAULT 5 Alpine Turbo,
bwj. '84, kl. wit, pr. ’ 7.000,-.
Tel. 04492-5034.
Te k. RENAULT 5, type '83,
APK, i.z.g.st. Tel. 04405-
-3069.
Te k. RENAULT 19, km.st
16.000, bwj. '91. Tel. 045-
-427618.
Te k. RENAULT 11 GTD
met gereviseerde motor en
rito. banden, pr. ’5.400,-.
Tel. 045-740041/751632.
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.
RENAULT 21 Nevada GTS,
3-88, blauwmet., LPG,
88.000 km., ’ 16.950,-. Tel.
04906-1387.
RENAULT 21 Nevada fami-
liale turbo diesel, 11-'BB,
metal., 7-pers., ’ 22.950,-.
Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TS, 10-85,
antr. grijsmet., LPG,
’8.950,-. Tel. 04906-1387.
RENAULT 25 TX, 11-87,
wit, LPG, 110.000 km.,

’ 15.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TX, 12-89,
automaat, grijsmet.,
’26.950,-. Tel. 04906-1387
RENAULT 25 TX, blauwmet
schuifd. 89, ’22.750,-. Au-
to Limburg 046-338474.

Rover
Range ROVER bwj.Bs aan-
hangwagen. Tel. 04499-
-1615/06-52107978.

Saab
SAAB 900, GLS, 82, LPG,
APK-11-'92, nw. eil. kop,

’ 4.500,-, i.z.g.st 045-
-232361.

Skoda
SKODA 105 Skl. rood, bwj.
'85, km.st. 34.000,' 4-drs.,
trekh., nwe. banden, 1e lak, I
striping, i.z.g.st, pr.

’ 3.250,-. Tel. 046-527379. i
SKODA type 120 L, bwj. '7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i. 'z.g.st, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
04454-2092.

Suzuki

Suzuki
JEEP SJ 413 JX

winter- en zomerkap,
in nieuw staat, 48.000 km,

kl. rood, striping, bwj. 12-'B7
pr. ’ 15.500,- mcl. BTW

Automobielbedrijf
HENSGENS BV

Kruisweide 3, Nieuwstadt.
Tel. 04498-53055.

Suzuki JEEP Cabrio, '80,
technisch 100%, i.g.st,

’ 3.700,-. Tel. 045-245684.
Te k. Suzuki SWIFT 1.3 GS,
zwart, bwj. '85, APK '92, i.g.
st., vr.pr. ’7.500,-. Tel.
04454-1002.
Suzuki SAMURAI bwj. 89,
geel kenteken. Tel. 04499-
-1615/06-52107978

Talbot
Samba CABRIOLET 4 pers.
1986. Inruil moter mogelijk.

Tel. 046-520115.

Toyota

Toyota
Landcruiser

JEEP2.4 diesel, grijs kent,
zilvermetallic, veel access.,

i.z.g.st, bwj. 12-85
pr. ’ 20.000,- mcl. BTW

Automobielbedrijf
HENSGENS BV

Kruisweide 3, Nieuwstadt.
Tel. 04498-53055.

COROLLA 1.3 DX, bwj.B3,
APK mei '92, zeer zuinig,
radio, sunroof, vr.pr.

’ 4.000,-. Aldenhofstr. 60,
Neerbeek.
Toyota MARC II 2000, 1974,
APK 17-11-92, vr.pr. .
’350,-. Tel. 045-244122
TOYOTA Corolla, bwj. '81, ■APK '92, zeer mooi en goed,
’2.100,-. Wilhelminastr. 56,
Nieuwenhagen.
Te k. Toyota CELICA, bwj.
'81, pr. ’2.450,-. Tel. 045-
-225474/460224.
Te k. Toyota CELICA 1600
STi, laatste type, 15 mnd.
oud, ’lO.OOO,- onder nw.pr. 'div. access. 045-231997. 'Te k. Toyota TERCEL au- j
torn., bwj. '80, zeer zuinig,
auto is 100% in orde, pr. .
’ 1.000,-. Tel. 045-719132.

Volkswagen

6141 BH, huisnr. 9.
Te k. VW GOLF 1.6 CL, bwj.
09-89, schuifdak, 5-bak, div
extra's, pr. ’ 16.750,-.
046-372443.'
Te k. VW KEVER 1302, bwj.
70 en taxatierapp., vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-452865.
Te koop GOLF GTi, bwj. '85,

I kl. antraciet, div. extra's,
i APK 5-92, vr.pr. ’15.500,-.

Tel. 046-525159.
VW GOLF, bwj. 87, mcl.
ATS velgen, schuifd. i.nw.st.
Dorpstr. 25, Brunssum.
Te koop VW KEVER bwj.
'74, kl. rood, Lz.g.st 045-
-742631.
Te k. GOLF Cabrio, bwj. '79,
groenmet., wit leren dak,
sportvelg., etc. Vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 046-529639
Te k. GOLF, APK 11-92.
Prijs ’1.100,-. Tel. 04406-
-16791.
VW PASSAT station variant
CL, 66 KW, 3-89, wit, LPG,
’27.950,-. Tel. 04906-1387
VW PASSAT CL station va-
riant, 4-'9O, LPG, wit,
65.000 km., ’31.950,-. Tel.
04906-1387.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'79, div. extra's, vr.pr.

’ 3.750,-. Kerkraderweg
146, Heerlen.
VW GOLF 1600 automaat,
bwj. 1978, APK, rood, in perf
st., ’ 1.500,-046-511584

VW JETTA 1.3, bwj. 6-1985,
APK 8-92, ’7.250,-. Tel.
045-751387.
Te k. VW GOLF automaat,
bwj. '78, gereviseerde motor
pr.n.o.tk. 04492-2153.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
81. Tel. 045-455142.
GOLF turbo diesel bwj. 87,
100%, z.g.a.nw., wit,
’17.500,-. Ma t/m vr. na
18.00u. Tel. 043-437832.
VW SCIROCCO 1, geh.ge-
rest, techn.loo%, ATS 15",
GTi, 5 bak, kl.goudmet.,
APK 7- 92. 045-722886.
Te koop VW GOLF C 1100
82, APK 10-92, Lg.st, pr.
’3.000,-. 045-314144.
Te k. VW GOLF 1800i, bwj.
dec.B6, get.glas, d. blauw-
metal., i.z.g.st 04409-1281.
Te k. VW PASSAT Combi,
bwj.B6, i.z.g.st, vr.pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-411598
Te k. VW PASSAT diesel,
bwj. '81, APK 20-11-'92,
zeer mooie auto, vr.pr.
’2.100,-. Kasteelstr. 22
Brunssum (Roozegaard).
Te k. VW GOLF, bwj. '78, i.
z.g.st, APK 4- '92. Tel. 045-
-222096.
VW GOLF 1.6 CL nov. 88,
Beauty uitv., grijsmet., get.
glas, 5-bak, 1e eig., verk.
geh. nw., 76.000 km,

’ 15.500,-. Tel. 045-462982

Te k. VW GOLF Diesel, bwj. Te k. VW GOLF 2 LS, bwj.
'81, i.g.st, vr.pr. ’3.250,-. '87, 1,8 inspuit, kat, get.glas
Tel. 045-721434. ATS velgen. 045-461121.
VW GOLF Manhaften 1.3, VW GOLF 1800 GT'. 6-'BB.
bwj. '89. Tel. 045-752624 groenmet., 60.000 km.,—■ ’ 19.950,-. Tel. 04906-1387
KEVER 1200 bwj. 74, vwgolf bwj.'Bl, APK 11--groen, i.g.st, techn. 100%, '92 f2850- fel 045--pr. ’ 3.250,-. 046-580673. 726112.
VW GOLF diesel bwj. '78, VW GOLF 1.6 GL mod. 83,
APK gekeurd, ’950,-. Tel. zeer mooi, APK, ’3.850,-.
045-271256. Tel. 045-454087.

Volvo

De nieuwe Volvo 850 is er
bij ons in de showroom!!!

Volvo A. Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek.

Q 045 - 220055
Volvo 440 GL inj. automaat

13 mndn oud, 12.000 km. gereden, smoke zilvermetallic
met electr. schuifdak, stuurbekr. elec. ramen en spiegels,

centr. vergr. etc. Nw.pr. ’ 46.500,- nu voor ’ 34.500,-.
VOLVO DEALER JAC. KLIJN, KERKRADE

Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Volvo Biermans
Auto's tussen ’ 4.000,- en ’ 10.000,-.

BMW 315 bwj. '82 i.z.g.st. ’5.250,-; Fiat Argenta bwj. '83
’4.950,-; Fiat Panda bwj. '86 ’7.250,-; Honda Quintet
bwj. '82 ’ 4.750,-; Lada Samara ’ 9.250,-; Mitsubishi Tre-
dia bwj. '84 ’ 5.900,-; Nissan Sunny i.g.st. ’ 5.900,-; Toyo-
ta Corolla statione. i.z.g.st. ’ 7.950,-; Volvo 340 div. uitv.

va. ’ 2.750,-; VW-Passat i.z.g.st. ’ 3.950,-.
Uw adres voor nwe. en gebr. Volvo's in regio Zuid-Limburg

Inr. en financ. mog. Steegstr. 10 Maastricht 043-616555

Volvo ski open
de ski-informatiedag

vandaag bij Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,

gem. Heerlen. 045-220055

Volvo 440 turbo
kleur rood, 1989, slechts

16.000 km. met alle extra's.
Volvo Dealer Jac.Klijn,

Kerkrade. Strijthagenweg
123. 045-458000.

Volvo 440 DL
1989, zwartmet. get. glas,
spoiler, 1e eig. 42.000 km.
Volvo Jac.Klijn, Kerkrade.
Strijthagenweg 123. Tel.

045-458000.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
05-'B9, vr. pr. ’21.000,-.
Tel. 046-751621/515732.
Weg. omst. VOLVO 345L z.
g.a.n., APK 8-92, bwj. eind.
'81, vr.pr. ’ 1.850,-. Te bevr.
Dr. Kuyperstr. 38, Heerlen.
Tel. 045-727744.
VOLVO 480 Turbo, zwart
metallic, 1988. Volvo A. Klijn
de Koumen 7, Hoensbroek-
Heerlen. 045-220055.
VOLVO 440 GL, champ.-
beige, '89, 50.000 km., V_
jaar 100% garantie. Inruil/
financiering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets, Schimmert.
04404-2442.
Te k. automatic VOLVO 340
bwj. '86, pr.n.o.tk. Tel.
04459-2070.
VOLVO 740 GLE, antr.met,
in nieuwst, 1989. Prijs
’32.500,-. Tel. 040-515556
VOLVO 340 DL, 1-7- 87, s-
bak, centr. vergr., kopt wis-
ser, in opt. cond., ’8.750,-,
APK 10- '92. 046-529307.

VOLVO 343 Special, '79.
APK, i.g.st. ’950,-. Tel.
04493-4929.
Volvo 360 GL 2.0 L inj.
SEDAN, bwj.'BB, weinig gel.- veel extra's. 046-518346.
Te k. VOLVO 440 GLT, bwj.
11-'B9, zwartmet., pr.
’24.500,-. Tel. 045-318859
VOLVO 740 GL Estate (sta-
tioncar), 1990. Volvo 740 GL
Wackline Estate, 1988. Vol-

" vo A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek-Heerlen. 045-
-220055.
Te k. VOLVO 343, bwj. '79,
APK, vr.pr. ’2.200,-. Tel.
045-460909 of 045-458485.. VOLVO 444, bouwjaar 1958. i.g.st., APK gekeurd. Tel., 043-615745.. VOLVO 440 GL, bwj. 1990,. km.st. 23.000, tel. 04750--. 24000.
VOLVO 440 Turbo, okt. '88,

■ kl. lavendel, div. extra's, 1e
_

eigenaar. Gunstig in prijs,
t Tel. 046-334411.
1 VOLVO 245 GL stationcar,■ 10-83, LPG onderbouw,. ’ 9.950,-. Tel. 04906-1387.
VOLVO 245 GL diesel sta-■tioncar, 6-'B4, wit, 155.000

' km., ’ 12.950,-. Tel. 04906-
-■ 1387.

' VOLVO 240 GL station, 8-- '86, LPG onderb., airco,'stuurbekr., wit, ’17.950,-.

"Tel. 04906-1387.-VOLVO 340 diesel GL se-

" dan '86, in nw.st., met! blauw. Tel. 045-427866.- VOLVO 740 automaat met
aanhangwagen. Tel. 04499-
-1615/06-52107978
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

Stationcars
Renault 21 NevadaBreak, GTS 1987
Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988
Toyota Carina aut, i.z.g.st 1981
MitsubishiL3OO 2.3 D lang, hoog 1987/1988

Garantie, inruil en finaniering mogelijk

Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschool).

Tel. 045-416023.

Autobedrijf Ruyl BV biedt aan:
Cryslër Voyager V6LE autom. 1989; Mercedes 250Dcv,
zw. gl. 5-bak 1988; Mercedes 250Dzw.glas 5-bak sportv.
1986; Mercedes 190D sch.d. zw. glas, 5-bak 1986; Merce-
des 280 SLC vele opties 1976; Opel Kadett 1.6iGT cabrio-
let verl. 15"sportv. 1987; Opel Kadett 1.8 GSi 1e eig. sch.d.
1985; Opel Kadett 1.7DSedan 40.000 km. 1989; Opel Vee
tra 1.6iGL zwartmet. 1990, 1989; Rover 820isch.d. nw.st.
1988; Audi 80 2.0Eairco met. 1989; Audi 80 I.BS 15'sportv
apart! 1989; Audi 80 I.BS 15'sportv. zwartmet. 1988; Audi
90 2.0E 15"sportv. verlaagd 4 hfdst. 1986; Audi 100 2.0E
sch.d. 1985; VW Golf Manhattan Turbo Diesel 1989; VW

Golf Memphis 1.6 15"sportv. verlaagd 1988; VW Golf 1.6D15"sportv. 1987; VW Jetta 1.8 GL Elan sportv. 5-bak
1986; BMW 316i15"sportv. verl. 1988; BMW 524 TD

autom. airco 1985; BMW 628 CSI 16"sportv. verl. 1983;
Renault 19 TD 3-drs. 1989; Citroen AX k-way sportv.

sch.d. 1989; Fiat Tipo 1.4 I.E. 1989; Alfa 33 1.3Ssportswa-
gon alfarood 1989; Nissan Sunny 1.6iSLX 3-drs. 1989;

Nissan Sunny 1.3LX 3-drs. 1987; Toyota Corolla 1.6iXL
liftback 1988; Toyota Corolla 1.3 12V HB Van 1986; Toyota
Corolla 1.8 GL Liftback diesel 1986; Toyota Corolla 1.3 GL
liftback 1983; Volvo 340 GL 1.7zw.glas, 5-bak 1989; Maz-
da 626 2.0 LX HB diesel 1987/1989; Mazda 626 2.0 LX se-
dan 2x 1989; Mazda 626 2.0 GLX coupé 1988; Mitsubishi
Galant 1.8 GL Hatchback 1989; Mitsubishi Galant 1.8 GL
Sedan 1988; Mitsubishi Colt EL 1987; Ford Siërra 1.6 CL

Sedan 1988/1987; Ford Siërra 1.8Laser 5-drs. 3-drs.
1986/1985; Ford Siërra 2.0Lautom. 5-drs. 1983; Ford Siër-

ra 1.6 CL 5-drs. 1987; Ford Escort 1.6 CL diesel 1988;
Ford Escort 1.4 CL 3-drs. 5-bak, zw.glas 1988; Ford Escort

1.3 CL 3-drs. 5-bak zw.glas 1988; Ford Escort 1.3 Bravo
3-drs. 1984; Ford Escort 1.1 Laser 3-drs en 5-drs. 1986/

1984; Honda Accord 2.0 EX stuurbekr. electr. ramen 1988;
Opel Kadett 1.2 SR-uitv. 1983.

Autobedrijf Ruyl BV, Stationsstr. 85, Elsloo. 046-371766.
Mercury Sable LS sedan, INKOOP goede auto's, cont
donk.bl met., 1988, geld. Joosten, Scharnerweg

’ 22.500,-. Tel. 040-515556 3, Maastricht. 043-634978.

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VWGolf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990
Renault 19 TR 22.000 km 1989
Citroen Visa 14TRS 1986
Opel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Opel Ascona 1.6 GL 5-drs. zilvermet 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V 5-drs. Odoardogrijs 1987
Saab 9000 CD autom. extra'scruisecontroll
metalliclak 1989
Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Saab 900i5-drs. extra's schuifdak 1988
Lancia Prisma 1.6 blauw 1988
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Lancia ThemaTurbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuningvoor 1988
VW Kever Cabrio rood 1972
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

Koop en rij nu
betaal in 1992

Toyota Corolla automaat 1984 wit
Opel Kadett Caravan 1,6D1985 blauw
Nissan Miera 1.2S61988 rood
Nissan Sunny 1.7 D 1987 rood
Volkswagen Golf Memphis 1988 grijs
Citroen BK 1.4K91989 rood
Citroen BK 1.6TGi 1991 grijs
Citroen BK 14RE 1987 rood
Citroen BK 1.4RE 1986 wit
Citroen 8X1.4E 1985 rood
Citroen BK 1.9GT 1985 grijs
Citroen BK 1.6 1986 blauw
Citroen BK 1.7turbo D Break 1990 wit
Citroen CX 25 GTi turbo 2 1988 rood

Nog diverse auto's in de lagere prijsklasse.
Inruil, financiering, garantie

Van Leeuwen Citroen
Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Bovag Autobedrijf May Crutzen
Citroen

KM V624 valve, groenmet., 11.000 km 1991
KM Turbo diesel roodmetallic 1990
KM 2.0Ambiance blauwmetallic 1990
BK 19 GTi blauwmetallic 1991
BK 16 TGi break blauwmetallic 1990
BK 19TRS rood Break 1986
BK 14TGE grijsmetallic4.000km 1991
BK 14RE wit 1985
AX dieselzwart 4.000 km 1991
AX 10 E wit 1988
Visa 11 RE blauwmetallic 30.000km 1987
CX 25 GTi Familial Break wit ABS 1987
CX 2500 TRD Turbo schuifdakgrijs 1988
CX 22 TRS schuifdak grijs 1986■ Fiat 127 1050zilver 1985
SeatRonda 1600 zilver 1984
Renault V6Turbo zwart Alpine 1988■ Hunsstraat 33, Übachsberg. Telefoon 045 -7521 21
Mazda 626 2.0 GLX 12VSedan LPG 1988 ’ 21.500,-
Mazda 121 LX Miami 1989 ’ 14.900,--.VWPassatGT 1989 ’ 31.500,-

Ford Siërracombi 1988 ’ 17.500,-
Mazda 626 Coupé 1985 ’ 9.000,-
Ford Siërra 1.6 1984 ’ 7.500,-
Ladal2oo 1985 ’ 3.900,-
-6 mnd garantie en APK, alle auto's worden ANWB gekeurd

Wordt verwacht:
Nissan Urvan diesel 3 maanden oud.

Opel Kadett 1.3i stationcar 1990
Giell Keileners auto's

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

aaaa
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 Uno Base Elegant 1.0 ’ 20.515,-’ 17.990,-
Fiat Uno 45 S 1.0zwart ’ 21.260,-’ 18.990,-
Fiat Uno 1.4Base Elegant ’ 22.505,-’ 19.990,-
FiatUnol.4S ’ 23.505,-’ 20.990,-
Fiat Panda 1000L ’ 14.160,-’ 13.160,-
Panda 1000CLX ’ 15.160,-’ 14.160,-
Te k. MERCEDES 190, div.
extra's o.a. electr. schuifd.,
bwj. 83, ’ 18.500,-; Audi 80
turbo diesel, APK 10-92,
bwj. '83, ’6.250,-, mr. mog.
Na 12.00 uur. Herkenbroe-
kerweg 40, Valkenburg. Tel.
04406-14950/13074.
Voordelige INRUILAUTO'S.
Mazda 626 82 ’2.000,-;
Toyota Corolla 82,
’2.000,-; Mitsubishi Sapor-
ro '81 ’1.500,-; Galant 81
’2.500,-; Ford Capri 2300
'79 ’2.500,-; Mustang '80
’2.000,-; Escort I. schade
81 ’2.500,-; Taunus 80
’500,-; BMW 316-323 i'78-
-'B3 va. ’1.000,-; 520 80
’1.750,-; Mercedes 200 D
'79 ’3.000,-; Citroen GSA
Pallas 82 ’ 1.500,-; Visa
'83 ’2.750,-; VW Jetta '81
’2.750,-; Opel Manta '78
’750,-; Ascona aut. '78
’750,-. Trichterweg 109,
Brunssum.
KADETT 13 Club 89; Kadett
12 LS 87; Kadett Sedan 1.3
LS 86; Kadett Caravan 1.3
LS '87; Corsa 13i GL 89;
Corsa 1.2 S 87; Corsa TR
1.3 '87; Kadett 1.2 N coupé
'77; Kadett 1.2 S '83; Ford
Escort 1.6 L 82; Fiat Panda
34 85. Volvo 343 GL '79.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel KADETT 1.2 LS 86;
Ford Escort 1.6 CL nw. type
86; Ford Fiësta nw. type '85
Opel Kadett 1.2 S 5-drs. '84;
Opel Kadett 1.2 S 3-drs '84;
Ford Escort 1.1 laser 5-bak
'84; Fiat Panda 45 S '84;
Mitsubishi Galant 2.3 Turbo-
diesel GLX 84; Ford Escort
1.6 L 5-drs. '83. Garantie-
service-financiering. Auto-
bedrijf Dortangs, Altaarstr.
2, Schinnen 04493-2211
RENAULT 18, bwj. nov. '78,
vr.pr. ’1.150,-; LPG-inst
merk Vialle, vr.pr. ’275,-.
Tel. 046-515346.

Te k. met SCHADE Opel
Kadett 1600, 5-drs combi,

' gas-onderbouw, met linker
achterschade, bwj.BB,
83.000km, ’11.500,-; Mit-
subishi Colt, 1500 GLX, au-

■ torn., bwj.'B7, 43.000km,
met frontschade, ’ 7.500,-.
Autoschade Have Industrie-
str. 31, Sittard. 046-515195.

Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Autobedrijf Gebrs. DOMINI-
KOWSKI heeft steeds voor
U in voorraad plm. 40 topoc-
casions in de prijsklasse van
’l.OOO,- tot ’25.000,-.
Luxe auto's en stationcars,
benzine, diesel, LPG en au-
tomaat. Gebr. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
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 k. Opel Rekord diesel
grijs kent. 86, ’8.250,- ex-
cl.; Peugeot 505 Break die-
sel '83, ’5.500,-; Peugeot
505 autom. 81, ’3.000,-;
Datsun Cherry 4-drs. 82
’2.250,-; Mitsubishi Galant
turbo diesel 83, ’5.000,-;
Toyota Starlet 85, ’8.250,-
Opel Rekord 81 ’2.000,-;
balanceerapp. Hofman t ER
2, ’750,-. Garage H. VAN
OPHOVEN, Peyerstr. 128C,
Echt. Tel. 04754-81757.
BMW 318 i85; BMW 323i
83; BMW 316 '84; BMW
315 '83; Suzuki Swift 1.3 GL
87; Suzuki Alto '84; Nissan
Sunny coupé '89; Honda
Accord '88; Opel Record 2.0
'85; Opel Record aut. '85;
Renault 9 D 83; Fiat Uno 60
89; VW Polo '86; Alfa 33 '86
Ford Taunus 80; VW Golf
1300 Memphis '88; Toyota
Tercel 82. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto rep.

Nieuw
Auto-leasen

Ook voor particulieren,
mcl. verz. en belasting.

Tevens alle financieringen.
Tele-lease service.
04492-5616.

GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Wij bet. ’ 500,-/ f 20.000,-
-voor uw AUTO('S). Grat
afh. 045-422217.

Opel Kadett Sedan 1.7 D '90
1e eig. ’ 19.750,-; Kadett
GLD 5-drs. '88 1e eig.
’15.750,-; Kadett Combi D,
1.6 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,
2.0i’ 14.750,-; Ascona Tra-
veller '87 1e eig. ’ 10.750,-;
Manta 2.2 i excl. uitv.
’9.750,-; Senator aut. '84-
-'BB va. ’8.750,-; VW Pas-
sat 1.8 CL '89 1e eig.
’24.750,-; Golf D Memphis
'86-'B9 va. ’ 10.000,-; Golf
1.3, 1.6 '86-'BB va.
’10.000,-; Golf aut. '86 1e
eig. ’12.500,-; Passat D
'84-'B6 va. ’7.000,-; Golf
I.Bi '88 1e eig. ’16.500,-;
Mercedes 190 E '87 1e eig.
’28.500,-; 240 TD Combi
aut. '82 ’12.500,-; 280 E
'81 ’6.250,-; 320 i Touring
m. '89 ’34.500,-; BMW
520 i aut. 12-'BB 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. j
’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 va. ’7.500,-; .
Siërra Sedan '84-'B9 va. ,
’7.500,-; Siërra Combi '83- ,
'88 va. ’6.000,-; Scorpio ,
2.0 GLi '86-'B9 va. i

’ 12.500,-; Scorpio 2.5 GLD ,
'87 ’ 13.500,-; Siërra XR4i ,
'86 1e eig. ’ 16.750,-; Fiës- i
ta 1.1 L'Bs-'B7 va. ’7.750,- .
Escort '81-'BB va. ’2.750,-; ,
Escort aut. '85 ’9.250,-;
Audi 80 S '88-'B9 1e eig. va. .
’21.000,-; 80 D '88 i
’21.000,-; 100 CS '83-'B5 |
va. ’ 6.000,-; Peugeot 309 .
GTi '89 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. ’ 14.500,-; 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,
1e eig. ’ 14.000,-; BK '84-1
'88 va. ’5.000,-; CX 2.21
TRS '87-'BB va. ’11.000,-; .
Fiat Tipo '90 1c eig.!

’ 17.750,-; Panda Fire '88.
1c eig. ’8.900,-; Uno 60 S j
'88 1c eig. ’ 10.750,-; Ritmo (
Silver '87 1c eig. ’7.000,-;!
Croma CHT '87 1c eig..
’12.500,-; Alfa 75 1.6, 1.8, i
2.0 '86-'BB va. ’11.000,-; (
33 1.5 '84 ’6.000,-; Volvo-
-440 GLT '89 1c eig. va.

’ 21.500,-; 740 GLE, 240 ''84-'BB va. ’ 7.500,-; 245'GL Combi '87 ’ 24.500,-; j
340, 360 '83-'B7 va.

’ 2.500,-. Tal van goedkope;
inruilauto's. Direkte financ. '"mog. Han van SINT- <MAARTENSDIJK, Trichter- ,
weg 109, Brunssum. 045-1
229080. i

i■«ss■ I
E*jK¥Wfll
K£m___u___i j!
Fertig gestickt und zum J
aussticken, in grol.erFarb-
und Dessinauswahl i

___P^_________________________M_-_____________M______.■J 3■''':"<:'''nni_l i
in vielen Breiten, Farben
+ Dessins, z.B. Zèkhlstoff, ;
1,40 m breit, diverse Far- \
ben

______V__WWTPTOPW______I 'mehrere 100Komplettpak-
kungen + Stickplatten stSn-
dig vorratig!

in riesiger Auswahl

Stramme - Meterware in di-
versen Breiten. Teppichwd-
le in mehr als 30Farben.

Autobedrijf DE MARKT biedt
te koop aan plusm. 45 auto's
va. ’5OO,- tot ’15.000,-.
Tev. Porsche 911 Targa '79
i.nw.st; Opel Kadett station-
car 1.4 iClub '90; Golf Ca-
briolet en VW Kever 1303
cabriolet '73. Tel. 04492-
-5261. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek, geopend van
10-18 uur.

(bij Makado)

10 dagen t/m 30-11
10% korting

op het toe te betalen bedrag
op onze voorraad occasions

OPEL: Corsa, Kadett,
Ascona, Veetra, Rekord;

Omega
FORD: Escort, Fiësta

VW: Passat, Golf, Jetta
FIAT: Uno, Panda, Regatta

AUDI: 80 1.8 S
MITSUBISHI: Galant

MAZDA: 626
VOLVO: 340, 440

Incl. 3 mnd.
100% Bovaggarantie.

Weth. Sangersstr. 1, Beek
Ford ESCORT XR3 in stv.
nw., div. extra's, ’ 5.750,-.
VW Derby, kl. rood, APK-
-11-'92, pr. ’2.250,-. Em-
mastr. 62, Schinveld.

Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB va.
’12.000,-; 929 2.0 i Coupé
'87 1e eig. ’ 15.500,-; Maz-
da 626 D Hatchback '88 1e
eig. ’17.500,-; 626 GLX
'86-'B9 1e eig. va. ’9.500,-;
626 2.0 Coupé '88 1e eig.
’19.000,-; 323 '85
’7.500,-; RX 7 '80

’ 7.750,-; Mitsubishi Colt
GLX '85 ’7.500,-; Nissan
Bluebird '88-'B9 1e eig. va.
’12.500,-; Bluebird 2.0
combi '85 ’8.750,-; Sunny
combi D '85 ’7.500,-;
Toyota Celica Liftback '85-
-'B7 va. ’8.500,-; Hyundai
Stellar, Pony '85 ’4.750,-;
Daihatsu Charade Turbo D
'86 1e eig. ’8.500,-; Austin
Montego Fam '86 ’8.500,-;
Porsche 924 '84 ’21.500,-;
944 aut. '84 ’32.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's.
Direkte financ. mog. Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
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; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Kadett 1.2 S
'85/'B6; Opel Kadett 1.3 S
'86/88; Ford Fiësta 1.4 i '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 aut. met stuurbekr.1
schuifdak 6-11-'B7; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87 Diverse goedkope inruil-
auto'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 keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401 Heerlen. Tel.
045-722451.
Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa DR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi;
Toyota Camry 2.0 GLi '84.
Autobedrijf TERHARK,
Sportstraat 26, Kerkrade-W.
(Rodaterrein). 045-424890.
Audi 80 1.9Emet veel ex-
tra's kl. zwartmet. 88; Ford
Siërra Stationcar CLD Die-
sel 88; Mercedes 230 E au-
tomaat bwj. 86 bijna alle ex-
tra's; Opel Ascona 1600 83

’ 4.750,-; Nissan Bluebird
2.0 SLX 88; Mazda 626 die-
sel '86 ’10.250,-; Ford Es-
cort 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 ’14.750,-;
Golf GTi 82; Citroen Visa
1400 GL 85 ’5.500,-; Sko-
da 120 L 86 ’4.500,-; Ford
Siërra sedan 2.0 CL 88;
Ford Escort 1400 CL '87;
Mercedes Campingbus ori-
gineel ’10.000,-. WEBER
Autobedrijf, inruil, financie-
ring. Bovag-garantie Baan-
straat 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; BMW 320-6
sportwielen, 80; Ope Kadett
5-drs. 12 S 80; Toyota Ter-
cel 1.3 KG '84; Nissan Cher-
ry 1.3 L 12-82; VW Golf GTi
5-bak sportw. '82; Volvo 343
DLS 2.0 81; Porsche 924 i.
z.g.st. '76; Toyota Corolla
Liftback DX '81; Nissan
Sunny '83; Ford Escort 1.3 L
81; Opel Manta CC 2.0S
autom. '80; BMW 316 LPG
82; VW Jetta 4-drs 1.6 S
80; Volvo 66 GL '80 ’ 950,-.
Inkoop, verkoop financie-
ring, div. inruilers. Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. Tel.
045-224425. Geop. van
10.00-18.00 uur, zaterdag
10.00-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Autocentrum VEENSTRA:
Nissan Miera Trend '87 als
nw. ’11.500,-; Nissan Sun-
ny 16 SLX t '90, ’17.900,-;
Golf LX '83 ’6.500,-; Golf
GTI 86 ’ 17.900,-; Opel ka-
dett 3-drs. '88 ’ 16.900,-;
Opel Kadett 5-drs. 85
’10.500,-; Toyota Corolla
1300 XL sportwln. 5-drs. '88
’16.900,-; Ford Escort
1600 i 3-drs 87 ’ 15.250,-;
Ford Siërra 4-drs. spec. '89
’20.500,-; Ford Siërra 3-
drs. CL t'BB ’14.900,-;
BMW 316 veel ace. '84
’13.900,-; Mazda 323 LX
88 4-drs. ’14.750,-; Maz-
da 626 GLX coupé 88
’19.500,-; Peugeot 405 GL
89 ’20.500,-; Volvo 360
GLT 5-drs. 87 ’14.900,-;
Opel Ascona 1600 4-drs.
'87 ’12.700,-; Lada 2105
'87 ’4.900,-; Bovag-garan-
tie, inruil, financiering. Auto-
centrum P. Veenstra, Val-
kenburgerweg 13 Voeren-
daal, 045-752999
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.

Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572.
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 88 ’ 19.500,-, '89

’ 23.000,-; Ford Scorpio
2.0GL87 ’ 15.500,-Ford
Scorpio 2.0 GL autom. '86
’19.750,-; Ford Siërra 1.8
CL 3-drs, 5-bak, '88
’15.000,-; Ford Siërra 1.6
'84 ’8.500,-; Ford Escort
1.6 '85 ’7.750,-; Opel
Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Opel Kadett 1.3S4-drs. '86
’11.000,-; Renault 25TX
'88 ’23.900,-; Renault 11
1.2 Broadway '86, ’8.250,-;
Citroen BK 1.4 Palmares '89
’16.900,-; Citroen BK 1.4
RE '88 ’14.500,-; Fiat Cro-
ma 2.0 CHT '87 ’12.750,-;
Lancia VlO Fire '89
’13.900,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-. Inr., fi-
nanc. en Bovag-garantiebe-
wijs Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf, 045-311729.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Opel Kadett 1.6 automaat
sedan, 1986. Volvo 340 dl
automaat, 1989 en 1986.
Volvo A. KLIJN, de Koumen
7, Hoensbroek-Heerlen.
045-220055.

Van BOVAGBEDRIJF 'trouwbare inruilers met'
APK. Ascona 1.9 bv.- '; ’1.600,-; Kadett station;;

’ 1,200,-; Renault 5 TS
’1.750,-; Suzuki GX J; '81, ’1.200,-; Minii ’1.750,-; Kadett 1.2 <*»
'79 ’ 2.900,-; Honda W

i Sedan '80, ’ 1.350,-. %necum 38, Nuth, bij Jegl?
I Van maandag t/m vij**
i van 8.30 tot 17.00 uur,^

u uw PICCOLO telefon»
i opgeven. Tel. 045-719^

Sloopauto's
i _—■'i Te k. gevr. loop-, sloop-0

Schadeauto's
| Ik betaal de hoogste prijs

Limburg. Te1.045-254g5>
RAPIE Stiba lid vraagt $

; sloop- en schadeauto's.
i vrijwaringsbewijs. LocW■Kerkrade. Tel. 045-423jg>
;Te k. gevr. SLOOP' (■ schade auto's, tev. i[T! verkoop gebr. auto-onj

A. Körfer. Tel. 045-22905-
-■ t■Te k. gevr. sloop- ~; SCHADEAUTO'S. Außs*;perij Marxer, 045-7204j°>-
-1Te k. gevr. loop-, sloop".SCHADE-AUTO'S de n»|:ste prijs van Limburg,
i046-519637/046-512924^-
Te k. gevr. SCHADE- sK*jj

[en loopauto's, en ven*ji gebr. auto-onderdelen ■""Wolters. Tel. 045-4114ggv
iTe k. Hyundai PONY f*j
ner, sloop, ’ 250,-.
045-222675.

Bedrijfswagens
-r_- i. i -__.. nriiiniT . . .-, -.- —r. M K
Te k. bestelw. RENAULT
Trafic (verhoogd), bwj. 08-
-81, 70.000 km. 045-458850
Ford ECONOLINE 6 cyl., 81
LPG, steekpr. APK, mr. mo-
tor mog. Tel. 045-244947.
MERCEDES bus 208 D, s-
bak, 46.000 km, mr. mog.,
bwj. 8-89, mcl. BTW. Tel.
045-224425.
Te k. FRITUURWAGEN met
3-pans oven, bakplaatkoe-
ling en vriesruimte, bwj. mei
1989. Int: 04754-85800.
Bedrijfsbussen en perso-
nenbussen o.a. (diesel en
benzine): VW Transporters
1983 t/m 1991, Mercedes
MBIOO D 1989; Ford Transit
1984 t/m 1989; Toyota Lite-
Ace 1985 t/m 1990; Toyota
Hi-Ace 1983 t/m 1988; Mer-
cedes 207 D 1981 t/m 1987;
Mitsubishi L3OO 1984 t/m
1988; Peugeot J61986 Vm
1987; Renault Trafic 1986;
Mazda E2200 1986; Nissan
Urvan en Vanette 1985-
-1990; Iveco Daily 30-8 die-
sel 1987. Diverse uitvoerin-
gen, ook in Pick-up's en di-
verse bestel Vans enz. enz.
Inruil garantie mogelijk. BE-
DRIJFSWAGENCENTRUM
Echt, Voltaweg 11, Echt. Tel
04754-87933, fax 87958.

AUTOTRANSPORTER f*Ford Cargo, bwj. 83 metr
back voor 2 auto's.
045-425858. _^
Te k. TOYOTA Hi-LuX {
wiel aandr. diesel, gr. kjL
div. extra's, wit, kleine s0*
de. Tel. 043-432534.
Te koop weg. omst.h^
TOYOTA Hi-Lux 2.4 D
extra cabine, 3 mnd- <L
6.000 km. Tel. 04454-34gg>
CITROEN BK 19 diesel .
89, grijs kent, ’ll"
mcl. Tel. 04906-1387.^^
Fiat DUCATO diesel 9-$
soonsbus, 11-87, *’ 18.950,- mcl. 0490fr1jg>
TOYOTA Hi-ace diesel.
'88, wit, 80.000 3,
f 13.950,-. Tel. 04906J3_>

é
FORD Escort Van, bWJ-T
tel. 045-413918 of 7409JT
VOLKSWAGEN LT 28 <Jfsei, 11-87, wit, 90.000 v

’ 14.950,-. Tel. 04906: 1g°>
MERCEDES 307 diesel. \
82, meubelbak, perf- 7

’ 10.950,-excl 04906-^ly
TOYOTA Hi-lux diesel.^88, dubb. cabine, 80$
km., ’ 19.950,-. Tel. 049""
1387.

Auto onderdelen en accessoires

Bosch MT-9001 autotelefoon
* Compacte telefoon voor het ATF-3 net
* Sleutelcode tegen onbevoegd gebruik

* Geheugen voor verkort kiezen van 99 nummers
* Nummeriek display, montagehouder en aansluitkat*'

NORMALE PRIJS ’ 2.399,- excl. BTW
NU ’ 1.999,-excl. BTW

meerprijs draagbare uitvoering ’ 700,- excl. BTW

|^£P BV

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

Te koop draadloze TELE-
FOONS met beveiliging,

’ 179,-. Tel. 045-273525.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Te k. 4 nw. BANDEN met
velgen Alfa Romeo Giulietta.
Tel. 045-316732.
TREKHAAK te koop Renault
5 TL '80, prijs ’50,-, St.
Joannesstr. 28, Kerkrade-W
tel. 045-410696.
Te k. div. TRILPLATEN; O
en K knikloader L5. Tel.
04759-1373.
Te k. SPORTVELGEN
BMW 3-serie, nieuw, 13
inch, ’300,-; tev. div. ace.
Tel. 045-463768.
Weg. overcompl. te koop
Duitse AUTO-TELEFOON,
’3.000,-. Tel. 045-310990.

SOUNDBORT .hoe<*T
plank) met luidsprekersL
200Wvoor Golf 045-7266^

Aanhangwagens^
AANHANGWAGENS en
losse onderdelen. Jo Kr^n
Rijksweg-Zuid 195, Sit»1
Tel. 046-512718. __^
AANHANGWAGENS te .
Tel. 04499-1615 of
52107978. -<
Te koop gevr. kleine en*

_
assige AUTOTRAILER %
papieren. Tel. 04459-2?
8.00-10.00 of 17.00-19J_?X
Te k. AANHANGWAGf,;
2.40x1.30, zeer goede &fatev. aanhanger 9eS flr2.00x1.20, ideaal voor
kestspullen. 046-376679^
Te k. AANHANGWAÖÉ

f
,

1.20 br, 2.50 mtr. lang. v
f 650,-. Tel. 046-370028^

-'
z z -_-___ . , L-_ ; _.—■—

Motoren en scooters

~iy W |5Tc)--dhop <✓

/ I l-aya__rar_r~-grjry.

** Verbouwingsopruiming ** fr
Kom op ZATERDAG 23 NOV. as. naar GULPEN en P&

" teer van vele AANBIEDINGEN met HOGE KORTINGT
Vraag ook naar de speciale PREMIES op onze voorra0'

motoren.

Tevens grote SNUFFELMARKT van gebruikte onderdelen
Alles moet weg !!!

Gebruikte kuipen, uitlaten, spiegels, buddyseats, knipper'
lichten etc. etc. tegen MINIPRIJSJES!!!

Kom ook en profiteer mee, want OP is OP !! Tot ziens fJ
MOTO-SHOP GULPEN BV

Rijksweg 59, 6271 AC Gulpen. Tel. 04450-2451 / 24j9J_>

JMD Motoparts
heeft de enige originele

Giftshop
Allerlei leuke cadeaus met

betrekking tot de motor-
wereld, varieërend in alle

prijzen

Profiteer nu van onze sinter-
klaasaanbiedingen

Hoge kortingen op alle
winterhandschoenen en op

bijna alle kleding.
Breinder 9b Schinnen

Naast de autoweg.
Tel. 04493-4266.

Mooie KAWASAKI Z #*..
bwj. '80, i.z.g.st, ’ 4.9^'
Tel. 04454-1146.
Te k. BMW K 100 RS,
85, koffers U-Af

’ 10.750,-. 045-316940^
Te koop lange
MOTERJAS. Tel. °^515441. ___-£
Te k. SUZUKI GSX Ho^'bwj. '91, nw.st, blauw*;.
km.st. 3.000, ’ 16.95°'
Tel. 045-317396. 'Te k. XR6OOR, bwj. 87, **’ 5.250,-. Tel. 045-310gg_>'

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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Banenpools

T de Najaarsnota blijkt dat Kok
joe tegenvaller heeft van 400 mil-
(Tj gulden binnen de totale over-vJ5sfinanciën. Desalniettemin
Tracht hij niet dat het financie-

van het Rijk daardoorJj? oplopen. Volgens Kok komt dit
l* de als geheel meevallende be-Jwnginkomsten. Het ziet er zelfs
.*r Uit dat het financieringstekort

dit jaar lager zal uitkomen dan de
voorziene 4,75 procent.

Kok wijst op de reeds eerder be-
kend geworden tegenvaller bij de
uitgaven voor investeringssteun
aan bedrijven (WIR) van 600 mil-
joen gulden. Dat nadeel zal echter
de komende jarenworden opgevan-
gen. Tevens moet dit jaar zon 460
miljoen gulden extra aan de EG
worden afgedragen.

De grootste meevaller zit bij Sociale
Zaken. Minister De Vries geeft 207
miljoen gulden minder uit dan hem
was toegestaan. Zo blijft er door de
trage start van de banenpools (ten
behoeve van absoluut kansarmen
op de arbeidsmarkt) 81 miljoen gul-
den onbesteed. Bij de uitgaven voor
de bijstand is een meevaller van 73
miljoen. Aan de rijksgroepsregeling
werkloze werknemers (rww) hoeft
43 miljoen gulden minder uitgege-
ven te worden dan gedacht.

Republieken maken ernst met aflossing schulden

Sovjet-staatsbanken
inRussische handen

<tef^OU - De centrale bank van
'ij Rusland wordt
g,, enige instantie op Russisch
j_ tidgebied die verantwoordelijk
U. voor het monetaire beleid, dat
we* leiden tot een versteviging
fès ?e positie van roebel.' Met deze
Dj °lütie heeft het Russische parle-
bli-ïJ e bevoegdheden in de repu-
c6m uslandvan de Gosbank - de
e>ïrile bank van de Sovjetunie -
fetK Vnesjekonombank - de Sov-
T°ank voor buitenlandse econo-

zaken - per 1 januari 1992
c.K-"anclen gelegd van zijn eigen

bank.

y. Oosbank is verantwoordelijk
et monetaire beleid in de

t)*tunie en de uitgifte van geld.
tj. is belast met
y betaling van rente en aflossing
flg-de buitenlandse schulden van

Sovjetunie.

b Skiërs in de Sovjetunie en het
en sten hebben al eerder gezegd dat

Poging om aan de bevoegdhe-
id van deze Sovj et-instellingen te
kiften het vertrouwen in de moge-

heden van de Sovjetunie om aan

haar verplichtingen te voldoen zal
ondermijnen.
In de donderdag bereikte overeen-
komst tussen de zeven grootste in-
dustrielanden (G-7) en acht Sovjet-
republieken over de buitenlandse
schuld van de Sovjetunie is gezegd
dat de Vnesjekonombank verant-
woordelijk blijft voor de aflossing
van de schulden.

Gisteren verklaarde Sovjet-premier
Sil^jev dat als uitvloeisel van de
overeenkomst met de G-7 de acht
republieken gezamenlijk twee in-
stellingen in het levenzullen roepen
voor de terugbetaling van de schul-
den. Een groot deel van de overeen-
komst is afhankelijk gesteld van
vooruitgang in de economische her-
vormingen en in de opbouw van
een betrouwbaar systeem voor de
terugbetaling van de schulden.

In de resolutie die het Russische
parlement gisteren aannam staat
verder dat de centrale bank van
Rusland verantwoordelijk is voor
het uitgeven van geld totdat de Sov-
jet-republiekenonderling een bank-
unie hebben gesloten.

beurs

Weggezakt
- De Amsterdamse

ectenbeurs heeft het enthousias-
me _,Waarmee de handel gisterenj^Td begonnen, slechts een uur
CbJ^en vasthouden. Daarna is de
ty k-stemmingsindex langzaam
Dj |gezakt van het hoogtepunt van
JT* Punten tot een slot van 90,5.
VT 0,2 punt lager dan het slot
(jT 1donderdag. De koersindex alge-
lfl/5 sprokkelde er 0,1 punt bij op
V ■gr °Ptiebeurs oefende vrijdag een
h te invloed uit op de effecten-
b 6, > aldus handelaren. De optie-
% zorëde 's ochtends voor inspi-

maar 's middags ook voor
ue l.oc* zodat de koersen daalden.
1^ koersen hadden echter ook te
T*>pen met een omslag op de
tWS in Londen, waar de Financialtj3es-indexvan positief naar nega-
\T ging, met een lagere opening
*J. de beurs in New Vork en met
i^n dollarkoers die de laagste was
l)cacht maanden.
<}~, °bligatiemarkt was een a twee
(wieltjes lager door de onzeker-
je d onder handelaren. „Er zijn de-
w week zoveel richtpunten ge-
'^e *"" een handelaar. De
S^e obligaties in de Verenigde
AtvTn zetten vrijdag de toon voorV^sterdam.Vgi1 de internationals wisten Unile-
w en Koninklijke Olie een winstje
{fj, enkele dubbeltjes te boeken.

leverde f 1 in op f 38,10 en is
k<_arrnee bijna weer terug op het
(j-^rsniveau van vóór de commotie
tjs?e Week rond de vrijages met Bri-
dbL, Airways. Philips moest drie

terug naar f 33,60.fl^niann-Tetterode mocht on-jTU-s de bekendmaking van een
20 procent lagere winst in de

ste negen maanden van het jaar,u.en. dubbeltjes in koers omhoog
1 * 40.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 42,60 42,40
ABNAmro A. inF. 79,30 79,40
AEGON 121,20 120,90
Ahold 82,00 81,90
Akzo 129,20 129,10
Alrenta 190,30 190,00
Amev 51,20 50,40
Bols 42,40 42,20
BorsumijW. 60,80 60,30
Bührm.Tet. 39,30 40,00
DAF 22,30 22,30
DordtPetr. 135,00 135,00
DSM 97,30 97,80
Elsevier 98,20 98,30
Fokker eert. 26,40 26,60
Gist-Broc.c. 32,10 31,60
HCS Techn. 1,95 1,90
Heineken 159,80 159,70
Hoogovens 50,40 50,10
Hunter Dougl. 64,50 64,70
IntMüller 61,20 61,50
Int.Ned.Gr. 47,90 47,50
KLM 39,10 38,10
Kon.Ned.Pap. 44,30 44,40
Kon. Olie 145,30 145,70
Nedlloyd 54,30 55,30
Océ 64,00 63,90
Pakhoed 45,00 45,40
Philips 33,90 33,60
Polygram 42,10 42,00
Robeco 95,30 95,00
Rodamco 59,90 59,90
Rolinco 95,80 95,40
Rorento 69,40 69,10
StorkVMF 43,00 42,80
Unilever 167,20 168,40
Ver.BezitVNU 73,00 73,10
VolmacSoftw. 21,80 21,70
VOC 41,20 41,00
Wessanen 82,70 82,20
Wolters-Kluwer 62,80 63,20
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 128,30-128,90(129,10)
KLM 37,20-38,00 (38,10)
Kon.Olie 143,50-145,50(145,70)
Unilever 167,20-168,20(168,40)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,50 50,00
ABNAmroHld.prf. 5,79 5,81
ACF-Holding 31,50 31,20
AhrendGr. c 145,00 145,00
Asd Opt.Tr. 9,00 9,00
AsdRubber 3,35 f 3,25
AntVerff. 430,00
Atag Helde 113,00 113,30
Athlon Groep 41,50 41,50
Athlon Groepnr.c 41,00
Aut.lnd.R'dam 89,50 89,50
BAM Groep 82,50 b 83,40

'Batenburg 115,00 116,00
Beers 110,50 110,00
Begemann 129,50 129,50

1Belindo 346,00 346,00 I

Berkels P. 1,26 1,24
Blydenst-Will. 34,50 34,50
Boer De, Kon. 204,00 204,00
BoerdeWinkelbedr. 80,20 80,40
Boskalis W. 22,90 21,70
Boskalis pr 25,30 23,70
BraatBeheer 35,50 34,00a
Breevast 8,60 8,50
Burgraan-H. 2900,00 2800,00a
Calvé-Delft pr 800,00 800,00
Calvé-Delftc 1067,00 1075,00
Cindu Intern. 143,00a 143,00aClaimindo 337,00 337,00
ContentBeheer 22,00 21,90
Cred.LßN 30,70 31,10
Crownv.G.c 141,50 141,50
CSM 84,80 83 90
CSM nrc 85,10 8490
DAF eert. 19,60 1970
Delft Instrum. 24,00 24,30
Desseaux 38,00 37,80
Dorp-Groep 40,00 40,00
Draka Holding 23,50 23,50
Econosto 24,00 24 90
EMBA 230,00 220,00 aErikshold. 67,30 67,00
Flexovitlnt. 67,50 . 67,50
Frans Maas c. 78,00 78,00
Gamma Holding 94,60 95,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 28,60 28,60
Geveke 37,50 38,00
Giessen-deN. 114,00 114,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso's Kon. 72,00 74,50
Grolsch 182,50 182,00
GTI-Holding 173,00 175,00
Hagemeyer 131,00 130,50
idemdiv'9l 128,80
HALTrustB 13,30 13,30
HALTrust Unit 13,30e 13,40
H.B.G. 191,80 190,50
HeinekenHld. 142,50 143,00
Hoek'sMach. 225,50 226,00
Holl.SeaS. 0,49 0,47
Holl.Kloos 420,00 420,00
HoopEff.bk. 7,20 7,30 ■HunterD.pr. 2,35 1,80
IHCCaland 56,20 57,00
Kas-Ass. 34,00 33,70
Kempen & Co 9,10 9,10
kondor wessels 32,50 32,20
KBB 73,40 73,00
Kon. Sphinx 47,20 48,50
Koppelpoort H. 409,00 409,00 a
Krasnapolsky 203,00 203,00
Landré &Gl. 47,00 47,00
Macintosh 39,50 39,70
MaxwellPetr.H. 115,50 116,00
Medicopharma 14,80 15,50
Moeara Enim 1195,00 1195,00
MEnimOß-cert 15600,00 15600,00
MoolenHold. 36,00 36,00
Mulder Bosk. 55,00
Multihouse 4,50 4,50
Mynbouwk.W. 363,50 363,50
Naeff 475,00
NAGRON 49,50 49.50

NIB 570,00 575,00
NBM-Amstelland 9,60 9,40
NEDAP 377,00 377,00
NKFHolding 208,80 208,50 aNed.Part.Mij 50,10 50,20
Ned.Springst. 7050,00
Norit 27,80 28,30
Nutriciagb 141,60 142,00
Nutriciavb 149,10 149,70
Nijv.tCate 89,20 89,50
OmniumEurope 9,00a 8,50 a
OrcoBank c. 70,80 70,90
OTRA 319,00 319,00
Palthe 59,80 59,80
PirelliTyre 22,90 23,00
Polynorm 124,50 124,00
Porcel. Fles 148,00 148,00
Randstad 39,00 39,30
Ravast 31,50 31,50
Reesink 65,00 65,00
Samas Groep 37,50 36,00
Sarakreek 15,70 15,50
Schuitema 1780,00 1780,00
Schuttersveld 51,50 51,00
Smit Intern. 47,00 47,50
St.Bankiersc. 16,80 17,00
StadRotterdam c 39,70 40,00
TelegraafDe 82,00 82,00
TextielgrTwente 86,00 86,00
TulipComp. 19,30 19,30
Tw.KabelHold 125,00 123,90
Übbink 68,50 67,50
Union Fiets. 65,30 65,30
Un.DutchGroup 4,00 4,00
Ver.Glas 430,00 425,00
Verto 35,80 35,80
VolkerStev. 60,00 60,00
Vredestein 14,50 14,50
VRG-Groep 39,50 40,00
Wegener Tyl 235,00 236,50
WestlnvestFortr 17,30 e 17,30
West lnv.F. wb. 119,00 119,00
WoltersKluwer 250,00 253,00
Wyers 31,30 31,80

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.f. 74,80 76,20
ABN Amro AmericaF. 64,80 65,30
ABNAmro Eur.F. 71,50 71,00
ABN Amro Far E.F. 54,70 54,30
ABN AmroL.F. 159,60 159,60
ABN AmroNeth.F. 79,50 79,80
ABN AmroObl. 170,40 170,50
Aegon Aand.f. 32,00 32,00
Aegon sav.plus 5,00 b 5,00 b
ABN Beleg! 59,80 59,60
ALBEFO 50,60 50,70
AldollarßFs 26,00 26,10
Alg.Fondsenb. 225,00 225,00
AllianceFd 10,50 10,50
Amba 45,40 44,00 d
Amro N.Am.F. 62,50 63,00
Amvabel 74,40 74,20
AsianTigersFd 58,00 58,10
AsianSelFund 51,00 52,00
Austro Hung.F. 4,00
Bemco Austr. 54,50 54,50

BeverBelegg. 3,35 3,35
CLN Obl.Div.Fonds 105,40 105,40
CLN Obl.Waardef. 110,10 110,00
Delta Uoyd 39,50 40,00
DPAm.Gr.F. 32,10 32,10.
DpEnergy.Res. 44,50 43,00 'Eng-H011.8.T.1 10,00 10,00
EMFrentefonds 64,80 64,80
Envir.Gr.Fnd 49,00 49,30
Esmeraldapart 34,20 34,50
Eur.Ass.Tr. 6,60 6,60
EMS.Gr.Fund 102,30 102,20
EGFlnvestm. 145,50 145,50
EMS.lnc.Fund 102,70 102,60
EMSOffsFund 100,60 100,40
EOE DuStlnF. 295,00 299,00
EurGrFund 52,50 53,00
Euro SpainFd 7,00
FarEastSelFund 55,20 55,20
Gim Global 50,60 50,60
Groeigarant 1,56 1,56
Holland Fund 70,90 70,00
Holl.Eur.Fund 47,00 46,80
Holl.Obl.Fonds 126,00 126,00
HolLPacF. 103,00 102,50
Innovest 85,60 85,60
Interbonds 529,00 529,00
IntereffektóOO 33,20 33,00
Intereffektwt 132,40 131,00
Investapart 69,40 69,80
ISHimal.F.s 7,40
Jade Fonds 151,00 149,00
JapanFund 17,70 18,40
Jap.lnd.AlphaFd 8200,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 9,00
Mal.Cap.F.s 5,00
Mees Obl.Div.Fonds 112,90 112,70
MexicoInc.F. 21,50
MXInt.Vent. 7,00
Mondibel 75,20 75,10
Nat.Res.Fund 1245,00 1245,00
NedufoA 116,00 116,00
Nedufoß 113,00 113,00
NMBDutchFund 41,80 42,00
NMBGeldm F 53,53 53,53
NMBGlobal F. 44,60 45,20
NMBOblig.F. 34,90 34,90
NMBRente F. 114,80 114,70
NMBVast Goed 38,10 38,10
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.Fund 1,20 1,15
Obam, Belegg. 235,60 235,30
OAMFRentef. 12,95 12,95
Pac.Dimens. 80,10 79,50
Pac.Prop.Secf. 31,10 30,70
Pierson Rente 110,50 110,50
Postb.Belegg.f. 55,70 55,70
Postb.Vermogensgroei 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnco- 3,90
me
RG Divirent 51,30 47,90 d
Rentalentßel. 144,30 144,30
Rentotaal NV 34,50 34,50
RGFlorente 111,70 111,70
RG SP Groen 53,50 53,60
RG SPBlauw 50,00 50,10'
RG SP Geel 47,10 47,10

RodinProp.s 90,00 90,00 ■Rolinco cum.p 70,00
SchrodlntPropF 29,30 29,30 ■Sci/Tech 14,00 14,00 'TechnologyF. 19,20 '19,20 1
TokyoPac.H. 225,00 223,00 1
Trans Eur.F. 78,00 77,60 !
TranspacF.Yen 315,00 315,00 1
Uni-Invest 21,00 21,00 1
Unicolnv.F. 75,80 75,70
Unifonds 31,00 31,00
VWN 65,00 65,00
VastNed 111,00 111,00
VentureF.N. 10,00 10,00 ',
VIBNV 63,10 63,10
VSB MixFund 50,80 51,00
VSB Rente F. 107,20 107,20
WBOInt. 67,50 67,50
Wereldhave NV 131,00 130,50
Yen Value Fund 82,40 82,00
ZOM Florida F $ 46,50 46,50

Parallelmarkt
Alanheri 30,40 30,30
ABF 104,10 " 104,30
Berghuizer 46,70 46,60
Besouw Van c. 59,20 59,20
Biogrondßél. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,50
Comm.Obl.F.2 95,30
Comm.Obl.F.3 95,70
De Drie Electr. 12,50 12,50
DeltaLlVast 54,90 54,90
DeltaLl.dlr ■( 63,10 63,30
DeltaLlEcu 59,50 59,50
DeltaLlMix 58,20 58,30
DeltaLlßente 56,20 56,20
Dico Intern. 83,50 83,50
DOCdata 6,80 6,60
D.T.O.T 46,00 45,40
Ehco-KLMKI. 40,00 40,00
E&LBelegg.l 66,00 66,20
E&LBelegg.2 71,80 71,90
E&LBelegg.3 104,80 104,80
E&LBelegg.4 75,70 75,70
E&LKapßenteFonds 101,40 101,40
Freeßec.Sh. 29,00 29,00
GaiaHedgel 115,00 106,90
Geld.Pap.c. 70,00 70,20
German City E. 49,50 49,50
GoudaVuurvc 80,00 80,20
Groenendijk 46,30 46,00
Grontmü 51,00 51,00
HCA Holding 45,20 45,00
Heivoet Holding 38,50 37,50 a
Hes Beheer 39,00 39,50
Highl.Devel. 17,00 17,00
Homburg eert 1,30 1,25
Interview Eur. 3,30 3,40
Kühne+Heitz 41,80 42,10
LCIComp.Gr. 6,30 6,20
Melle 528,00 527,00
Nedcon Groep 38,00 38,10
Nedschroef 88,00 89,00
NewaysElec. 6,30 6,70
NewEur.HtlsDM 20,50 20,50 dNewtronHoKf 2,40 2,70

PanPacific 10,50 10,50
Pie Med. 5,20 5,20
SimacTech. 12,10 12,10
Sligroßeh. 46,10 46,10
VHS Onr.Goed 3,00 3,10 a
Vilenzo 37,50 37,50
Welna 235,00 237,00
Wereldhave 4,50
Weweler 38,40. 38,40

Wall Stroef
allied signal 39 38 1/.
amer.brands 38% 38%
amer.tel.tel 37 36' A
amoco corp 49% 48%
asarco mc. 22% 22%
bethl. steel 12V. 11%
boeing co 44% 43%
can.pacific 17%
chevron 69V_ 67%
chiquita 41V. 41' A
chrysler 12 11%
citicorp 10% 10%
cons.edison 25% 25%
digit.eq_jpm. 60% 60%
dupontnemours 44% 44%
eastmankodak 46% 46%
exxon corp 58% 57%
ford motor 25 24%
gen. electric 66% 66%
gen. motors 31 Va 30%
goodyear 48% 49%
hewlett-pack. 48% 47%
int.bus.mach. 95% 94%
int.tel.tel. 53% 52%
kim airlines 21% 20%
mcdonnell 70% 72%
merck co. 144% 144%
mobiloil 66% 65
penn central 24% 24%
philips 19 18%
primerica 35% 34%
royal dutch 81% 80%
sears roebuck 36% 35%
sfe-south.pac. 11% 10%
texaco mc. 60V2 59%
united techn. 46% 46%
westinghouse 16'A 16
whitmancorp 12% 12%
woolworth 26% 25%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,730 1,850
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5,60

'canad.dollar 1,510 1,630
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,08 3,33
finse mark(100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,35 34,10
grieksedr.(lOO) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire(10.000) 13,75 15,45
jap.yen (10.000) 134,00 140,00
joeg.din._m 100
noorsekroon (100) 27,15 29,65

oost.schiU.(loo) 15,70 16,20
poitescudo(lOO) 1,17 1,35
spaanse pes.(100) 1,68 1,84
turkse pond (100) 0,0290 0,0435
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 123,75 128,25

Wisselmarkt
amerikdollar 1,78755-1,79005
antill.gulden 0,9845-1.0145
austr.dollar 1,4126-1,4226
belg.frank(lOO) 5,4670-5,4720 'canaddollar 1,56925-1,57175
deense kroon (100) 28,950-29,000
duitse mark(100) 112,6500-112,7000
engelse pond 3,2095-3,214
franse frank (100) 32,935-32,985
grieksedr.(lOO) 0,9410-1,0410
hongk.dollar(100) 22,8250-23,0750
iersepond 3,0030-3,0130
itaUire(10.000) 14,865-14,915
jap.yen(10.000) 137,975-138,075
nwzeel.dollar 1,0128-1.0228
noorsekroon (100) 28,585-28,635
oostenr.sch.(lOO) 16,0020-16,0120
saudiar.ryal(loo) 47,575047,8250
spaanse pes. (1(|0) 1,7550-1,7650
surm.gulden 0,9820-1,0220
zweedsekr. (100) 30,755-30,805
zwits.frank(loo) 126,660-126,710
e.e.u. 2,2900-2.2950

Index Amsterdam
CBS-koersindexü9B3=loo)
algemeen 194,60 194,70
idexcl.kon.ohe 185,80 185,70
internationals 199,40 199,90
lokaleondernem. 190,90 190,60
idfinancieel 136,40 135,70
idniet-financ. 243,60 243,60

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 277,00 277,10
id excl.kon.olie 249,80 249,60
internationals 296,00 296,70
lokale ondernem. 256,10 255,60
id financieel 201,00 199,90
id niet-financ. 309,20 309,20

CBS-stemmüigsindex (1987=100)
algemeen 90,70 90,50
interaation 85,70 85,60
lokaal 91,20 91,00
fuunstell 91,80 91,10
niet-financ 91,30 91,20
industrie 100,60 100,60
transp/opsl 100,00 99,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,810-21,410, vorige
20,850-21,450,bewerkt 23,010 laten,vonge
23,050 laten
Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt;3lo laten, vorige 310 laten.

Dow Jones

Industrie 2.902,74

- 29,95

OPTIEBEURS
I serie omzet v.k. !sJs_

Abn amro cjan 40,00 631 3,00 2,70
abnamro cjan 42,50 233 1,00 1,00
abnamro c apr 42,50 378 1,90 2,00 " "
abnamro c apr 45,00 481 0,60 0,90 a ■

abn amro c jul 45,00 214 0,90 0,90' "abnamrocj93 40,00 274 4,20 4,10 b I
abn amro cj94 32,50 199 10,60 10,90a..:
amev c apr 50,00 203 3,20 b 3,00 -
buhr pjan 37,50 281 1,10 0,50
els cjan 90,00 216 8,50 9,60 a
els cjan 95,00 267 4,80 b 5,30 a
els c apr 95,00 314 6,80 bB,ooa
els c apr 100,00 719 4,30 5,00 -els c apr 105,00 215 2,10 2,80 .
coc c dcc 270,00 260 11,50 12,50
coc c dcc 280,00 271 4,50 4,60 b.
coc c dcc 285,00 960 2,40 270
coc cdec 290,00 699 1,20 1,30 '
coc cjan 280,00 470 6,50 b 7,30
coc pdec 270,00 522 1,40 a I,lob "coc pdec 275,00 567 2,40 2,10
coc pdec 280,00 500 3,70 3,60
coc pdec 285,00 232 6,70 6,40 ■"
coc pjan 280,00 859 5,20 5,00 Ij
coc pn93 230,00 476 4,20 4,00 f>
hoog cjan 45,00 530 6,00 b 6,00 .
hoog cjan 55,00 218 0,70 0,70
hoog c apr 50,00 205 3,80 4,30
hoog c apr 55,00 265 2,00 2,20 A
ing pjan 47,50 210 1,00 1,00
kim cjan 37,50 337 3,20 2,60 —kim c okt 55,00 199 I,ooa 0,70 ■'
kim pjan 37,50 318 1,10 1,20b "
nedl cjan 50,00 599 5,70 6,50 .
nedl cjan 55,00 592 3,00 3,30 -
nedl pjan 60,00 386 6,00 5,30 '-'
phil cjan 35,00 317 1,10 1,00 B
phü c 093 30,00 387 8,40 8,30
phil p dcc 32,50 260 0,40 0,40 'phil pjan 32,50 685 0,80 0,90 -"phü p096 35,00 335 4,50 4,80 '.
olie cjan 150,00 296 2,20 2,50 ■""
olie cjan 160,00 361 0,50 0,50 '
olie cjan 170,00 352 0,20 0,20
olie pjan 140,00 675 1,10 1,10 ,
olie pjan 160,00 306 15,00 14,50 '
olie papr 150,00 511 6,00 6,00
olie papr 160,00 301 14,70 14,60 ■unil pdec 170,00 215 4,10 a 3,30 a
unil pjan 165,00 398 2,50 2,10 a

a laten g=bieden . ex-div.
b=bieden h-laten-t-ei-div.
c=e»claim k gedaan + h
d- ei-dividend l=gedaan+g
e- gedaan t bieden »k= slotkoers vorige dag
I=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren ' j

economie

Kok krijgt in totaal 2,7 miljard gulden minder binnen

Forse tegenvaller
bij winstbelasting

Van onze economische redactie

HAAG - Minister Kok (Financiën) kampt opnieuw met
"^ forse tegenvaller bij de winstbelasting voor bedrijven (de
eftnootschapsbelasting). De tegenvaller bedraagt 1,2 miljard
jpden.Deze komt bovenop een reeds eerder in de rijksbegro-

r^S verwerkte tegenvaller van 1,5 miljard gulden bij dezelfde.Casting. Totaal zal er dit jaar 2,7 miljard gulden minder aan
6linootschapsbelasting binnenkomen dan verwacht.

°* meldt de tegenvaller in de zo-doemde Najaarsnota: een stuk
de i

n hij de stand van zaken met
v 'opende begroting 1991 aan de,«tier meedeelt. Bij de loon-en in-
yo^stenbelasting heeft Kok mee-
TOo-' e loonbelasting is die
st» J*l^o6ll gulden, bij de inkom-
ensbelasting 530 miljoen. Ook de
(j.* levert meer op dan voorzien,
j er 's de meevaller 1,3 miljard gul-
_iÜ' 00rts leveren vrijwel alle ac-

meer op.

Philips stort zich op video-verhuur
EINDHOVEN - Philips kan
voor 50 procent gaan deelnemen
in de grootste Britse video-keten
Cityvision waarop de Ameri-
kaanse video-gigant Blockbuster
een bod van 135 miljoen dollar
heeft uitgebracht. Dit heeft Phi-
lips gisteren bevestigd, nadat
Blockbuster de overneming van
Cityvision had bekendgemaakt.
Blockbuster kan de 135 miljoen
dollar in contanten voldoen of'
maximaal 4 miljoen aandelen
uitgeven.

Afgelopen maandag liet Philips
al weten circa 66 miljoen dollar
te investeren in Blockbuster.
Met die investering konden met

Blockbuster nieuwe commercië-
le activiteiten worden ontwik-
keld of zes miljoen aandelen
Blockbuster worden verworven
tegen 11 dollar per stuk. Die
nieuwe commerciële activiteiten
blijken dus nu in het Verenigd
Koninkrijk te liggen waar Cityvi-
sion met 875 videotheken ope-
reert onder de naam Ritz.

Philips is in rap tempo bezig
haar belangen in de video-ver-
huurbranche vorm te geven. De
video-verhuurwinkels vormen
voor Philips een uitstekende mo-
gelijkheid om haar nieuwe inter-

actieve compact disc (CD-I) op
de markt brengen. Al eerder
heeft Philips haar 'belangen uit-
gebreid in de Belgische video-
onderneming Superclub die be-
halve in België ook actief is in de
Verenigde Staten.
Blockbuster is in de VS de groot-
ste keten van videotheken. In
Noord-Amerika, Latijns-Ameri-
ka, het Verre Oosten en Europa
telt Blockbuster 1.934 videothe-
ken. Daarvan zijn er ruim 1.000
in eigendom en worden de overi-
ge op basis van franchise gedre-
ven. In oktober maakte Philips
nog bekend dat deelneming
wordt overwogenin de keten Vi-
deoland in Nederland.

Weinig armen
in Nederland

TILBURG - Het aantal mensen
dat structureel onder de armoe-
degrens leeft is kleiner dan tot
nu toe werd aangenomen. Circa
één procent van de Nederlandse
bevolking heeft gedurende lan-
gere tijd een inkomen beneden
het sociaal minimum. Dit blijkt
uit een onderzoek van de aan de
Katholieke Universiteit Brabant
verbonden hoogleraar prof. dr J.
Berghman (sociale zekerheids-
wetenschaD).
Hij heeft gedurende drie jaar, in
1986,1987 en 1988, de armoede in
Nederland onderzocht. Daaruit
blijkt dat in elk jaar circa 6 a 7
procent van de bevolking enige

tijd beneden de officiële armoe-
degrens (bijstandsniveau) leefde.
Maar slechts 1 procent bleef ge-
durende de volle drie jaar onder
de armoedegrens. Voor drie pro-
cent van de bevolking bleef de
armoede beperkt tot twee jaaren
voor 9 procent tot één jaar,
hoofdzakelijk dankzij het vinden
van werk, inkomsten van de
partner of uit sociale zekerheid.
„Dit betekent", aldus de hoogle-

raar, „dat slechts een uiterst be- ,
perkt deel van de bevolking als
structureel arm beschouwd moet .
worden." Hij vindt dat deze
groep intensief begeleid moet \
worden, in het kader van de so- 'ciale vernieuwing, om hen uit de
armoede-sfeer te krijgen.
Berghman voorziet wel dat door |
de ingrepen in de wao er een I
nieuwe 'kwetsbare groep men- |
sen' ontstaat die leeft rond het
bestaansminimum. Voor deze
tnensen is het belangrijk dat uit-
keringen boven het minimumni-
veau in stand worden gehouden,
zo bepleit de Tilburgse hoogle-
raar.

VNCI ontevreden met nieuw wetsvoorstel milieuheffing

'Chemische industrie
blijft in gevarenzone'

DEN HAAG - Het kabinet laat de
chemische industrie in de gevaren-
zone. Dat concludeerde de Vereni-
ging van de Nederlandse Chemi-
sche Industrie (VNCI) gisteren uit
het donderdag naar de Kamer ge-
stuurde (gewijzigde) wetsvoorstel
Wet Algemene Bepalingen Milieu-
hygiëne (WABM). „Ondanks aange-
brachte veranderingen resulteert
het voorstel in een verdubbeling
van de heffing op energiedragers
voor de industriële grootverbrui-
kers als Hoogovens en Hoechst,"
zegt de VNCI, die al maanden oppo-
sitie voert tegen de hogere heffin-
gen.

In het voorstel stelt het kabinet be-
drijven die meer dan 10 miljard
kuub aardgas gebruiken volgend
jaar weliswaar gedeeltelijk vrij van

_
de brandstofheffing, maar dat is
niet genoeg, vindt de VNCI. Een-
zelfde vrijstellling geldt voor de
zogenoemde restgassen die bij de
produktie vrijkomen en nog kun-
nen worden gebruikt. De voorge-
stelde verlichting voor de bedrijven
betekent dat andere brandstofge-
bruikers 120 miljoen extra moeten
betalen.

Kleinere industriële ondernemin-
gen, die eveneens op de wereld-
markt opereren, worden door de
verschuiving nu hoger aangeslagen
dan in de aanvankelijke voorstellen,
luidt verder de kritiek van de VNCI.

Nederland is het enige land ter we-
reld dat zijn toevlucht neemt totzon lastenverzwaring: „Hier is du?
sprake van een solo-actie". De
VNCI vindt dat het kabinet voorbij-
gaat aan de (verslechterende) con-
currentiepositie en de daaraan ver-
bonden werkgelegenheid.
De Stichting Natuur en Milieu
(SNM) is juist verbijsterd over het
ontzien van de grootverbruikers en
het neerleggen van een deel van de
lastenverschuiving bij de huishou-
dens. De verschuiving van groot-
naar kleinverbruikers is volgens de
SNM volstrekt strijdig met het doel
van de brandstofheffing: een lager
energieverbruik. Ook het principe
„de vervuiler betaalt" wordt door
het kabinet met voeten getreden, al-
dus de stichting.

Dochter Sony
flopt op beurs
TOKIO - De introductie op de
beurs van Tokio van Sony Music
Entertainment, dochteronderne-
ming van de Japanse electronicagi-
gant Sony, is een volledige flop
geworden. Gisteren, de eerste dag
waarop er in de aandelen kon wor-
den gehandeld, kwam er geen enke-
le transactie tot stand. Bij de in-
schrijving op de aandelen, voor
6800 yen (f 95,20) per stuk, kwam er
al geen enkele reactie binnen. Ook
een laatprijs van 5700 yen (f 79,80)
trok geen belangstellenden.

„Toen ik dezeweek m'n ochtenblad
opensloeg en las dat The Rolling
Stones van Sony Music waren over-
gegaan naar Virgin Records wist ik
dat het moment van de beursintro-
ductie verkeerd was gekozen", al-
dus een Japanse effectenmakelaar.
De overstap van de Britse rock-
groep werd woensdag bekend. Het
nieuwe contract, dat onder meer het
uitbrengen van drie nieuwe albums
na 1993 inhoudt, levert de Stones
tussen de dertig en veertig miljoen
dollar op.
Niet alleen het vertrek van de Sto-
nes heeft Sony Music (voorheen
CBS Records) parten gespeeld. Ook
het bedrag dat Michael Jackson
voor een eerder dit jaar afgesloten
contract ontvangt is zorgwekkend,
aldus een deskundige. Jackson zou
voor zes nieuwe albums honderd
miljoen dollar krijgen. De misluk-
king van de beursgang wordt ver-
der toegeschreven aan het matige
beursklimaat en aan de daling van
de winst van Sony Music en van de
moedermaatschappij Sony.

Kuuroord in
Nieuweschans
verkocht aan

Koop Tjuchem
NIEUWESCHANS - Het in grot*
financiële problemen verkerende
bronnenbad in Nieuweschans
wordt per 1 januari overgenomen
door de Koop Tjuchem Groep in
Groningen. De hoofdfinancier van
het kuurcentrum, het pensioen-
fonds PGGM, heeft daarover deze
week met Koop een principe-
akkoord bereikt. De werkgelegen-
heid van het personeel blijft ge-
waarborgd. De positie van directeur
drs R. Kieft staat wèl ter discussie.
Het principebesluit is vrijdagmid-
dag aan het personeel bekendge-
maakt. „Als dit niet gelukt was,
hadden we aan het eind van het jaar
de zaak op slot moeten doen en de
sleutel bij PGGM moeten inleve-
ren", aldus president-commissaris
J. Kamminga.

Hobbycomputers in trek

" Als warme broodjes gaan ze over de toonbank, de computers. Opgestapeld staan ze in
de Jaarbeurs in Utrecht en er zijn er gisteren ook al stapels verkocht. De Hobby Computer
Club (HCC) Microcomputerdagen zijn gisteren begonnen en de verkopen gaan vandaag
nog door.
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Motoren
HONDA CB 750 Fl, 34.000
on, i.g.st. en koffers, vr.pr.
c 2.900,-. Tel. 045-226863.
3ROTE voorraad Customs,
:a. 250 stuks op voorraad
net 3 mnd. Bovag-garantie.
Mie merken 1992 modellen
_l leverbaar. Goed gesor-
eerde kledingshop. Uw mo-
orpartner voor het zuiden.
Rekers-motoren, Heerlen-
Moord. 045-215375.
HONDA CB 650 nighthawk
3wj. '85, pr. ’7.500,-, tel.
345-445039.
Te k. VIRAGO XV 535, 08-
-90, Am. uitv., in nieuwstaat,
/r.pr. ’9.250,-. Tel. 045-
--22988.

Te k. HONDA Boldor, bwj.
'79, vr.pr. ’3.800,-. Tel.
045-753913.
Te koop SUZUKI 250 cc met
koffers; 2 motorpakken mt.
S en L; 2 helmen,; 2 paar
laarzen, leer 38 en 43; 2
paar leren handschoenen; 2
nierbanden. Pr.n.o.t.k. Tel.
045-441356.
Te k. HONDA CR 125, bwj.
'89, i.z.g.st, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 045-410081.
Te koop GEVRAAGD Shop-
pers v.a. bwj. '82, event. ruil
auto mog. Tel. 045-244947.
Te k. SUZUKI GSX 400 Im-
pulse, bwj.'B7, km.st. 10.500
Tel. 045-322625.

(Bromjfietsen

6121 XE, huisnr. 41.
Te koop YAMAHA RD 50,
_wj. '80, werkelijk in nw.st,
net verz., pr. ’1.000,-. Tel.
34405-2726.
Te k. bromfiets VESPA kl.
.wart, 2 jr. oud, met sport-
/Ign., ’ 400,-. 045-271213.

i Te k. GIANT Cadex race-

' iets, '91, nieuw, ’2.800,-,
/cpr. ’ 1.800,-.045-253111
Te k. Vespa CIAO, bwj. '88,
z.g.st. Burg. Custerslaan

22, Landgraaf, na 16.00 uur.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '90,
_.auw/wit, vr.pr. ’BOO,-. Tel.
)45-326267.

Nieuwe GIANT Escaper en
Track 1992 zijn binnen,
Tiod. 1990 en 1991 spec.
.rijs. Div. gebruikte ATB
ietsen. Bert Rekers, Wil-
emstr. 85, Heerlen. Tel.
345-726840.
Te k. HONDA MT 5, kl.
Wauw/rood, bwj. '86, mcl.
verzek. vr.pr. f 650,-. Tel.
045-217062.

Prachtige in nieuwstaat ver-
kerende 45-jarige OMA-
FIETS. Alles origineel van
het merk "Magneet. Geen
koopje. 045-257371.
Vespa CIAO, grijs met ster-
wielen, snelpijp, snelgas,
slot, 6 mnd. verzek. en MDS
helm, zeer mooi, pr. ’ 750,-.
045-410344 na 19.00 uur.
Te k. brommer HONDA MTS
m. div. losse onderd. mcl.
verz. tot 31-5-92, tel. 04498
-51186.
Te k. VESPA Ciao, met ster-
wielen, i.z.g.st. Slakken-
straat 81, Hoensbroek.
Te koop HONDA MTX, bwj.
'88. Tel. 045-317632.

Wintersport
Te k. 3 paar ALPINE ski's, 3
paar skischoenen, 5 ski-
broeken. etc. 045-216373.
Te huur luxe APPARTE-
MENT, Oostenrijk, sneeuw
zeker. lnl. 045-255755.

Sport& Spel

__^_t_SFORTHUIS

EmmastraatTl 64T1KB Heerlen
"fetefoon045-713495

PAINTBALL
Diverse pistolen - maskers

enz. CO2 capsules,_ 4 kleuren verfballetjes.
Tube (10) ’3,25

Te k. Ketler FITNESS-APP.
type Classic; buik- home-
trainer, div. halters, pr.n.o.t.k
Tel. 045-422502/792997.
Voor al uw RUITERSPORT-
ARTIKELEN: Salimans
Paardesport, Battenweg 16,
Maasbracht; voor België
Manege de Gersalhoeve,
Breeërsteenweg 195, Kin-
rooi.
Zondag 24 november
SPORTARTIKELENMARKT
in Manege de Gersalhoeve
te Kinrooi (B). Verkoop van
restantpartijen, sportartike-
len, ruitersportartikelen en
westernartikelen.
Te k. radio-grafisch be-
stuurbare AUTO, merk Ta-
miya, Beach Buggy, met
zender, accu's, laders, on-
derd. Vr.pr. ’300,-. Tel.
04450-2393.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

"f~- ; :Vakantie en Rekreatie_________ .. Als u ons voor 12 uur
jj Zeilen/Boten 's morgens belt, staat uw

V*n part. Comp. 777 te h. in n
C°L° i^nfn^H9

ZEELAND, 30 Pk binnen- l^n^ 7 oofiP 9
boord motor, sl.pl. voor 4 Tel. 045-719966.
pers. In hoogseizoen. Tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-045-727071. ' teer via: 045-719966.
'Caravans/Tenten

Caravan-import Feyts.
Vouw-wagens: ALPEN KREUZER

in drie kleuren vanaf ’ 5.020,- compleet.
Tour-caravans: BURSTNER-HOBBY-KNAUS
diverse aanbiedingen in overjarige caravans.

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

Attentie
! -H)j de Chateau en Homecar

*x-verhuur caravans met
duizenden guldens korting

in de aanbieding.
ï RALON CARAVANS
Brommelen 58 A, Geulle.

Tel. 043-645079. ,
Caravans en VOUWWA-
GENS bij Camping Cars
Ridderbeks, Prinsenbaan
180, Koningsbosch. Tel.
04743-2213
B| 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.
Te koop ERIBA Familia, '90,
met voortent, omvormer,
porta potti, combi rolhorren,
stereo-inst, Nederlands re-
gistratiebewijs, vr.pr.

’ 14.995,-. Tel. 09-32.
12453225.
Te koop zeer mooie STA-
CARAVAN vaste staanpl.
nabij Valkenburg, 12x3 mtr.
spits dak met zolder, 2
slpks., woonr., keuken,
aanb. met ligbad, w.e. Op-
brengst verhuur ’ 4.500,-
-per jr., vr.pr. ’ 20.000,-. Tel.
045-211514
CARAVANSTALLING in
Heerlen vanaf ’200,-. Ver-
hard, afgesloten en bewaakt
Tal. 045-212146.
Te k. HOBBY Lux 430, '88, 4
a 5 pers., badr., voort. Tel.
04498-54664.
Te k. BURSTNER 440 TN in
nw.st., toiletruimte, ringverw
SSK-kop. Vr.pr. ’11.500,-.
Oude heide 4, Landgraaf.
045-317304.
CARAVANSTALLING
Brunssum, afgesloten en
verhard terrein. 045-271062
Nu VOUWWAGEN voordeel
bil H. Stassar, Heisterberg7l|Hoensbroek 045-224200
Oèk voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

Te k. KNAUS Azur 380, 4-
pers. met voortent, 1987.Tel. 04498-54390.

Campers
Te k. CAMPER Fiat Ducato
diesel met 6-pers. grens-
landopbouw, bwj. '87. Kool-
weg 11, Elsloo. 046-371925

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

Oostenrijk
8 dagen HITTISAU ’769,-
-p.p. H.P. Per luxe touringcar
Vertr. 29 febr. / 7 maart 1992
In hotel Schift, kamers met
douche, w.c, balkon, sauna.
Hubertus Reizen 045-
-352871. LidS.G.R.

Diversen

Volvo ski open
de ski-informatiedag

vandaag bij Volvo Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek,

oem Heerlen. 045-22005..

(Hulsjdieren
Handtamme en pratende
PAPEGAAIEN, ook baby's.
Ariane, Bleijerheidestr. 10
Kerkrade. Tel. 045-351340.
Inruil voor kweek mogelijk.
In- en verkoop van goede
sport- en recreatiepaarden.
Stal de blauwe Steen, Rob
JOOSTEN, tel. 045-242864.

6291 XE, .
30 jr. TEKKELFOKKERIJ.
Op dit moment welpen,
(dwerg-), tel. 09-49-2406-
-3175. Herzogenrath.
YORKSTERRIERS, boe-
mers dw.poedels, Perz. kat-
jes Walem 11a 04459-1237
Duitse DOGGENPUPS
zwart/zwart-wit, van kam-
pioensafst. met stamboom.
Tel. 04990-71497.
Te k. jonge Mechelse HER-
DERTJES 7 weken. Tev.
Mechelse herderl4 mnd.
geschikt voor bewaking. Na
4 uur. Custerslaan 13,
Landgraaf.
Perz. POESJES, nu 3 wkn.
oud, kunnen besteld worden
Tel. 045-273776.

■Te k. mooie BOOMER-
HONDJES pups ingeënt en

' ontwormd. Tel. 040-863946.
Te koop Brits korthaar
POESJES, met stamboom
en enting. Tel. 04498-53188
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002
DOBERMANNPUPS met
stamb. en Berner Laufhun-
den (Basset). 04125-5077.
Te k. prachtige Schotse
COLLIE-PUPS (lassie) ing.
en ontw. Tel. 08866-3151.
Te k. 2 TECKELPUPS, reu,
6 wkn. oud. Dr. A. Kuyperstr.
99, Brunssum. 045-218196.
Te k. LABRADORS-PUPS
ingeënt en getat met stam-

_
boom. Tel. 04990-72723.

'Diverse VOGELS te koop.
[ Tel. 045-215573.
Te k. jonge GOLDEN RE-. TRIEVERS uitst. afstam-
ming met stamboom. Tel.
040-531383.
YORKSHIRE-TERRIËR-
PUPS ingeënt en ontw. Ou-
ders aanwezig, ’450,-. Tel.
04130-65127.
Te k. mooie Haflinger
HENGST/veulen, uit hoog
bekroonde ouders, prettig
karakter! J. Corsten, tel.
04954-1471.
GOLDEN-RETRIEVER
pups ouders HD vrij en teef
2V2 jr. Tel. 040-427963, na
19.00 uur 040-441432.
Te k. BERNER-SENNEN
pups, Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483
Te koop enkele zeer veelbe-
lovende Duitse HERDER
teven, ca. 10 wk., met stam-
boom, beide ouders HD-vrij.
Tel. 043-478871.
Te k Amerikaans COCKER-
SPANIËL pups met stam-
boom. Tel. 04492-3655
Te koop jonge TECKELS,
geënt en ontwormd. Tel.
043-649293.
T.k. prachtige BOUVIER-
PUPS, stamboom, ingeënt,
ontwormd. Schrift, garantie,
lid NBC. 04923-62406.
Pracht, blonde BOUVIER-
PUPS prima stamboom,
HD-vrij, schrift. garantie
04138-75668.
Kennel Woolyball's heeft
momenteel prachtige BOB-
TAILPUPS te k. met stam-
boom, lnl. A. Lamers. Tel.
045-314173.
Te k. prachtige DOBER-
MANNPUPS, kampioen-
afstamming, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 08866-3151.
Te k. Engelse FOXTER-
RIERS en bouvier m. stam-
boom, tel. 04742-2209.
Te k. RUITERSPORTART.
rijlaarzen va. ’37,50; de-
kens va. ’70,-; rijbroeken
va. ’70,-. Tel. 04492-1038.
Te k. zwarte en grijze
DWERGPOEDELS, ingeënt
en ontwormd, kl. soort, tel.
04750-16590.

' GREYHOUNDPUPS te k.
de snelste hond ter wereld,
7 weken oud, ing. en ontw.
Kindvriendelijk. 045-250381
Te koop DOBERMAN Pin-
cher pup, vader kamp. IPO
3, HD-min. Tel. 04759-1396

' VOGELS ruim 120 soorten
o.a. Kaapse kanaries, zwar-

■ te-zwartkop-mozambiqsijs-
jes. Div. vogels in de aan-
bieding o.a. maskergoud-
vinken. Dierenspeciaalzaak
Jos Leblanc, Heisterberg 21
Hoensbroek. 045-212876.
Te koop wegens omstandig-
heden witte BOUVIER, 9■ mnd oud, klein en langh.
boomerhondje plm 1 jr. Rot-
terdamstr. 21, Heerlen.
Siberische HUSKY'S-PUP-
PIES, ingeënt en ontwormd,
7 wkn. oud. Tulpenstr. 2,
Schinveld.
Te ie WEST-HIGHLAND
White Terriër-pups met
stamb. Tel 0949-216220748
HANDTAMME en baby
Ara's, Geelkuif- en Roseka-
katoes, grijze Roodstaarten,
groene Amazones en Lo-
rie's. Deze Beo's voor
’195,-. Tevens inruil en in-
koop voor kweek. Tel. 046-
-375359.
Te k. MECH.HERDER-
PUPS, 6 wk. vader en moe-
der in dressuur. 046-756366
MECH.HERDER, teef, 14
mnd. zeer lief en waaks. Tel.
046-333425.
Te koop DOBERMANN, 4
jaar oud. Tel. 045-254101.
Te k. Siberische HUSKY-
PUPS ingeënt en ontw. Tel.
04138-76623 b.g.g. 73394.
Te koop jonge COLLIE'S,
Herders, Labradors, Kees-
jes, Shih-Tzu's, Malthezers,
Poedels, Teckels en Bas-

' taardjes. Tel. 04958-91851,
di. 26 nov. gesloten.
Te koop BOUVIER. Tel.
045-454235.
Te k. DISCUSVISSEN,
turquoise, maten M t/m XL.
Schaesberg 045-323280.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

huisnr. 107.
Opleidingen

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-92.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
TECHTRAIN (computer)
opleiding aan huis en in be-
drijf. Tel. 046-377801.

t/m 7 dcc. JMAftl^ 1
elke dag J^Uj^^K vindt
kans als J li m tussen de| uuw JJ^MM^PICCOLO'S.

Staan uw postcode en huisnummer tussen de
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

T ook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

■ ■■■■■■■■■■"■■■■■■aa

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

Elke dag vindt u 10 postcode/huisnummer
combinaties uit uw eigen omgeving in het

Limburgs Dagblad.

<^\^^^^ i I il>.4MifTl_Hr*
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
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:
Limburgs Dagblad QUljljEi

De duidelijkekrant

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor van het Limburgs Dagblad te Heerlen.

gpiccolo's fejßg^
UITREIKING WEEKPRIJS 3

In het P.T.T.-postkantoor Kerkplein te Landgraaf werd de derde weekprijs
van het 'Lees, Bel en Win'-spel uitgereikt aan MEVROUW LOGISTER uit
LANDGRAAF.
De prijs bestond uit ’ 100,- van het Limburgs Dagblad en een bureauklokje
en de jaarcollectie postzegels 1990 van de P.T.T.-Post.
Op de foto van links naar rechts:
mevr. M.C. Logister, de hr. CR. van de Kerchove (lokaal directeurpostkan-
toor Landgraaf) en mevr. A.R.L.R. Hendriks (piccoloteam Limburgs Dag-
blad). Foto Christa Halbesma

I

6191 GZ, huisnr. 10.
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen, lnl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.
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, lnl. Verkeersschool
Amoldussen, Hoogstr. 201,
6373 HT Landgraaf. Tel.
045-311631.
BOVAG Erkende Autorij-
school Th. van Bentum. De
juiste weg naar uw rijbewijs.
045-217487. Hoensbroek.

Uw RIJBEWIJS binnen 8
dagen op de Ned. Antillen
via Saba Driving Organisati-
on. Bel voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.
rijbewijs, vraag naar onze
voorwaarden).

Rijlessen Autorijschool Thijs
MAYNTZ rijksgediplomeerd.
Voor een goede en gunstige
rij-opleiding! leder die zich
voor 1 januari 1992 aanmeld
voor een rij-opleiding cat B
(schakelauto) krijgt de eer-
ste tien rijlessen a ’ 30,- (75
min.) en de aanvraagkosten
voor een rij-examen gratis!!
(Normale lesprijs ’4O,- per
75 min.) Tel. 045-440994.
Gespecialiseerd in het op-
leiden en slagen voor rijbe-
wijs cat. B Schakelauto!!

Huwelijk,'Kennismaking

Aids Infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoek(t) u/jij een VRIEND-
ON)? Word(t) lid van de ,
Christelijke Korrespondentie
Klub. Voor info: Postbus 392 :
2130 AJ Hoofddorp. ;
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.
Tel. 045-211375.
Charm., geb. heer, 48 jr.,
1.90 m., 90 kg., goed niv.,
zoekt een symp. volsl. tot
mollige VRIENDIN, 40 tot 60
jr. Discr. uiterst belangrijk.
Br.o.nr. B-9855 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
ZATERDAG gecostumeerd
bal voor alleenstaanden met
D.J. Skippy in Café St. Berb,
Barbarbastraat 115, Pale-
mig/Heerlen.

Ben j.vr., aantr., 41 jr., eerlijk
en betrouwbaar, 1.63 m.,
houd van romant.gez.avond
Welke lieve eerl. spont.
MAN, plm. 46 jr., wil samen
met mij een duurz. vaste rel.
opbouwen. Geen bart, geen
avont Br. met foto o.nr. B-
-9859, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HEER, goed nivo zkt. leuke
dame 30-45 jr. voor rel. Enig
nivo gevr., absolute discretie
gevr. en geboden. Schr.: Pb.
347, 6440 AH Brunssum
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-
ven 1 Sittard, organiseert ie-
dere zondag een dans- en
contact avond. Bewijs verpl.
lnl. 046-747962.
Ben eenz.vrouw, middelb.
lft., goed milieu, zoek nette
PARTNER, 55-60 jr., om fij-
ne rel. op te bouwen. Br.o.nr
B-9874, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Welke beschaafde DAME
wil met mij (70 jr.) trachten
nog iets van het leven te
maken en met de a.s. feest-
dagen 'niet eenzaam te zijn.
Br.o.nr. B-9875, L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Ser. MAN 67 jaar, zkt. ser.
vrouw. Br.o.nr. B-9882, LD,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

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. Corsius 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.

/ .
Nog een week

Denkt u al langer aan een inschrijving? Bel dan nu! Tot 30
november korting. Info:

HEERLEN E.0.: 045-726539 MEVR. LUCHTMAN
ROERMOND E.0.: 04750-15534 MEVR. NABARRO

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

GRATIS BROCHURE VOOR PARTNERZOEKENDEN
Naam: m/v
Adres:

Woonplaats:
Telefoon:

Stichting Mens en Relatie
Erkend Raad van Toezicht, Min. WVC.

Persoonlijke bemiddeling: zorgvuldig en effectief.
LIMBURGS GROOTSTE BUREAU

[^Partner Consult
|\ \~y-j Adviesbureau voor partnerkeuze in Zuid- en Oost-Nederland

J >^__X voor het Acad., H.8.0. of vergelijkbaar ontwikkelingsniveau

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

Brochure/erk. RVT
Mw. Schiks 043-255448

Postbus 272, 6200 AG Maastricht
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.

Met een PICCOLO in hetLimburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar'
Tel. 045-719966.

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.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
L.W. BRUIDSJURK, mt. 36
van ’ 1.400,- voor ’ 450,-,
is gerein. 045-273776.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’25,- staat uw
huis, auto enz. met FOTO
op LD-TV. Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
KINDERWANDELWAGEN
met voetenzak en kinder-
stoeltje, beide ’ 40,-;
schommelpaard ’20,-. Tel.
04492-1023.
Teutonia KINDERWAGEN
met kap, mar. blauw, 7 mnd
oud, ’ 250,-. 045-228049.
Te k. KINDERWAGEN, 3 in
1, donkerblauw, met toebeh.
en Maxi-Cosi 2000, samen

’ 450,-. Tel. 045-224284

. >.
Bel de Vakman

Kombi-dak
Voor al uw dakwerkzaamheden o.a.

Platte daken, pannen daken, dakkapellen, isolatie en da»' j
1 beschot, dakgoot en zinkwerken, schoorsteenbouw en Ij

lichtkoGDGls■ Locht 25, Kerkrade. Tel. 045-414890. \\
Schoorsteenvegen v.a. ’ 35,-

Boy Hoen Brosco BV.
S 045 - 22 63 09

" Erkend door rijk en brandweer. s

! Bestaande PARKETVLOE-
! REN: schuren, borstellen en

verzegelen. Gratis prijsop-
\ gave. Tel. 045-740335., Hans LIPS voor timmer-,
i dak en zinkwerk met garan-
i tic. Vraag vrijbl. advies/

offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of

' 045-312709.
l Voor al uw tuin- en SIER-; BESTRATINGS-werkzaam-

heden, tevens ontwerp aan-
leg en winterbeurt. Bel vrij-
blijvend 045-726366.

STOELMATTERIJ vern. *ten en biezen stoelen »*
gar. Bel. 045-418820._^
Let op! Uw dak is ons
Dakdekkersbedrijf Pet*>
Groenstr. 21, Übach °*Worms. Tel. 045-3257*
b.g.g. 045-311334. TeVf^ZINKWERK en PVC-d*
gootbekleding. Gratis ofjg>
Piccolo's in het Limbur|
Dagblad zijn groot in °l
SULTAAT! Bel: 045-7l9g£S.

Kapper/Cosm.
■-—^

SCHOONHEIDS-massag^,
ped.- stoelen, beursm00
Tel. 04923-62939 of 6656>

Wonen Totaal .
Eiken-meubelgroothandel

t.o.h. reüniegebouw Geleen
j 30% goedkoper dan elders_

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.

" 09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur. _T
Witte Design

Keuken 270 cm
mcl. app., aktiepr. ’ 3.300,-.

VOSSEN-KEUKENS
HEERLEN Glaspaleis

Kerkplein. Tel. 045-717555.
Nog enkele luxe

showroom-
keukens

met 50-60% korting
Vossen

keukens
Glaspaleis Kerkplein

Heerlen. Tel. 045-717555.
Nog enkele klassieke show-

roomkeukens met hoge
kortingen.
Vossen

stijlkeukens
Eikenderweg 77, Heerlen.

Tel. 045-717555.

Eiken keuken
270 cm, 4 kleuren, mcl. app.

AKTIEPRIJS ’ 4.400,-.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 045-717555

Inbouw-
apparatuur

Showroommodellen nu met
40% korting

Vossen
keukens

Glaspaleis Kerkplein en
Eikenderweg 77, Heerlen.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Goedkope inruilkasten, eet-
hoeken, salontafels, Nu ex-
tra voordelig!!!! "AAA-WIN-
KEL", Brunssum.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Te koop: weg. verhuizing
overcompleet: ant. SLAAP-
KAMER, ant. keukenkast
met glas en grote spiegel.
Tel. 045-428597 (b.g.g.
725871).
Te k. div. MEUBELS, te bez.
zat. 23-11 van 10-12 uur.
Anemonenstr. 43, Kerkrade.
045-411297.
Grote zw. eikenhouten EET-
TAFEL met 8 stln.; stalen
bureau. Severenplein 28,
Maastricht. 043-633874, tot
zond. 12 uur. 'Te k. wegens overcompleet
modern WANDMEUBEL
(wit) met verlichting z.g.a.n.
046-336024.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te k. leren BANKSTEL 3-2
zits, in pr. st, met zwaar eik.
salontafel, tegelblad, samen

’ 1.000,-. 045-460407.

Voor: ANTIEK, klass^ s

modern Stadsbeurs, Ho»5 .
19A, K'rade 045-453100^ N

Voor de betere gebr. Mc,
BELS. 3 x Barok ban^
’3.495,-, ’2.150,-, ...
’1.275,-. Lodewijk bar* k
’2.850,-. TooggfiJ
’3.200,-, /2-IfT^’1.175,-, ’1.825,-. %lhoeken, slpk., salonta'6"
kasten enz. Stadsbe^, >
Holzstr. 19 A, Kerkrade. I"" yS
045-453100. J
Te k. grote collectie pro^ v
TAPIJT, 1 e-klas merk Q,
kelen, geschikt voor v°* %
pen, zeer gunstige pri)z fy
Tel. 045-716797. s f
Te koop eiken KAST y. Je3.00 mtr., ’ 750,-. Tel. W %
351544. _^ K
Te koop 2-pers. LEDIKW \140x190 met matras. >* '5
045-452927. _^
Te k. leren BANKSTEL 2", „
zits, ’ 750,-. Fossiele^ i §
576, Heerlen. 045-228370^ jj
Tek. BANKSTEL 2Vz enjj-Jzits, donkerbont gouWL 1
stof en salontafel z.g.a.n..
jr., ’ 600,-, 04498-51186^Te k. compl. BADKAM^plus toebeh. en douchec^ne beige/bruin. 04492-slO>
Te koop eiken BANKSTjj 1,

3-1-1 zits, lederen b«"j'
cognac kleur, ’250,-. '04405-2359. < \
Door omsth. te k. wasaut"^ „
koelkast, diepvries, slaaftij
eethoek, lederen 3 en 2 *J 5
bank,- salontafel, wandk^; -stereo- en tv-meubel, v|0\ .
bedekking, moderne f 63 .bels in zwart/ zalm. AlleSp. .
mnd. oud met GARAND' ï
Tel. 043-644987. _^s <
Te k. compl. TIENER** ij
MER, in pracht, st, vrtj' ï’300,-; Tevens rolluik >£ l
1,50x2,60 vr.pr. ’200,-; " Efelmodel ijskast Bosch uit H ;

ren 50 vr.pr. ’300,-. w \
045-461266. _> t
Keuken-RENOVATIE.
nieuwen van apparaW'''
werkbladen, spoelunits e'_
Vossen-Keukens, Eik6.,
derweg 77, Glaspaleis K0?
plein, Heerlen. 045-7175jg>
Te k. 7-dlg. WANDMEUB^’300,-, p.st. ’50,-; 2-Z".
bruin leren sofa ’ 500,-1
Deense chroom/leren fa",,
uil; haardstoel ’500,-; % 'hoek, tafel en 4 stoelen, lj?L
eiken ’450,-. Tel. 0449'
3499. __^
Wat VERKOPEN? AoVer'
teer via: 045-719966. s

Radio e.d. ~
Gratis koffiezetappa^
(nieuw!! t.w.v. ’49,95), "aankoop van inruil stereo
stallatie's en losse comr.
nentenüü Minimum &eSL|
ding ’200,-. Aktie loopt j".
30 nov. "AAA-WINKc1-
Brunssum.
Te k. BOSE Acoustimass
speakers, met 3 1/2 jr. 'aDfr
gar., pr. ’BOO,-. Tel. 047
219007. na 19.00 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels _^

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299."

’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie-

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-51353 1

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

_____ . , Or"PU ■**'■' _^"

Te koop C-64 met drive,
printer, Cartridge, spellen,
joystick. Tel. 045-410355.
Te k. PC-XT, 640 KB Ram,
2 drives, 360 KB mono-
chroom MONITOR, ’850,-.
Tel. 043-642522.
Te k. PC AT 286, 40 Mb
HARDDISK, SV* drive op
1.2 Mb, 3V_ drive op 1.44
Mb, 1 mnd oud, mcl. printer,
mouse, monitor en div. dure
programma's, pr.n.o.t.k. Tel.. 045-463768.

Te koop COMMODORE C
64, met datarec., 2 joysticks,
spellen en powercart, pr.
’500,-. Tel. 045-254101.
Te k. PHILIPS PC met
beeldscherm en 20 Mb
harddisk, pr. ’950,-. Tel.
04492-5132.
Te k. TULIP PC-XT, 20 mb,
360 kb, mcl. printer, muis,

’ 1.350,-.Tel. 046-529328.

' I lil -
Te koop PC's, home- 1,
spelcomputers. Tel. 044»*
5329. s
Speciale aanbieding: koi£pleet COMPUTERS*'
TEEM te koop, Philips sy*
teem P4700, 256 Mb exten
geheugen met 10 termina^alles i.z.g.st, mcl. softwaf
programma v.v. order - f*s
tuur - voorr.adm. comP, ;
fin.adm. en statist maüW,
e.d. Uitermate geschikt vo°
handelsond. Funktioneel
bezichtigen. 043-252550^^-
Uw auto, huis, bankstel e^.
VERKOPEN? Met foto %
LD-TV. Bel voor '^ü

045-719966. J^
Te k. NINTENDO, 1 jr. <#v
met 4 spellen, ’ 400,-; 1%
1 8020, met toebeh. «L
spellen, ’200,-. Tel. o**
723748. _^s

Voor Piccolo's
zie verder pagina 11
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-" Computers

-£ Wilt ook U nog
4 vóór Kerstmis
"# met de
g computer
793 werken
<S Senioren
t< (bannen/vrouwen)

opgelet!
(J 2 december 1991 start

f Cr6 ?Übert KJtZen' Vri''
d Rils, ' de volgende com-
T hsn Cursus voor senioren.
_> eT u"r leert hij U vlot om-

ïTTiet de computer. Er
P n°9 enkele plaatsen vrij.

Leufkens-
k Dubois

58a te Heerlen
s lri.u ons voor 12 uur
PlrvÖens belt, staat uw
ai i.], ri-O de volgende dag

s\\ „1et Limburgs Dagblad.
;i..

Huish. artikelen
~

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Kohlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
046-513228 of 514862.
Te koop MIELE wasautom.
en droger, voll. gereviseerd
met gar.! Bel Toenbreker,
045-325819.
Te koop ingeruilde kunststof
INBOUWKEUKEN, rechte
wand 3.30 m met oven op
ooghoogte, vaatwasser,
elec. kookplaat met bedie-
ningspaneel, afzuigkap en
dubbele spoelbak. Mee-
neemprijs ’ 2.500,-. Te
bevr. Plan Keukens bv
Rijksweg 21 Gulpen. 04450-
-2490.
Te k. nw. rfiod. AANBOUW-
KEUKEN, met hoge boven-
kasten, Hooglands wit, 2.70
br., mcl. ijskast-oven, kook-

[ plaat, afzuigkap, spoelbak.
.Nw pr. ’5.250,-, nu voor.’ 2.750,-. Tev. tapijtreiniger
220 V Karcher; Stoom-
cleaner 380V. Tel. 046-
-742490 tussen 10.00/18.00
uur.
Ijsk. ’95,-; gasforn. ’95,-;
diepvries ’ 175,-; wasautom
’195,-. 045-725595.
Te koop MIELE De Luxe
wasautomaat met garantie.
Tel. 045-453303.
Te k. gr. KOELKAST ’ 300,-
-diepvr.kast taf.mod. ’200,-
-z.g.a.n. Info na maandag
045-253903.

* v TV/Vldeo

Feestaanbieding
"** uw eigen schotelattenne, Astra-set 54 kanalen,

Ks: **_ stereo ’ 699,-. Eutelfatset stereo ’ 799,-.
3st Jan v. Eyckgracht 28 Eindhoven. Tel. 040-111730.
°.|.r s<ri kn9evr- DEFECTE kleu-
_6 v6rmiu s vanaf '83 (tyP6"l"--l C $en>en def- VHS-vi-r!tl^l--_ 045-723712.

F0Qk°°P draadloze TELE-
x* . 1?q S met beveiliging,
Jf T_VTel. 045-273525.

* fce KLEUREN-TVS,
ph,iL sortering, met gar.

_. \\& grootbeeld v.a.
V- occ- Reeds 25 jr. t.v.--.- kerwCentr- Geel. Grasbroe-

ifi§j__. Hrl. 045-724760
N? CTan°sbedieningen
* Cr

u* TV ’ 95,-. Een E
045-231340.

'et ,pr'izen e,n 9ratise BjTabel t.w.v. ’39,95,-.
"^ s* koop van een mr- of

''' Aaa ? videorecorder!
in; s^WINKEL, Brunssum.

VIDEO'S en kleuren TV's
gevraagd. Tel. 04406-
-12875.
Te koop LASERDISCPLA-
TEN. Tel. 046-751138.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te k. z.g.a.n. VIDEOCAME-
RA ree. Fujix-8 F 610 mcl.
lichtnet adap.-adap v. TV, 3
cass, 2 accu's, schouder-
riem, Osram video 300S
watt, lamp en alum. draag-
koff. nw.pr. ’2.400,- nu
vaste prijs ’ 1.400,-. Serva-
tiusstr. 49, Brunssum.
Te koop K.T.V. 63 cm. Phi-
lips, plusm. 9 jaar oud. 045-
-230204.

y Kachels/Verwarming

f Barbas inbouwhaarden
st Kachels en schouwen

\ Arnold Opreij
HEERLEN, HEERLERBAAN 273

' iT- MAASTRICHT, BEATRIXHAVEN_i 'wriTtr: . . :. %ia ® °Pen haarden,
its Q, e schouwen. Reker
j 5e r lsPeciaalzaak, Kluisjr 046-740785.
if ir>zet KACHEL, links--3 Hn2 ventilatoren, in
t- s?

en potkachel. Tel.

*' aas)-.,* ALLESBRANDER met{gggjg 500'- TeL

3 Drijsk- ,2x GASKACHEL, rond
1. 376679 overieg- TeL 046"

%T~r; t 6', VERKOPEN? Adver-

Te k. OPENHAARDHOUT,
esdoorn en beuken. Tel.
04405-3194.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. OPENHAARDHOUT,
’30,-, en ’55,-. Gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.
Te koop deense HOUTKA-
CHEL. Pr. ’ 600,-. Tel. 045-
-216664.
Te k. ASLA met rookvanger
t.b.v. openhaard, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-258051.

c -v^ Muziek
i- TT"-—■ ■ — '■ ' ' '■'■

Yamaha orgels-keyboards
t kewk?r de komst van de nieuwste modellen orgels en
5 boards, div. overige modellen met 10%-30% korting.

\ Muziekhuis Lyana
I' s_ to Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
i 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,-)

->nd SC 55 Canvaz Sampling module nu (beperkt) uit
v°orraad leverbaar!!! Wat een sound voor die prijs.

iLtigiMfiMkjÉJÉMHvJP
A Clavinova. De

« «4| ■LPnizen van Nederland
Urk Rotterdam 010-

-'ANrv-■Wy uitstekende Duitse
Drijsg 8 tegen zeer redelijke
feram-' 5 Jaar schriftelijke

huuipiano's ’45,-- Weland, Heerler-
%_, 7- Uitsluitend zater-s,«rnman I°-17 uur- Tevens
555-4i^ en reparaties,, T^T^-!-___43, zat. 418373.
BasK°°P set P.A. BOXEN (2

' ,_.. n' 2 midden-hoog),b. Tp.JBL 2x 400 watt, t.e.a.

pEAVEY eindver-
S.SW. W, stereo, p.a.
'l.2r_r. , wemi9 9ebr„
V^____gj. 045-712887... n K°?P ACCORDEON z.g.

yol' 8° bas, of te ruilCsL 120 bas. Tel. 046--Vr °RKEST circa 2 pers.
carnaval vrijdag,

?9q n!l?' zondag en maan-

"lidi^0?15 ROLAND PKS
33. tev. GPI6 en\^TlgUmso-1372.Nocdeli9e kwaliteits PIA-n vleu9e|s, nieuw en
„ P'anorevisiebedrijf

hz% R'iksweg Zd. 170
046-526426.kranenverhuur.fitmJ^: electf- ORGEL metnicbox. lnl. 046-515441.

YAMAHA-ORGEL, i.z.g.st.
vr.pr. ’600,-. Tel. 045-
-526923.. Te koop PIANO, duits merk,
pr. ’1.150,-. Tel. 04498-
-56851.
Te k. electr. ORGEL merk
Farfisa type theater 257 R.
Tel. 045-313884.

: Te k. KEYBOARD Gem PX7
z.g.a.n. m. garantiebew. en.koopbon, ’650,- (nw.pr.:’ 1.100,-), tel. 04498-51186
Te k. 25 SINGLES CD's, 22
CD's, 3 dubbel CD's, 60 LP. 's, ’ 1.000, te1.04498-51186
Elec. KNOP-ACCORDEON
te k. met toebehoor. Dom.
Werdenstr. 40, Landgraaf.

■Te koop gevraagd DWARS-:FLUIT. Tel. 045-719290.
Te k. B-TUBA; sax-alt;S-
klarinet Tel. 045-314202.

'Te koop zeer mooi geh.
compl. DRUMSTEL, nw.
waarde ’4.500,-. Tel. 045-
-451446.
Te k. electr. ORGEL Emi-

-1nent met rolkap en verlich-
iting, nw.pr. ’ 7.000,- vr.pr.. ’ 1.250,-. Tel. 045-425545.

i Foto/Film
lTe koop: Super 8 GE-
LUIDSFILMS, voor lijsten.
Tel. 04750-32896.

t Complete DOKA uitrusting
’200,-. Tel. 04492-1023.

Video CAMERA merk Sony
Handycam met toebehoor
z.g.a.nw., ’1.250,-. Val-
kenburgerweg 131, Heerlen.
Tel. 045-716407.

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

Kunst en Antiek
a.s. ZONDAG GEOPEND van 11.00 tot 18.00 uur.

Antiekhal
Palmen-Heynen

Langs de Hey 9, Sittard
Industriepark Noord 046-510706

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.
WIJSHOFF Antiques biedt u
op 1500 m2een grote keuze
aan in antieke kasten, vitri-
nes, buro's, eethoeken,
klokken, kachels en curiosa.
Amstenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd. zaterd.
SCHILDERIJEN Verkoop/
exp. Sjef Dolmans, Pleijweg
59, Heerlen. Tel. 721568,
modern 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 (B). 09-3212261156
Ant. Friese STAARTKLOK
met mnd. stand en wekker,
vr.pr. ’4.250.-. 04459-1231

Te koop zeldzaam antiek 2-
zits BANKJE.' Tel. 045-
-315093.
Antiek geloogde MEUBELS
oa: boeren eethoek nu
’750,-; massief eiken toog-
kast nu ’1.450,-; 2-drs.
kast nu ’675,-; buffetkast
nu ’750,- etc. etc. Antiek
en cadeaushop 't Stootje,
Maastrichterstr. 2, Bruns-
sum. Tel. 045-274789.
Antieke TAFEL, 3 mtr. lang
met 6 stoelen, ’5.500,-.
Tel. 045-319328.
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!
Grootste keuze van Limburg
Exclusieve bronzen verlich-
ting met engelen en beelden
uit eigen atelier. Antieke
beelden, klokkenstellen en
kleinmeubelen. Sjra
VLEESHOUWERS en zn.
Burg v. Boxtelstr. 4,
Limbricht. Tel. 046-515502.
Morgen koopzondag.
Te k. Mechels DESSERT,
plusm. 1900, eiken met gesl.
gl. spgls. ’850,-. Tel. 045-
-222338.

Braderieën/Markten

Maaslandse Snuffelmarkt
Dr. Haubenlaan 87, Maasmechelen België.

Zondag open van 10.00-18.00 uur. Orkest The New Sound
Standpl. va. ’ 1,50 per m2, van 10-12 uur. Gratis toegang.

Te kpop gevraagd

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.

Hoogste prijs voor POST-
ZEGELS, goud en munten.;
Stamps and Coins, Kasteel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevraagd huis of BUN-
GALOW in bosrijke omge-
ving. Tel. 04499-1753.

Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

Diversen

SWATCH
chronograaf 09.4924064221

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.
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.
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.
T.k.a. voor de verzamelaars
SOLIDO-PRESTIGO model
auto's (metaal), div. model-
len p/s ’ 25,-. lnl. Dr. Calsstr
100, S.Berg-Landgraaf. Tel.
045-318693.
Alternatieve GENEESWIJ-
ZE. U bent nooit te laat.
Geen betere genezer dan
Uw eigen lichaam zelf. U
heeft wel wat hulp nodig.
Div. therapieën op afspraak.
04492-5441 24 u. per dag.
Te koop 40 CAFÉSTOELEN
Tel. 045-320032.
PARAGNOST, helderzien-
de, medium voor hulp ik elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
Te k. ant. TYPEMACHINE,
orgel GEM 329, tekentafel
m. automaat, 3 Pocher mo-
dellen. Bradleystr. 9, Sittard.
Te k. div. KERSTGROEPEN
(beelden) in verschillende
maten en kleuren. De Hut 7,
Gulpen, tel. 04450-1970
Te k. zeefdruk DROOGREK
afm. 80x90, 75-bladen, pr.
n.o.tk.; Renfiets, 10 versn.,
nw. ’ 250,-; Damesfiets
sportmodel, 5 versn.,

’ 275,-. Tel. 045-453833.
Lift gevraagd naar POLEN,
liefst voor de kerst. Tel. 045-
-270453.
*** ARGONA *" Heilerin*
Wahrsagerin. Nachweisbare
heil-erfolge auch per Photo.
Karten deutungen* Zu-
kunftsfragen* Beratungen.
Vaals Tel. 04454-5584
Zelf KAARTLEGGEN en uit-
leg per brief tegen geringe
kosten. Informatie Postbus
476, 6460 AL Kerkrade.
ZIENER, stuur foto, geb.
datum en tijd of bel voor af-
spraak: 04498-57295.
Bel,voor een bezoek vanSINT en Piet uw vertrouwde
adres. 045-423985/428397.
Te k. 2 box springs en 2 ma-trassen, afm. 80x1.90 Nw.
pr. ’4.500,-. Nu voor

’ 1.500,-. Tel. 04406-15378
Te k. nieuwe CITY-BIKES, 1
dames en 1 heren. Tev.
Marklin HO modelbaan. 045-
-410307 tussen 16.00 en
18.00 uur.

Te k. Engelstalige SINGLES
uit 70-er jaren; tev. rotan
draaifauteuil en koperen
bloembakken, 045-414109.
Te k. KOELVITRINE en een
gokkast (uitbetaler). Tel.
04405-3172.

06-lijnen

Nonstop livesex
Heerlijk apart met een

meisje. Intiem, lekker en....
live! 06-320.370.55 (50 et)

Erotel 06
Erotel

dat is 't wel

320.320.20
gOc^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)

*** Rijpe dame, 38 jr.
live geraffineerd! 50 cpm
06-320.320.38

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

Griekse sex
NIEUW Lisa doet 't, 50 cpm

06-320.325.55
*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

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
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)

Gratis sex
Bemiddeling in heel Ned.
030-886283 (24 u. p.dag)

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .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
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.
s.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!
Hete spetters

willen sex, veel sex met jou
en jou en met jou op de

aparte lijn.
06-320.330.74 (50 cpm)

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

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)
Prive-sex-kontakt, maak 'n
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 Ct p/m
Verschillende hete meisjes

zoeken een
sexafspraakje

06-320.330.43 (50 et.p/m)
Direkt Snel Sexcontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et.p/m)

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-32033088 - 50 Ct p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen diezin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan
contact met vrouwen?

De Box van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78- 50ct pm.
Hete meiden zijn op zoek
**porno dating**
06-320.321.44 (50 et. p/m)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

Altijd succes.
06-9.500 - 50 et p/m

bi-sex kontaktl.
Ook trio-sexkontact

06-320.325.01 (50 et. p/m)
Als zij haar lange nylons

uittrekt op
06-320.330.17
Wat zou ze dan wel -niet

uittrekken op
06-320.340.33- 50ct pm.

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!

Sexadvertentie
06-320.325.80 (50 et. p/m)
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek naar 'n
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661 _
Wild en Vurig
Jeanet

06-340.320.27
50 ct.p.m.

Nieuw in Nederland, het
Telebordeel

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of man, bel dan

06-320.320.85 - 50 et p/m
GRATIS SEXAFSPRAKEN

pornodate
Plaats, reageer op- of luister

naar de advertentie.
50 et p/m 06-

-320.331.40

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoeren
hete knullen.

06-320.330.90 (50 et.p/m)

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 Ct p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex:o6-95.70
Homo: 06-96.14 (50 et. p/m)

100 hete meisjes zoeken
sexkontakt

06-320.326.66 (50 et. p/m)
De eerste S.M. Sensatie

voor het blondje
06-320.326.92

Wat doen de mannen als ze
om meer smeekt?

06-320.340.41- 50ct pm.
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 Ct p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 (50 et. p/m)

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,
van hete dames/meisjes.
06-320.328.00 (50 et.p/m)

Hanny betaalt de
rekeningen Life.
Het gas, de huur

06-320.321.32
Ook in het restaurant onder

de pannen
06-320.326.71- 50ct pm

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (50 et. p/m)

Sex kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen zoe-
ken voor het vervullen van

hun hete sexwensen.
06-320.329.88 (50 et. p/m)

***S.M. Privé***
De direkt apart kontaktlijn

Strenge afspraken
06-320.322.17 - 50 et p/m

bisex voor twee
direct apart met een

heet meisje of met een
lekkere jongen:

06-320.330.87 - 50 Ct p/m

Zoek jij een lekkere boy?
Home dating

06-320.330.95 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320.328.88 (50 et. p/m)

Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt.
S.M. voor twee.
06-320.329.99 (50 et. p/m)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 Ct p/m

Ook voor partnerruil.

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 (50 et. p/m)
Donkere vr0uw..06.96.40

Zapp 5ex..06.96.92
Harde praat..06.96.91

Live met mij?..06.95.06
Volle vr0uwen..06.96.94

Ze bukt! Griek5..06.96.93
Kort en lekker 50 et. p/m.

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

Wil je snel een privé of
Escortmeisje thuis (50 cpm).

06-320.325.04
***Gay Privé***

Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direct apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322.75 - 50 Ct p/m

Scheur de kleren van mijn lijf
ik heb een hete bui! (50cpm)

06-350.211.14
Sexbezoekje

Bij wulpse Annet. Trio!
06-320.320.95 - 50 et p/m

Stoute Sexafspraakjes
meisjes kontaktlijn (50cpm)
06-320.330.16
Wulpse Loesje
Hoor haar tekeer gaan.

06-820.330.96 - 50 et p/m

Monique
Ze trilt van sexgenot

06-320.330.97 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs
Nieuw "*""**«—"« Nieuw .................. Njeuw

Zaterd. en zondag
Geop. van 11.00-24.00 uur, zondag 15.00-23.00 uur.

Kapelweg 4, Kerkrade. Te1.045-425100.

Club Amorosso
hier leert ieder vogeltje fluiten, met nieuw Tina en Gina.

Nu ook speciale erotische MASSAGE. Rijksweg Zuid 105,
Geleen. 046-756335. Geop. ma-vr 12.00-24.00 uur;

zat. 13.00-20.00 uur.

Club Maison D'Amour Simpelveld
Vanaf 14.00 uur. Ook voor thaise massages.
Paren en alleenst. party's

vrijdags en zat. vanaf 21.00 uur.
Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Vanaf einde nov. zat, uitsluitend voor paren.

Nieuw ** Club Elite ** Nieuw
Wip er eens geheel vrijblijvend binnen, drankje gratis.

Dit alles in een ongedwongen sfeer.
6 meisjes verwachten U.

Hamolenweg 15, Kerkrade. Open ma. t/m za. 20.00-04.00
Tel. 045-458916.

Porky's Pretpark!!
12 leuke dames aanwezig.

Nieuw met 4 leuke jonge meisjes
S 045-228481 / 229680

nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek]'
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!"

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.- 1

In den Hook
Kerkplein 27, Voerendaal. Tel. 045-750924.

Al meer dan 15 jaar een vertrouwd adres om ongedwongen
te relaxen. Geopend ma. t/m zat. vanaf 20.00 uur.

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 *

Paren- en alleen-
staandenclub

Villa Liberia
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.

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten, lnl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Video-sex-club
Frimousses, ook met lieve

meisjes. Open dag v. 11.00
-02.00uZond. 14.00-02.00 u

Kl. Gracht 10, Maastricht.
Relaxen bij

Monique
Tel. 09-49.241175330.

Relax bij
Vanessa

Tel. 045-459992.

ZATERDAG
van 11.00- 18.00 uur bij

LYDIA
046-749662, Geleen

Club "La Belle" g
K'rade-Spekh.heide, Gra- .

verstr. 13, dagel. van 20-04.
uur. Regina, Moniq, Uschi,"

Jutta, Tamara. 045-416143.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 19.00 uur.

S
Apart, apart!!!

Heren hieteen tip
bij Chantal de beste-

Alleen op afspraak.
Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in

Tel. 06-52980255.

Blondy-Annet
vanaf 10 uur ook zat en
zond. tel. 045-721759—
Villa Liberia

Organiseert elke zondag-
avond van 19.00 - 24.00 uur,
Nudisten parties Maaseiker-'
wg 24 Susteren 04499-4928

Katja's privé
Ook Escort!! 045-423608. .
Nieuw Escort

Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849 '

"Cinderella"
Nieuwe meisjes verwachten»
U. Oude Rijksweg Noord 56,

Susteren.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen '
Escort

All night service v.a.
22.00-6.00 u 045-462257. ___*>

Waarom langslapers voor één keer
vroeg hun bed uitkomen.

__£_____ „ass**""*'' ,Jpk-_ " ____j__i I^l — - -Ji
_Bl___'*T^ 111Î^^^ - !:**ss_- *^^___I___

"■' .;'

Slaapkamer is ook in wit eiken leverbaar voor ’ 3.995/-
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 1 80x200 met 2 nachtkastjes - — w
tijdelijk bij Sleep World voor een vriendelijke promotieprijs J *f»OJw/"

_!____■-__i________t HH I

Akerstraat Noord 362 Hoensbroek/Heerien^^^^L^ 045-229 191



HHHHSffI Als u bij het sparen de zon wilt laten opgaan, j
zijn onze vastrentende spaaraanbiedingen precies wat u zoekt. f \

■ Want met de vastrentende spaarprogramma's van de Deutsche Bank en spaarbrieven van de Deutsche Bank ontvangt u momenteel bijzonder
" attractieve rentepercentages. Zo kunt uuw geld tussen 6 maanden en 10 jaarvoor u laten werken. Natuurlijk zonder onkosten en zonderkoers- *».

Ti * *"' Ii risico's. Als dat geen zonnige vooruitzichten zijn ...
E& *^§S_fe#^'' ft ■ Kom eens langs. ■_______■!
vSw » ■J*t ■ Wij spreken natuurlijk Nederlands. f\
■■PiPPi^^ftiip Deutsche Bank L—J .

b*s_£S« ,_—.;. £_*%__»s. mJ*»jÊM*%^ -_,lt--s__u I wij zijn heel dichtbij. Bij de grens vindt U ons in de folgende steden:
-~«»4~w-=«g<gsaps«i<^^ -1 _.■> Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz (am Elisenbrunnen), Tel. 09-49-241-466-1 Filiaal:

Alsdorf, Alte Luisenstr., Tel. 09-49-2404/21005 - Eschweiler, Englerthstr. 12,Tel. 09-49-2403/4061-63 -
Bijkantoor: Heinsberg, Hochstr. 129, Tel. 09-49-2452/21777 - Herzogenrath,Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067 -
Brand, Freunder Landstr. 6, Tel. 09-49-241/522081 - Burtscheid, Kapellenstr. 5, Tel. 09-49-66054 - Hückelhoven, Parkhofstr. 111,Tel. 09-49-2433/84031 - Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 09-49-2461/53065 -
Oppenhoffallee, Oppenhoffallee 2, Tel. 09-49-241/504041 - Schönforst, Trierer Str. 323-329, Merkstein,Kirchrather Str. 150, Tel. 09-49-2406/6091 - Stolberg, Rathausstr. 16a,Tel. 09-49-2402/23091 -
Tel. 09-49-241/520021 -Techn. Hr. .ischule, Pontwall 2, Tel. 09-49-241/22736 Übach-Palenberg, Talstr. 2, Tel. 09-49-2451/4051 - Würselen, Kaiserstr. 97, Tel. 09-49-2405/21058 _J *j;

' . - .....-- . ■-■-..■.-■-■,, , , J^S J

TOPDESIGNKOLLEKTIES ?&f? Itdi°" deSedf; MontiV .Leolux - Cassina - Moroso - Behr -
IN ÉÉN Molteni - Rolf Benz Forum - Arflex -

% Artifort - Gelderland - Cappelini -GIGANTISCH Tonon - Pastoe - Arco - Metaform -
r^cci/^Ki/TKiTDi iaa Hennie de Jong - Kartell - Rosenthal -
UESIGNCtNTRUM DuHet . |nterstar - Ligne Roset - JAB -

AAN DF Sahco Hesslein - Ghyczy - Ploeg -
van Besouw - Flos - Artemide -

WOONBOULEVARD Arteluce - Saporiti - Young - Tecno -
Möller Design - Gallina - Banz Bord -HEERLEN! Danskina-Frighetto-Jori.

WÈÊfc __ :__________^_____l *<émmmmèmmêtËmmÈÈ^^^K §1111 "s

■ __
Designmeubelen worden Aan de

doorgaans aangeboden in \mj Meubelboulevard in Heerlen
interieurboetieks van bescheiden hH. '^Wm^^^^g^m vindt u het absolute
formaat. Design House neusje van de zalm op
doorbreekt dezetraditie en brengt dekollekties topmerken kompleet bij designgebied. Het gevoel dat daarbij hoort... datzult u toch persoonlijk
elkaar in één gigantisch designcentrum. moeten komen ervaren. Totgauw!

In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen. Telefoon 045 - 754200.
Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.

§53
BUURTRUMOER
Doe er iets aan! De 'Nederlandse
Slichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381( HTCf"*
2600 AJ Delft. INoLU

Geef
alle banken 70.70.70.198

om
giro 66.77.67

dit
kind

Postbus 75. 5250 AB Vlijmen

Hülsta E! en UJB Van Sloun
Unieke slaapkamer-aanbieding- KANS OP EEN HALF MILJOEN! -Bij aankoop van een slaapkamercombinatie ontvangt u in de maand november een staatslot met

kans op een half miljoen kado.

* / HWP* **"* t", a «_ïv_ . *i ' ___!

y^*'uÊM - *"^s___B___i__i HÉI- "* '*» *"*mW

van Sloun Interieur en Slaapadviescentrum zondag geopendvan 1 3.00 tot 17.00uur
m INTERIEUR

Mvan /loun m
SLAAPADVIES

#C E N T R U M
j J Jj.' I ifil jll ]'I é'i'/ii I 11 A I
i M ll' " L I ______[___■_■■■ k I 'J li 1/I^ll4l

SITTARD ROERMOND VALKENBURG
Industriestraat 23 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1
Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20

I I

~\ 7i~\C\CK \ verengn8 van oudersWj^^j Vl l__f J~ en verwanten van mensen
WÊÊkW T \J__r^7^ I met een verstandelijke handicap

Voor broers, zussen, verwanten, vrienden
Niet alleen ouders, maar ook broers, zussen en
andere verwanten en vrienden hebben vragen en
problemen rond het samen leven met iemand met
een verstandelijke handicap. Ook zij hebben
behoefte aan informatie, een klankbord ofvormen
van praktische dienstverlening.De VOGG is er
nadrukkelijk ook voor hen.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-36 3744.

WORDT
PE ROEP

OM VRIJHEID
FLINK

ONDERDRUKT.

In China is de roep om democratie verstomd. De parlij is voor
dictatuur. De partij weel wat het beste is. Wie anders denkt, krijgt
straf. Dat beslist de partij. Niel de rechter. GIRO 454Q00

AMNESTY INTERNATIONAL

— J te

ItllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllJllllltllllllllllllllllllllillllttllllllll'lllltllllltlllllllllttlltlllllllttlllllllllJll tlttJllJlllltf t lltltlllllllllll'l 111"11^^.,.

1 1/

ï .£ '-' ' '
%

WIJ BIEDEN U EEN GRANDIOZE KOLLEKTIE KWALITEITSMEUBELEN, IN SCHITTERENDE
VORMEN EN KLEUREN, EN NATUURLIJK TEGEN BETAALBARE PRIJZEN. J*KOM EENS LANGS EN OVERTUIG U ZELF. - "<

■ mWÊÊImWÊmWSM HH Hl II mmmmmm I \■■P^WH_-BB_kv__ tj lij i f ij mj ,j r____T É __T W\ j __U^B___r iTi I i M 1 H_l I "_____ M\ "V _J "I k.^^ __i____f_k.il ""V "J i ] H 4 "| I":

■■■■■^I WÈÈÊMWËm I^SSS^^flCSSQ _r.4ijiyn Ij■éééüéééH léiéil u_________l R.-r

iiiiitiiiiiitiiiiiititiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiMMiiii rrt■■■■"iiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiriitiiiiiii.iiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiJ.iiiiJiMiiiiüitti.iittiiiiiittiiiiiiii-iii'llll ij, : : r

L*-Óojptrëiënd m00i...
F; en niet duur!! 1
K Voor ieder een passend geschenk: kleinlederwaren in diverse
W&L 'y'J> uitvoeringen en prijsWas_#nT. ' \J|

IA ij FRÜMAU LEDERWKREN, BELEENSTRAATIB HlfßlfK 11:045-713118^^.'*^v j,
\\\\\\\\\\\\_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f
I
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Heerlense scholieren
naar Olympiade Utah

Van onze verslaggeefster

JJEERLEN - Leerlingen van het
in Heerlen

door de Utah State Universi-
uitgenodigd voor de jaarlijkse

-ademische Olympiade van 13
h «I ot 22 maart. Aan deze wedstrijd

tussen studenten doen ruim
twintig High-schools mee uit de
Amerikaanse staat Utah. Het
Sintermeertencollege is de enige
Europese deelnemer.

De uitnodiging van Sintermeer-
ten is voortgevloeid uit het tele-
communicatie-project WorldC-

lassroom. Het Heerlense team
voor de olympiade bestaat uit
tien leerlingen van 5 Lyceum.
Drie docenten gaan mee voor de
'begeleiding. De Nederlandse de-
legatie wordt ondergebracht in
gastgezinnen.
De echte competitie vindt plaats
op 19 maart.De kandidaten wor-

den dan getest op negen vakge-
bieden waaronder wiskunde,
geologie en literatuur. 'Neder-
land' kan beurzen winnen voor
een driemaandelijkse zomercur-
sus of twee volledige beurzen
voor één jaar. Amerikaanse win-
naars krijgen naast een beurs
voor de Universiteit ook een trip
naar Heerlen aangeboden. Het
Sintermeertencollege treedt dan
op als gastheer.
Om zo goed mogelijk voor de
dag te komen is het Sintermeer-
tencollege begonnen met een in-
tensieve training. Elke vrijdag-
middagkomen de tien leerlingen
bij elkaar om Amerika te bestu-
deren. Ook is er een schema op-
gezet met extra hulplessen.

Installatie van Henk Riem
in teken van 'lek' commissie
BRUNSSUM - Ex-deputé
Henk Riem is gisteren tijdens
een speciale vergadering van
de gemeenteraad geïnstalleerd
als burgemeester van Bruns-
sum.

Deining
De CDA-fractie nam speciaal het
woord om te benadrukken dat niet
de vertrouwenscommissie in
Brunssum gelekt had over de bur-
I

gemeestersbenoeming. Dat zou zijn
gebeurd door bronnen in Den Haag.

De Brunssumse vertrouwenscom-
missie koos een paar maanden gele-
den unaniem voor CDAer Hub
Straus. Er ontstond veel deining
toen dit uiterst geheime oordeel in
de krant verscheen.
Gouverneur Mastenbroek ging, wel-
licht mede hierdoor, voorbij aan het
Brunssums advies en beval Riem
aan bij de koningin.

Na afloop van de installatiebijeen-
komst maakte Riem tijdens een
uiterst druk bezochte receptie ken-
nis met veel burgers van zijn nieu-
we gemeente en ook van daarbui-
ten.
De Boze Moeders die tegen de aan-
leg van de Oostwest-baan zijn, be-
nutten de receptie voor eén ludiek
protest. Ze overhandigden Riem
een 'Brulsums' Brikske.
Hiermee willen ze hem attenderen
op de nadelige gevolgen die ook
Brunssum volgens hen zal onder-
vinden als de nieuwe landingsbaan
er komt.

CNVvraagt Limburgse gemeenten asbestbetonnen buizen te weren

Groeiende druk op WML
I i Von onze verslaggever

{^DGRAAF - De Hout- en Bouwbond CNV gaat alle
ttiburgse gemeenten vragen de Waterleidingmaat-

i Limburg (WML) niet toe te staan asbestcemen-
T Waterleidingen in de grond te stoppen. De Land-

F gemeenteraad nam donderdag al unaniem een
°tic van die strekking aan.

-„ ,
jtjafractie Burger Belangen Land-

(ej, TBBL) heeft bovendien minis-
*i.ti ans Alders (milieu) gevraagd
tyjTivloed aan te wenden om de
Vat.H onmiddellijk met het gebruik

deze leidingen te laten stoppen.

PïlpyT*-1 's momenteel bezig het lei-
W" 1},6* in de Lanagraafse wijk

te vervangen- Na een actie
(je j. buurtbewoners en de lokale af-
Ve |jS van de Socialistiese Partij
Ha a het werk afgelopen maandag
Sh- Ussenkomst van de Arbeidsin-
& stilgelegd.
V 0 directeur J. Vliegen maakte
ge,. ??dag bekend dat vanaf vol-
-0{) a.aar februari de WML overgaat
.^.gietijzeren buizen, maar daar
.^nrt het groeiende aantal tegen-

ders geen genoegen mee.

Bouw-cao

i6f- e bouw-cao staat duidelijk dat
Of Jl^geen enkele vorm van asbest
Vri estnoudend__ produkten mag
W, en gewerkt", stelt René La-
-1} Q e> districtsbestuurder van de. Ul" en Bouwbond CNV. „Elk be-

drijf dat toch met asbest werkt, kan
rekenen op juridische stappen van
het CNV."
Volgens Lahoye heeft een aantal
bouwbedrijven een ontheffing van
de cao-bepaling over asbest aange-
vraagd. Die kan worden verstrekt
als zowel werkgevers als vakbon-
den daarmee instemmen. „De be-
slissing daarover valt volgende
week, maar het CNV zal zijn poot
stijf houden. De bedrijven krijgen
die ontheffing dus niet."
Het CNV is bang dat de WML ver-
volgens bedrijven die niet onder de
bouw-cao vallen de opdracht geeft
om asbestcementen waterleidingen
aan te leggen. „Daarom gaan we de
gemeenteraden benaderen. Als be-
heerder van de bodem moeten die
opkomen voor het belang van de
bewoners en dat van de mensen die
met asbestcement moeten werken.
Niet alleen nu, maar ook over- vele
jaren, wanneer denu gelegde leidin-
gen moeten worden gerepareerd of
verwijderd. Er ligt in Limburg al
ruim vierduizend kilometer van dat
spul. Die erfenis moet niet nog gro-
ter worden."

NS vervangen asbest
fietsenstallingen

JJEERLEN - De NS
tP nen °P korte
v -mijn met het ver-
jagen van het as-
esthoudende dakan vier oudere fiet-

jTstallingen in,'mburg door mi-'eUvriendelijker
Ttteriaal. Het gaat
i:"- 1 de stationsstal-
t'nSen in Echt, Sus-l^^n, Bom en Ble-

riek. Het zijn de
laatste stallingen van
de NS in deze pro-
vincie waar nog as-
best in het dak is
verwerkt.

Voor de klus is een
bedrijf uit Woerden
ingeschakeld. Het
personeel draagt be-
schermende kleding
en werkt in afgeslo-

ten ruimtes. Na hun
dienst zijn ze ver-
plicht te douchen in
speciale cabines.

Volgende week don-
derdag is Echt aan
de beurt, een dag la-
ter volgen Susteren
en Bom. De fietsen-
stalling in Blerick
wordt maandag 2 en
dinsdag 3 december
onder handen geno-
men. Treinreizigers
kunnen gedurende
de werkzaamheden
hun fiets op een an-| dere plaats stallen.

Geurpadvoor
blinden in

kruidentuin
URMOND - In de toekomstige

fo(?. nale Parken deMeinweg en de
Peel zal nadrukkelijk reke-

dic ° w°rden gehouden met gehan-
Den ten- Door een hele reeks ingre-
(Jqv moeten rolstoelgebruikers,
W n en blinden ook van de natuur

lr»en genieten.

de Groote Peel wordt bijvoor-
icl gedacht aan de aanleg van

een geur- en tastpad in de bestaan-
de kruidentuin. Dat pad is speciaal
bedoeld voor visueel-gehandicap-
ten. Voor die groep zou er ook een
informatiebrochure in braille over
de verschillende natuurgebieden
moeten komen.

Voor doven komen er cassettes met
informatie over de gebieden. Voor
diezelfde groep moeten er bij obser-
vatieposten hoorns komen, voor
rolstoelgebruikers kijkers en voor
visueel gehandicapten aangepaste
informatiepanelen.

Mogelijk aanvullende maatregelen.voor geestelijk gehandicapten zijn
i niet uitgesloten.

-(ADVERTENTIE)
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" De winter is onmiskenbaar in aantocht. De dagen wor-
den korter en de nachten langer. De nachtvorst heeft zijn
intrede gedaan. In verschillende delen van Limburg waren

Herkomst benodigde 7,5 miljoen onduidelijk

'BV Geleendal' laat
bijna alles open

DOORJOOSPHILIPPENS

HEERLEN - Bedrijven, een
hotel, gezondheidszorgvoor-
zieningen, kantoren, onder-
wijsinstellingen en wonen.
Volgens de bijna opgerichte
'BV Geleendal' is in principe
alles mogelijk op het dertig
hectare grote terrein aan de
stadsautoweg in Heerlen. Als
maar rekening wordt gehou-. den met de ecologische en
landschappelijke waarden van
het gebied.

Onder enorme tijdsdruk heeft het
Heerlense college gisteren eindelijk
een concept-voorstel over het Ge-
leendal gepresenteerd. Het ABP, de
eigenaar van de grond, heeft Heer-
len namelijk een laatste uitstel ge-
gund tot de raadsvergadering van 3
december.

Geheimhouding
Het college vraagt de raadsfracties
dringend om over het betreffende
stuk geheimhouding te betrachten.
Maar het eigenlijke nieuws was de
afgelopen dagen al uitgelekt.

In het concept-stuk wordt nader
uitgeweid over de BV die Heerlen
vormt met de Landgraafse aanne-
mer Jongen en Stienstra Project-
ontwikkeling in Heerlen. Binnen
twee jaar moet de BV met een ont-
wikkelingsplan voor het Geleendal
komen. Daarna treedt Heerlen uit
de BV.

IBurgemeester en wethouders heb-

ben deze week vrijwel dagelijks
over de Geleendal-zaak gepraat.
Over de meest recente bevindingen
willen ze met de beide partners nog
een 'afrondend' overleg voeren.
Doordat deze in het buitenland ver-
blijven, is dat nog niet gelukt.

De gemeente Heerlen koopt de 30
hectare grond voor 7,5 miljoen van
hét ABP; om ze meteen voor het-
zelfde bedrag door te verkopen aan
de BV waar ze zelf deel van uit-
maakt. Hoe de financiering van de
aankoop moet plaatsvinden, blijft
onduidelijk.
Naar verluidt zou er een contract
zijn getekend met GAK Financie-
ringen en de NMB. Dit bericht kon
gisteravond niet bevestigd worden.

Gepasseerd
De Roermondse belegger Muer-
mans wordt door deze ontwikkeling
gepasseerd. Het ABP had hem de
grond moeten gunnen en Heerlen
had de grond niet mogen kopen, zo
stelt hij.
Hij wil dat de gemeente Heerlen en
het ABP zich op 4 en 5 december bij
de rechter-commissaris verantwoor-
den.

Een tussentijds 'verzoeningsplan',
waarbij Muermans, het Bouwfonds
en Stienstra om 500 woningen en
18.000 vierkante meter kantoren in
het Geleendal zouden bouwen, is
door het Heerlense college ge-
schrapt.
„Realisering van deze plannen is
niet mogelijk. De zéér intensieve
bebouwing zou het unieke karakter
van het gebied te zeer aantasten,"
zegt het college na 'diepgaand' in-
tern beraad besloten te hebben.

Aangifte Belg
van 'diefstal'

MAASTRICHT - Een inwoner
van Tongeren heeft dondermid-
dag alle gangbare Belgenmop-
pen overtroffen. De man deed
aangifte van diefstal van zijn
auto bij de Maastrichte politie.

Zijn in de binnenstad geparkeer-
de auto kon hij niet meer terug-
vinden...
Eenmaal thuis bracht hij zijn
echtgenote het slechte nieuws,
waarop deze stomverbaasd mee-
deelde dat de auto gewoon in de
garage stond. De Belg bleek met
de auto van zijn vrouw naar
Maastricht te zijn geweest. Het
voertuig stond nog onaange-
roerd op de parkeerplaats.

Huys tegen
verhuizing
van AID

KERKRADE - Landbouwspe-
cialist Servaes Huys uit de
PvdA-fractie van de Tweede Ka-
mer heeft minister Bukman te
kehnen gegeven geen voorstan-
der te zijn van een verhuizing
van het hoofdkantoor van de
AID in Kerkrade.
Dit liet Huys gisteren weten tij-
dens een bezoek aan het met
verhuizing bedreigde AID-kan-
toor. De Partij van de Arbeid
heeft nog geen definitief stand-
punt ingenomen over wel of niet
verhuizen van het Kerkraadse
kantoor naar de Randstad. De
landbouw-woordvoerder zal zijn
fractie adviseren ziclr\" tegen ver-
huizing uit te spreken.
Huys is van mening dat een
hoofdkantoor van een bijzondere
opsporingsdienst goed kan func-
tioneren op een decentraleplaats
als Kerkrade. Dat geldt ook als
de AID eventueel samen zal
gaan met de ECD.
Samen met de sociaal-democraat
bezocht de vakbondsbestuurder
A.Spaan deAID, Spaan heeft zit-
ting in de bijzondere commissie
die binnen enkele weken een de-
finitiefadvies aan Bukman moet
uitbrengen. Spaan zei namens de
vakbonden dat eerst de proble-
men binnen de AID moetenwor-
den opgelost alvorens er wordt
gedacht aan een andere lokatie.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Autoweg dicht
na aanrijding
HEERLEN - Vanwege een botsing is
de stadsautoweg bij Heerlen gisteren
een uur lang voor alle verkeer afge-
sloten geweest. Een kraan moest
eraan te pas komen om een Vracht-
wagencombinatie met 25.000 kilo
bonen op devluchtstrook te plaatsen.
Een 25-jarige man uit Landgraaf bot-
ste om vier uur 's ochtends met zijn
auto tegen de vrachtwagen met aan-
hanger. Het ongeval gebeurde nabij
hoeve Ter Linde op de Antwerpse
weg tussen Heerlen en Nuth. De be-
stuurder van de personenauto raakte
licht gewond. Zijn wagen is rijp voor
de sloop.

Stappen
tegen Awacs
ONDERBANKEN - De gemeente
Onderbanken onderzoekt momenteel
welke juridische stappen genomen
kunnen worden om de uitvoering van
bepalingen in de Awacs-convenant
(zoals het aanplanten van bomen) af
te dwingen. Dat zei wethouder Jo
Theunissen van Onderbanken giste-
ren tijdens de algemene beschouwin-
gen.
„Er wordt te veel gepraat en te weinig
gedaan," meende Theunissen. „Het
wordt tijd dat er daadwerkelijk iets ge-
beurt." De wethouder was om die
reden ook tegen het voorstel uit de
raad, om die raad via een Awacs-
praatgroep meer bij de besluitvorming
rond de problematiek te betrekken.

Dronken tegen
vrachtwagen
LANDGRAAF - Een 24-jarige Land-
graafse belde gistermorgen rond drie
uur naar het politiebureau dat haar
wagen was gestolen. Die bleek inmid-
dels gevonden, onder een geparkeer-
de vrachtauto op de Heegenstraat in
Landgraaf. Al snel bleek dat devrouw
zelf achter het stuur had gezeten en
onder de invloed van alcohol de aan-
rijding had veroorzaakt. Haar auto
bleek na de aanrijding rijp voor de
sloop.

Kinder-tv in
ziekenhuis
MAASTRICHT - Het Academisch
Ziekenhuis Maastricht krijgt kinderte-
levisie. Rond de jaarwisselingkunnen
jonge patientjes naar de eerste uit-
zendingen van Pleistemet kijken. Kin-
dertelevisie is al te zien op de kinder-
afdeling van het AMC in Amsterdam,
het Sofia-kinderziekenhuis in Rotter-
dam en het Juliana-kinderziekenhuis
in Den Haag. Pleistemet wordt be-
taald door de Nederlandse Ronde
Tafelvereniging, een liefdadigheids-
club. Het AZM kan rekenen op een
voorlopige bijdrage van twee ton.Ko-
mende donderdag kunnen de Maas-
trichtse patientjes tijdens een intro-
ductie-avond kennismaken met Pleis-
temet.

Eerst zwervers,
dan journalisten
MAASTRICHT - Er is al voorzien in
een onderkomen voor het Internatio-
naal Instituut voor Journalistiek, dat
domicilieheeft gekozen tn Maastricht.
Per 1 maart 1992 zal het instituut
worden gevestigd in het pand Bosch-
straat 60, dat eigendom is van de
gemeente Maastricht en verhuurd zal
worden.
Dit gebouw zal de komende winter-
maanden onderdak bieden aan zwer-
vende vrouwen en mannen. De
humane winteropvang wordt georga-
niseerd door het Leger des Heils.

Ongewenste
intimiteiten
MAASTRICHT - In een nota van de
gemeente Maastricht wordt de aan-
pak van ongewenste intimiteiten bin-
nen het ambtenarenkorps aangekon-
digd. Zonder verduidelijking van de
mate waarin door ambtenaren ge-
klaagd wordt over ongewenste intimi-
teiten, zeggen de samenstellers van
de nota dat er noodzakelijk iets aan
deze problematiek moet worden ge-
daan.
Er wordt een vertrouwenspersoon
aangesteld en er komt een klachten-
commissie. Voor het opleggen van
sancties zijn geen nieuwe maatrege-
len en straffen noodzakelijk. De ge-
meenteraad moet zich nog uitspreken
over de nota.

Afwijzing opslag
vliegas
GREVENBICHT - De provincie heeft
al twee maanden geleden gezegd dat
de Graetheide niet in aanmerking
mag komen voor de opslag van vlie-
gas en bodemas. Een bestuurlijke
adviesgroep van de Samenwerkende
Energiebedrijven (SEP) voerde onder

, meer de Graetheide op als mogelijke
lokatievoor de opslag.

Zaterdag 23 november 1991 "13

gisteren de voortekenen daarvan te zien. Dit leverde 's och-
tends vroeg bij het krieken van de dag schitterend fotoge-
niek materiaal op. Foto: DRIESLINSSEN



In plaats van kaarten
Op donderdag 28 november 1991
hopen onze ouders en grootouders

Hendrik Stijkei
en

Nellie Grothues
hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

Voor wie onze ouders willen feliciteren, is er
gelegenheid van 18.00-20.00 in
gemeenschapshuis Mariarade,

Op de Weijenberg 11,
6431 GB Mariarade-Hoensbroek,

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

~~
t 'Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel

onverwacht, voorzienvan het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijdvan 83 jaar, mijn dierbare echtge-
noot, goede en zorgzame vader, schoonvader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Ewald R. Hein
echtgenootvan

Paula Geraerts
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Paula Hein-Geraerts

Landgraaf: Alfons Hein
Annie Hein-Gesemski
Familie Hein
Familie Geraerts

6461 DW Kerkrade-Centrum, 21 november 1991
Theaterpassage 53
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
dinsdag 26 november 1991 om 11.00uur in de deke-
nale kerk St. Lambertus te Kerkrade-Centrum,
waarna de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van maandag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerkra-
de.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van deh.h. sacramenten, on-
ze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, on-
ze lieve oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Helena
Houben-Coenen

weduwevan
Jan Mathijs Houben

op de leeftijd van 72 jaar.
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Annie en Sjef Stassen-Houben
Joost, Michiel, Jeroen

Geleen: Joen Wilma Houben-Alers
Rianne, Jorg

Munstergeleen: Ed Houben pr.
Hoensbroek: Huub en Jenny

Houben-van den Bosch
Keshia
Familie Coenen
Familie Houben

22 november 1991
Vaesraderweg 25, 6361 JL Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 26 november om 11.00 uur in de St.-Serva-
tiuskerk te Vaesrade-Nuth, gevolgd door de begra-
fenis op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te 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 ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te beschouwen.

F" t
Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze lieve vader, bijna opa,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Heinz van Weperen
echtgenoot van

Miek Geerlings
Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de leef-
tijdvan 58 jaar.

Heerlen: Miek van Weperen-Geerlings
Nieuwegein: Pierre

Heerlen: Anita
Familie van Weperen
Familie Geerlings

6418 VN Heerlen, 21 november 1991
Peter Schunckstraat 1280
De afscheidsdienst, waarna crematie, zal worden
gehoudenop dinsdag 26 november om 14.30uur in
het crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de ontvangstkamervan het crema-
torium, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk con-
doleren.
Tijdens de h. mis van zondag om 11.00 uur zal de
overledene herdacht worden in de St. Josephkerk
te Heerlen-Heerlerbaan.
Heinz is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela in
Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek zaterdag en zondag
van 14.00 tot 15.00 uur, maandag van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze ge-
waardeerde collega

M.W. Mannens-Melchers
In de korte tijd dat ze bij ons werkte, hebben we
haar leren waarderen.

Direktie en collega's
Selektvracht B.V.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten, en geheel vol overgave aan de Heer, heeft, na
een leven van hard werken, afscheid moeten ne-
men, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Joseph Breuer
ridder in de orde van Oranje-Nassau

weduwnaarvan
Magdalena Wetzels

echtgenootvan

Helena de Roy
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: HelenaBreuer-de Roy
Kerkrade: HarrieBreuer
Kerkrade: Rosalien Breuer
Kerkrade: GerdaKockelkorn-Breuer

JoepKockelkorn
Arno

Kesteren: Jo Breuer
Leny Breuer-Heijltjes
Carla, Marcel, William

Nijmegen: JosBreuer
TinekeBreuer-v.d.Haar
Marjolein, Michiel, Lieke

Kerkrade: Marie-Thérèse Breuer
Familie Breuer
Familie Wetzels
Familie De Roy

6463 AW Kerkrade, 21 november 1991
Nassaustraat 94
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 26 november as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chevremont, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, maandag 25 november as. om 19.00 uur in de
dagkapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen waarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten, is kalm en vredig van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Pieter Glas
echtgenootvan

Kuinje Walraven
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Hoensbroek: K. Glas-Walraven
Soest: JanSchalkwijk

Lily Schalkwijk-Ernst
Hoensbroek: Willem Schalkwijk

TinieSchalkwijk-Curfs
Heerhugowaard: Piet Glas

Thea Glas-van Goethem
Hoensbroek: Eddie Glas

Heerhugowaard: Ron Glas
JeannetteGlas-Wolf
zijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Glas
Familie Walraven

6431KA Hoensbroek, 20 november 1991
Weijenbergstraat 370
De crematieplechtigheid, geleid door ds. I. van de
Pol, zal worden gehouden op maandag 25 novem-
ber as. om 14.30 uur in de aula van het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 14.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden,
toch nog onverwacht, van ons is heengegaan,voor-
zien van de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 98
jaar, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager en oom

Leo Rohs
weduwnaar van

Leonie Otermans
In dankbareherinnering:

Munstergeleen: Herbert en Fien Rohs-Jansen
Voerendaal: Mieke en SjefTijssen-Rohs

Harry en Thérèse
Léon en Nicole
Roy
FamilieRohs
Familie Otermans

22 november 1991
Corr.adres: Beethovenstraat 49, 6137 PV Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 25 november as. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van Chr. Hemelvaart te Vrangendael-Sit-
tard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid
plaatsvinden om 15.30 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondmis van heden, zaterdag 23
november, om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maasland-
mortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Geheel onverwacht moesten wij afscheid nemen
van onze broer, 'oom, neef en medebewoner

Arie Tamerus
* 1-3-1929 t 18-11-1991

Familie Tamerus en kinderen
Familie Hermkens-Tamerus
en kinderen
Medebewoners St.-Joseph-
rustoord Heerlen

Corr.adres: Harmoniestraat 70
6432 EK Hoensbroek
De uitvaartmis en de crematie hebben in besloten
familiekring plaatsgevonden.

I ~ ~~
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van ons
is heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Mariëtte Daemen
weduwe van

Karl Heinrich Heilmann
op de leeftijd van 75 jaar.
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: R. Heilmann

C. Heilmann-Bekkers
Carl, Angelique, Erik

Kerkrade: Th. Rothe-Heilmann
R. Rothe
Richard, Belinda
Familie Daemen
Familie Heilmann

21 november 1991
Deken van Ormelingenstraat 9, 6461 GH Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 26 november a.s.
om 11.00 uur in deparochiekerk van het H. Hart van Jezuste Mariarade-
Hoensbroek, gevolgd door debegrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
wake van maandag 25 november a.s. om 19.00 uur in de crypte van bo-
vengenoemdekerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.

IZij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I j
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat werd getekend door oprechte
levensvreugde, goedheid, eenvoud en hulpvaardigheid, is heden van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder,
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Frieda Molenaar-Hermans
echtgenotevan

Harald Molenaar
Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd van 50 jaar.

Heerlen: Harald Molenaar
Weert: Marco Molenaar en

SilviaWeissleder
Heerlen: JurgenMolenaar

Landgraaf: Hr. B. Molenaar
Familie Hermans
Familie Molenaar

6418 AR Heerlen, 21 november 1991
Herlongstraat 41
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op dinsdag 26 no-
vember om 12.15 uur in de parochiekerk St.-Joseph te Heerlen-Heerler-
baan, waarna om 13.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in
het crematorium Imstenraderweg 10 in Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condole-
ren.
Tijdens de avondmis van heden zaterdag om 19.00 uur zal de dierbare
overledene bijzonder worden herdacht in eerdergenoemdekerk.
Frieda is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroeker-
weg 20; gelegenheid tot rouwbezoek zaterdag en zondag van 14.00 tot
15.00 uur, maandag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

I ~ ":
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, delenwij u mede datwij heden toch
nog onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht ».

Gertruda Antonia l
Huberta Friesen 5

weduwevan de

Nicolaas Joseph Custers
Zij werd 82 jaaren is voorzien van het h. oliesel. „V

jj
Maastricht: Henk Custers

Merselo: Wim en Victoire Custers-Vaessen Vlen haarkleinkinderen. Familie Friesen
Familie Custers s

21 november 1991
Bejaardenhuis Elvira, Amstenrade
Corr.adres: Heerderweg 90m, 6224 LH Maastricht
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 17.30 tot 18.30uur in he
mortuarium van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Rozenkransgebed maandag om 18.45 uur, gevolgd door de avondmis, i"
de hierna te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk aan deKerkstraat te Brunssum, zal deplechtig 6
uitvaartdienst worden gehouden op dinsdag 26 november om 11.00 uur-
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitendplaats op de gemeentelijkebegraafplaats
aan deMerkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen. ".

Enige en algemene kennisgeving

t :Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons '1
gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat heden van ij
ons is heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de leef- .
tijd van 51 jaar 'José Bergh J

echtgenote van \

Piet Jessen
moeder van

Frank
De leegte diezij achterlaat is intens. .

Sittard: Piet Jessen
Frank li

22 november 1991 l
Corr.adres: Winston Churchilllaan 27, 6137 EA Sittard. e
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 26 november a.s- i
om 10.30 uur in deparochiekerk van Chr. Hemelvaart te Vrangendael-Sit' I
tard. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 11.45 uur
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren j
vanaf 10.00 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wauben, I
Heinseweg te Sittard, dagelijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis. Jf

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons en voor velen heeft bete-
kend, delen wij u mede dat, voorzien van het h. sacrament der zieken, i
rustig en vredig in Christus is ontslapen

Nelly Lousberg-Bernaerts i
weduwevan

Kurt Lousberg
op de leeftijd van 75 jaar.

Ugchelen: JosLousberg
JeannetteLousberg-Eussen
Rudi

Übachsberg: Marij van denHurk-Lousberg
Herman van denHurk
Martin, Marianneke, Karin

Zoetermeer: Frank Lousberg
Alwine Lousberg-Orbons
Bart, Paul

Heerlen: Rob Lousberg
Karin Klinkenberg
FamilieBernaerts
FamilieLousberg

21 november 1991
Dr. Ir. Bungestraat 32, 6419 BK Heerlen.
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op dinsdag 26 november
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Martinus te Weiten-Heerlen,
waarna aansluitend de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk.
Rozenkransgebed en eucharistieviering tot intentie van onze dierbare
overledene op maandag 25 november te 18.45 uur in voornoemde kerk
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Weverzie-
kenhuis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur. .1 *J

In plaats van kaarten
Voor uw blijk van belangstelling en medele-
ven ondervonden na het heengaan van onze
vader en opa

Pierre Pelen
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

Zeswekendienst op zondag 1 december om
11.30 uur in de Annakerk Bekkerveld-Heer-
len.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de crematie van onze moeder,
schoonmoeder en oma

Eelkje
van Hamburg-Krottje

levensgezellinvan

Thei Joosten
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze
onvergetelijke moeder en oma

Mine
Gerraets-van Haaf

zal worden gehouden op zondag 24 no-
vember as. in de parochiekerk van de
Heilige Geest te Brunssum-Noord om
11.15 uur.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der en oma

Tilla Michiels-Daemen .
wordt gehouden op zondag 24 november as. om
11.00 uur in de H. Catharinakerk te Grevenbicht.

Kinderen en kleinkinderen

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.

w
tWiel Janssen, 82

jaar, echtgenoot
van Mia D'Elfant. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op maandag
25 november as. om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Familie, Old Hicko-
rypl., Maastricht.

t Henricus Cornelis
Roemen, 89 jaar,

weduwnaarvan Maria
Firmine van Kessel.
Corr.adres: Groot
Hertoginnenl. 6, 1405
EC Bussurn. Eucha-
ristieviering in de pa-
rochiekerk van het H.
Hart (Koepelkerk) te
Maastricht, heden za-
terdag om 13.30 uur.

t Chris Beaumont, 61 jaar, echtgenoot van Claar
Allers, Bredeweg 26, 6042 GG Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
maandag 25 november om 11.00 uur in deKapel in
het Zand te Roermond.

■■■■________-----____B_-_"«"Mi^""""""""""i^""""ü»"""«__-____

t Petrus Kurvers, 73 jaar,' echtgenoot van Mafn. ■Eijkelenberg, Schouwberg 4, 6041 AHLeeuWf'
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal word
gehouden maandag 25 november om 11.00 uur
de H. Jozefkerk te Leeuwen. ,

-_-_----_---_____-_--------__----_______________________--^^^l

Eny D weken woor de Kerst) I
Bl^leveilS „J JJ hele collectie damesmode:

smipeJveld Maten 38 m 52
Pannesfaqerstraat 15, Simpelveld, tei. 045-442496 A

i»___WW-_twW.iiiiiiii..iii|Viiiii'iMi|iiiM.ii ïWi i«*.i|-»«WWW*i»W«i»»»_>li«^^ Vl. Jt
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Deputé overtuigd van
haalbaarheid plannen

MAASTRICHT _ Hoewel de z0
_

riemde co-financiering met
toog op de nijpende financië-, van de diverse overhe-

eft ook volgens Pleumeekers
eit een heil of a job belooft te
orden, is de CDA-deputé over-

j! 'Sd van de haalbaarheid vanforse investeringsplannen ine beide regio's.

project dat onverhoopt stuk
loopt op die Co-financiering on-
middellijk kunt inruilen voor 'n
ander. Diezelfde constructie heb-'
ben we al eens eerder toegepast
in het geval van de (voortijdig af-
geblazen, red.) Villa Rustica in
Voerendaal. Idem dito bunga-
lowpark Strijthagen in Land-
graaf."

" - hebben namelijk projecten
t. Méér dan genoegzelfs. Dat is
°eger wel eens anders ge-

T^t, ja. En dat heeft als zeer
langrijk voordeel dat je een

De groeiende kritiek van onder
meer een aantal fracties in Pro-
vinciale Staten als zouden
Noord- en Midden-Limburg het
sociaal-economisch slachtoffer
worden van de miljoenen gul-
dens steun aan de beide voorma-
lige mijnstreken, wijst de CDA-
gedeputeerde resoluut van de
hand.

Pleumeekers daarover: „Die zo-
genaamde tweedeling van Lim-
burg doet het politiek gezien
natuurlijk altijd goed. Maar ge-
loof me, dat is pure flauwekul.
Van een wanverhouding is geen
sprake. Integendeel zelfs. Het is
juist dank zij al dat Europese
geld dat we veel meer eigen pro-
vinciale middelen kunnen inzet-
ten in Noord- en Midden-Lim-
burg. En dan heb ik het dus over
projecten die we anders nooit
hadden kunnen aanpakken.
Trouwens, relatief gezien gaat er
nu al veel meer geld van de pro-
vincie naar Noord- dan naar
Zuid-Limburg. Dat zegt toch ge-
noeg."

" De dode man, die in de
nacht van donderdag op vrij-
dag werd gevonden in een
Maastrichts park.

MAASTRICHT - De parken in
Maastricht zijn na zonsondergang
een ontmoetingsplaats voor homo-
fielen. Begin dit jaar stonden vijf
hardrockers terecht voor de recht-
bank te Maastricht die gedurende
enkele weekeinden homofielen in
elkaar sloegen en hen geld afper-
sten. „Wij potenrammers maken
hier de buurt schoon", zei een van
hen.

'Klemmend beroep' op regeringsleiders tijdens top

NCIV vraagt aandacht
voor migratieprobleem

De bejaarde bewoners van het ver-
zorgingstehuis Molenhof, dat net
aan de overzijde van de Jeker ligt
en aan het park grenst, reageren ge-
laten op het nieuws. Pater J.
Schoenmaeckers (78) was als eerste
getuige van de komst van de politie.
„Om 01.00 uur 's nachts werd ik
wakker. Ik keek nog even op de
thermometer om te zien of het al
vroor. Op dat moment zag ik zak-
lantaarns schijnen in het park. Ik
vroeg me nog af of ik de receptie
zou inlichten of de politie zou bel-
len", zegt de pater, „'s Avonds ga ik
niet meer alleen naar buiten. Dat
geldt voor vrijwel alle bewoners.
Het park is erg onrustig."

Nog geen veertien dagen geleden
werden twee Afcent-militairen aan-
gehouden wegens mishandeling
van een passant bij het Henri Her-
manspark. Een woordvoerder van
de politie liet desgevraagd weten
dat 'af en toe aangifte wordt gedaan
van kleine berovingen en mishan-
delingen in de parken.

Tijdens de rechtszitting tegen de
vijf hardrockers bleek dat de mees-
te homofielen niet snel aangifte
doen.

Deze moordzaak is de vijfde in
Maastricht dit jaar. Vier moorden
zijn opgelost. Een Turkse vrouw
werd op 2 januari om het leven ge-
bracht in de Parmastraat. De vrouw
gedroegzich in de ogenvan haar fa-
milie te westers. Drie Luikenaren
van Italiaanse afkomst vermoord-
den een 23-jarige drugsdealende
Syriër in diens appartement in de
Bolderikweerd op 14 maart. Een
maand later maakte de vrouw van
Thei Verstappen met pistoolscho-
ten na een 35-jarig huwelijk een ein-
de aan het leven van haar man op
Vinkenslag. Oorzaak: relatieproble-
men. Weer een maand later maak-
ten zeven kogels in café De Brou-
wer aan de mrUllrichwegeen einde
aan de criminele carrière van Yil-
maz Yilderim, een ontsnapte Turk
die van de' Griekse kroegbaas be-
schermingsgeld eiste. In deze zaak
oordeelde de rechtbank dat er spra-
ke was van zelfverdediging.

Onvrede over
overgang van

Volvo Roermond
ROERMOND - De Industriebond
FNV is ontevreden over de afspra-
ken bij de verkoop van Volvo Roer-
mond aan het Zweedse bedrijf
Trustor. Het personeel (140 mensen)
gaat er teveel op achteruit, beweert
districtsbestuurder Wim Gersen.
Een aantal punten in de onderhan-
delingen wordt door de bond als
onvoldoende beoordeeld. Na 1992
kan het Roermondse personeel niet
meer onder gunstige voorwaarden
een Volvo kopen. Een compensatie-
premie van 2.000 gulden heeft de
raad van bestuur afgewezen.
Werknemers die twijfelen of ze wel
bij Trustor willen gaan werken
moeten te snel beslissen, vindt de
bond, die eist dat daar tot 1993 over
mag worden nagedacht.
Verder wil de Industriebond dat er
ook in de verdere toekomst wordt
gezorgd voor vervoer van huis naar
werk via een bestaand poolsysteem.

CDA: 'Er verandert geen komma aan'

PvdA wil discussie
over herstel kerken

JMSTRICHT - Het
}^V, de koepel van wo-
!^§corporaties in ons
I heeft gisteren tij-
l^s een congres in het
(T^C in Maastricht, een
jaerHmend beroep' ge-

L an °P de regeringslei-|ers van de EG om tij-
f hun bijeenkomst op
tan december in deze

aandacht te schen-
J* aan het vraagstuk
l n de migratie. Dat zul-
Lj 1 enerzijds asielzoekers
C 1van buiten de EG-
J.eHzen en anderzijds
J^Wkomers die zich bij

gezin voegen. Daar
;°et adequate huisves-. g tegenover staan.

Van onze verslaggever

Sittardse mag
tijger houden

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Als onderdeel
van de totale heroverweging van
het provinciaal beleid wil de PvdA-
fractie van Provinciale Staten ko-
mend voorjaar ook praten over de
bijdragen van de provincie aan het
herstel van kerkgebouwen die niet
op de lijst van monumenten staan.
„Dat kunnen ze wel willen," rea-
geert CDA-statenlid P. Bijsmans,
„maar ik kan nu al vertellen dat er
geen komma aan dat beleid zal ver-
anderen."

De provincie betaalt tien procent
van de kosten van een restauratie
als de rest van het bedrag al bijeen
is gebracht. Gemeenten en het bis-
dom leveren een vergelijkbare bij-
drage, terwijl de rest meestal door
deparochie wordt betaald. Jaarlijks
wordt er zo door de provincie
450.000 tot 600.000 gulden uitgege-

ven. De totale investeringen belo-
pen dus enkele miljoenen guldens.
Het gaat vaak om na-oorlogse ker-
ken die groot onderhoud of uitge-
breid herstel nodig hebben.

„We willen de zakelijke discussie
voeren ofhet verstandig is een potje
te vullen en dan maar te wachten of
er belangstelling voor is," zegt
PvdA-statenlid M. van Stralen met
het oog op de penibele financiële si-
tuatie van de provincie. Het CDA
stelt zich op het standpunt dat
godshuizen waar mogehjk in stand
gehouden moeten worden. „Boven-
dien moet de provincie niet achter-
wege blijven als de gemeenschap
een zo grote inspanning levert,"
zegtBijsmans.
Van Stralen: „Het gaat ons niet om
het feit dat het godshuizen zijn. We
moeten bekijken of de provincie
zich moet inspannen voor het be-
houd van bepaalde gebouwen of
niet."

Chinese grenscontrole
Nederlandse douaniers leren Aziaten kneepjes van het vak

tijd gespannen kan zijn, staan er
ook bedrijfsexcursies op het pro-
gramma. Gistermorgen bijvoor-
beeld kregen de Chinezen eenrond-
leiding bij Volvo Car in Bom. Over
veertien dagen gaan ze weer naar
huis, een hoop ervaringen rijker.

K\vieste landen van de EG z«n[in e'ijks in staat hun eigen bevol-
'SetiT?P Passende wijze te herber-

* tectn ederland loopt wat de sociale
_efj

r van de volkshuisvesting be-
toreuV°orop en meent recht van
Pn n te hebben bij de aanpak
lij (j huisvestingsproblematiek
Kst- europese eenwording, zo viel
rftr. 611- *e beluisteren tijdens het
fcleg sium dat werd gehouden bij
fcTenheid van het 80-jarig be-van koepelorganisatie NCIV.

fetigp derlandse corporaties, daarbij
v oten ' willen zien graag inzet-

f\ ïr? e huisvesting van migran-
6fs ?ar vragen de Europese lei-

fclw de juiste voorwaarden te
«iq QPen om hun sociale taakstel-
Ne^ gebied te kunnen waar-

h6t s overigens droevig gesteld
'^firf6 sociale huursectoren in de
% gende landen. In Vlaanderen
*0g 1989 het nieuwe contingent
fe er.echts 588 woningen, terwijl

' tipln ons land jaarlijksnog enke-
i uizenden zÜn- In Wallonië

'^ 7^7 milJoen woningen, waar-
in "'-000 panden onbewoonbaar
JoolTrklaard. 100.000 daarvan zijn
Vb IJp en Tuim 600.000 moeten
|iè heetid gerenoveerd worden. Bel-
_°o_)t er ecllter geen geld voor en

e . i rtle^ uieuwe financieringsvor-
h (j n Europees verband enigszins

Problemen te komen.

Commentaar van een Nederlandse
douanier: „Toch blijf ik het een
beetje wrang vinden dat uitgere-
kend wij de Chinezen de kneepjes
van het vak moeten leren. Zij kun-
nen straks in China weer aan de
slag, terwijl wij door het wegvallen
van de binnengrenzen straks op
straat staan."

HEERLEN - Twee Belgen konden'
gistermiddag aan de grensovergang
Heerlen-autoweg hun ogen nauwe-
lijks geloven toen hun bestelbusje
naar de kant werd gedirigeerd door
een duo Nederlandse douaniers
en... een dozijn Chinezen. Dat ge-
beurde op verzoek van een foto-
graaf die een aardig plaatje wilde
maken, maar voor de Belgen had
het bijna nog nare gevolgen. Op de
laadvloer van het busje stonden de
kratten bier zo hoog opgestapeld,
iat het er even op leek dat ze hun
reis niet zonder boete voort moch-

ten zetten. Maar het kon nog net, al
had het geenkrat meer mogen zijn.

Een leerzaam en vooral leuk inter-
mezzo voor de twaalf Chinese doua-
niers die voor een snuffelstage van
acht weken naar ons land zijn geko-
men om over de schoudersvan hun
Nederlandse collega's mee te kij-
ken. En volgens hun begeleider
Paul Streep vallen de Chinezen hier
van de ene verbazing in de andere.
„Ze kunnen het maar niet vatten
dat auto's hier zonder te stoppen
zomaar de grens over mogen razen.
En dat een vrachtwagenchauffeur
gemiddeld slechts een half uurtje
kwijt is voordat hij verder mag rij-

den, begrijpen ze evenmin. In China
kijken ze niet op een dag."

De Chinese douaniers vinden de
Nederlandse grens maar een 'gaten-
kaas' met al die doorlaatposten. In
China is het aantal grensovergan-
gen bij wijze van spreken op de vin-
gers van één hand te tellen. Paul
Streep: „In een klein landje als het
onze hebben we zesduizend doua-
niers. China met zijn ruim een mil-
jard inwoners heeft er veertiendui-
zend. Dat stelt in verhouding dus
niks voor."

De Chinezen worden in Nederland
vooral getraind in het snel afhande-
len van paperassen en gerichte con-

Itrole. Maar omdat de boog niet al-

Snelrecht bij
overtreding
koffieshops

est "^^ele huurverhoging ge-
jPkj ' e staat heeft er sindsdien
%t ia

ar biljarden op toegelegd, op
\t) ■ zelfs zon 20 miljard. Er
Ninm oost-Duitsland 7 miljoen
k-

en voor een bevolking van
fc i~of:n> waardoor men er rede-

" de woonruimte zit. Na de
% ,°rding met de Bondsrepubliek
°_ yee,nuren voor het eerst sinds
*ijs iTf°ogd en zullen die stapsge-
> °ujven stijgen.
fejj est-Duitsland heerst daarente-
tot 2ee« kwantitatief tekort van 1,5
*e_r j^üjoen woningen. Dat heeft
i^Ssp. ge huurprijzen tot gevolg.
PujT 11 nu en het jaar 2000 krijgt
lo_n fand er naar schatting 10 mil-
<"_ gin*oners bij. Migratie tussen*ïH j~*?anden onderling maar ook
b?e u^.lten de EG-grenzen, met na-
Per<ji ,de Oostbloklanden en de
%dp Wereld, zal voor de rijkere
f«n g van de EG de komende ja-
JU^g,eri aanslag doen op het wo-
NC^estand. Er moeten volgens het
V w duidelijke politieke afspra-

Dr (^den gemaakt waardoor de-veau |°blematiek op Europees ni-
Kan worden aangepakt.

MAASTRICHT - Staatssecretaris
Simons van Volksgezondheid wil
meer zogenoemde neonatale inten-
sive care in de bestaande centra.
Het gaat om de meest intensieve en
kostbare vorm van zorg voor zieke
pasgeborenen. Dat heeft het minis-
terie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur gisteren meegedeeld.
De aangewezen neonatologische
centra krijgen in totaal de beschik-
king over 168 plaatsen en kunnen

daarmee een optimalekwaliteit van
deze bijzondere zorg bieden. Een en
ander staat in een concept-plan-
ningsbesluit op grondvan artikel 18
van de Wet ziekenhuisvoorzienin-
gen.

Simons heeft het advies voorgelegd
aan het College voor Ziekenhuis-
voorzieningen en de Gedeputeerde
Staten van de provincies. Hij heeft
het advies van de Gezondheidsraad
gevolgd. Komend voorjaar zal een
definitief besluit vallen. Tegelijker-
tijd komt er een eenvoudiger ver-
gunningbeleid.

Er zijn nu neonatale intensive care-
afdelingen in Groningen, Zwolle,
Nijmegen, Utrecht, Amsterdam,
Leiden, Rotterdam, Veldhoven,
Maastricht en Den Haag.

'Intensive care
voor baby's

concentreren'
ROERMOND - De officier van jus-
titie in Roermond gaat de Venlose
politie steunen in haar koffieshop-
beleid en zal op zoveel mogelijk
overtredingen in en om koffieshops
die de openbare orde betreffen snel-
recht gaan toepassen. Verder zal
ernaar gestreefd worden in de toe-
komst verdachten tot- aan de te-
rechtzitting vast te houden.

De eerste koffieshop-houder die on-
der deze nieuweregeling valt is een
28-jarige Venlonaar die zich op
maandag 2 december voor de rech-
ter in Roermond zal moeten verant-
woorden. De man exploiteerde een
koffieshop in het centrum van Ven-
lo waar bij een controle op 11 no-
vember diverse drugs voor verkoop
werden aangetroffen. De verdoven-
de middelen werden in beslag geno-
men.

SITTARD - Anneke van Ham
uit Sittard hoeft niet te emigre-
ren. Na jarenlang bekvechten
met het ministerie van Land-
bouw heeft zij nu eindelijk de
bevestiging dat zij haar huisdier,
de tijger Maleisia, mag houden.
De vrouw heeft steeds gezegd
dat zij Nederland zou verlaten
bü een negatieve beslissing.

Het ontbrekende papiertje, een
ontheffing pp de Wet Uitheemse
Diersoorten, viel deze week bij
Van Ham in de brievenbus, com-
pleet met een zes vellen tellende
brief waarin de totnogtoe ge-
voerde 'oorlog' tussen Van Ham
en het ministerie nog eens werd
samengevat.

Maleisia werd meteen na zijn ge-
boorte in het voormalige Safari-
park in het Duitse grensplaatsje
Tüddern geadopteerd door An-
nekevan Ham toen bleek dat het
diertje door zyn moeder was ver-
stoten. „Het heeft wel heel erg
lang geduurd. Maar de toestem-
ming is er nu, dus laten we daar
maar niet meer over praten. De
onzekerheid is nu voorbij," aldus
een blijde Anneke van Ham.

" Anneke van Ham aan de
wandel met tijger Maleisia
en haar vriend. Archieffoto:

FRITS WIDDERSHOVEN

De zaak werd daarna op bevel van
de burgemeester van Venlo voor
drie maanden gesloten. De Venlo-
naar ontstak hierover zo in woede
dat hij op 12 november in het stads-
kantoor verhaal ging halen waarbij
hij ambtenaren bedreigde en ver-
nielingen aanrichtte.

(ADVERTENTIE)

m^—ipr "j_ai__
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\ De bril is populair! M WlTTfflW)
20 meter m -t kan STIJLVOL, maar... fHM MM
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" Naast het werk aan de grens was er toch even tijd voor het schieten van plaatjes bij een grenspaal.
Foto: DRIES LINSSEN
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Hoekon het dat een bedrijf jarenlangslecht
draaide, zonder dat de directiebehoorlijk ingreep?
Dat hebben velen zich verbijsterd afgevraagd toen

donderdaghet faillissement over het Heerlense
Glasmy bv werd uitgesproken.Ruim 70- merendeels oudere - werknemers verliezen

hun baan. Het was gisteren een trieste vertoning
bij het arbeidsbureau. Het werk wordtvoorlopig

opbeperkte schaal voortgezet door goedkope
arbeidskrachten in de dochterbedrijvenDelta Glas

en Delta Plastics. Niet alleen de talrijke
schuldeisers, maar ook de vakbonden en de

curator vragen zich af waar het mis is gegaan. Veel
personeelsleden wijzen met een beschuldigende
vingerrichting directeur/eigenaar Joep Klinkers.

Uit de hoek van de politiek vernemen we
inmiddels dat Glasmy zonder steun van de

gemeente Heerlen mogelijk al drie jaareerder het
loodje zou hebben gelegd.

KERKRADE:
zo. 24/11: Maastrichts Salon OrkeS

onder leiding van André Rieu.

WEERT:
- za. 23/11: klassiekers door het Ci'^yjlMiller Orchestra onder leiding van
Salden (20.15 uur). het- di. 26/11: Speculaasconcert dooi"?■^Maastrichts salon Orkest onder lei"1 |
van André Rieu (20.15 uur). m- wo. 27/11: 'De knecht van twee mf
ters', een komedie van Carlo Gold^)
door het Noord Nederlands Ton^
(20.15 uur).

AKEN:- za. 23/11: La Traviata van GiusepPJ
Verdi, muzikale leiding Stefan La
(19.30 uur).

_tf
Tenzij anders aangegeven beginnen*"voorstellingen om 20 uur.

(ADVERTENTIE)

GELEEN, TOMZON KEUKENS-
SANITAIR-TEGELS Import houdt
wegens enorm succes wederom
magazijn-verkoop aan de
GROENSEYKERSTRAAT 26 A te
Geleen.

ALLES MOET WEG wegens opheffing
van ons tijdelijk noodmagazijn. Moder-
ne en klassieke keuken in diverse kleu-
ren en afmetingen. Kortingen van 50%
tot en met 70%. Losse kasten, appara-
ten, sanitair, onderdelen, teveel om op
te noemen, alles voor spotprijzen.
De verkoop is alleen op zaterdagen aan
de Groenseykerstraat 26 A te Geleen
van 10.30 uur tot 17.00 uur. Voor in-
formatie tel. 046-740310 (742516).

Veel emotionele reacties bij personeel

'Glasmy tenonder
aan mismanagement'

" Glasmy failliet: ,Jtiet nieuwe kantoor op De Beitel lijkt net Dallas." Foto: klaus tummers

HEERLEN - Het faillissement
van Glasmy heeft de tongen los
gemaakt. Verschillende geëmo-
tioneerde personeelsleden van
het Heerlense bedrijf zijn woe-
dend op directeur Klinkers.
Zoals Jan van Loon, die na een
dienstverband van 41 jaar giste-
ren voor het eerst de loodzware
gang naar het arbeidsbureau
moest maken. „Klinkers heeft
het bedrijf kapot gemaakt", zegt
hij met verstikte stem.

De ondergang van Glasmy bv
moet de directeur aangerekend
worden, willen ook andere werk-
nemers doen geloven. „We leef-
den bij Glasmy op veel te grote
voet", weet een werknemer die
31 jaarbij het bedrijf op de loon-
lijst heeft gestaan: „Een sober
bedrijf werd opgetuigd tot een
prachtige kerstboom."
Dat is ook de overtuiging van
Jan van Loon: „Klinkers deed
groot over onze rug. Het nieuwe
kantoor op De Beitel leek net
Dallas. Maar voor mijn 40-jarig
jubileum moest ik zelf het feest
betalen."

Directeur Klinkers zelf toont
zich verongelijkt over de kritiek.
„De kosten voor de prachtige en-
tree vielen reuze mee. Ik heb
veel meer geld moeten stoppen
in het opknappen van de be-
drijfshal."

'Onkunde'
„Glasmy is op de fles gegaan
door mismanagement, pure on-
kunde en ego-tripperij van direc-
teur Joep Klinkers," benadrukt
de heer Haffmans die 32 jaar in
dienst is geweest. Vooral na de
kostbare overname van de veel
grotere Glasmaatschappij Leuf-
kens in 1987 is men de verkeerde
weg ingeslagen. De directie zou
willens en wetens vakmensen

van Leufkens hebben wegge-
werkt, luidt het verwijt.
Klinkers doet dergelijke aantij-
gingen af als volstrekte onzin.

Volgens de werknemers heeft de
directie ook niet alert gereageerd
nadat twee jaar geleden de om-
zetten drastisch terugliepen.
„Naar waarschuwingen van het
personeel wilde Klinkers niet
luisteren. Klachten van klanten
over dalende kwaliteit werden
weggewuifd, het aantal vertegen-
woordigers werd zelfs ingekrom-
pen en er werden ondeskundige
managers aangesteld," aldus
Haffmans, een manager van het
eerste uur.
Dat er iets grondig mis was, be-
wijst volgens de heer Schuncken
uit Bocholtz het feit dat hij in de
afgelopen vier jaar welgeteld zes
nieuwe chefs heeft gehad.

De aantijgingen van de perso-
neelsleden worden niet onder-
schreven door curator mr F.
Udo. Al heeft ook hij wel gecon-
stateerd dat het management
niet alert ingreep in een tijd dat
de marges en de omzetten dras-
tisch daalden. Klinkers verde-
digt dat beleid: „Als het wat
minder gaat moet je niet op stel
en sprong je organisatie hele-
maal gaan aanpassen."

Glasmy, een verzameling van
welgeteld 12 vennootschappen,
is volgens curator Udo met name
tenonder gegaan aan de moor-
dende concurrentie en gedaalde
marges. Beweringen van Udo en
Klinkers dat Glasmy de genade-
klap kreeg in de markt voor tuin-
derskassen worden echter tegen-
gesproken door het personeel.
Volgens een betrokken manager
was tuindersglas juisteen van de
weinige activiteiten die het nog
redelijk deden.
De levering van tuindersglas is
inmiddels voor een groot deel
overgenomen door een gloed-

opmerkelijk genoeg een geheel
andere samenstelling. De nieuwe
leden schoven de zaak al snel als
zijnde 'minder relevant' terzijde.
Frissen heeft het gevoel dat de
zaak in de doofpot is gestopt.

zelfs een leek zien dat Glasmy er
toen al zeer beroerd voor stond."
Het college van B & W van
Heerlen heeft echter nooit er-
kend dat het om een verkapte
subsidie ging. Frissen: „Politiek
zat de zaak goed dichtgetim-
merd."

nieuw bedrijf in Maastricht ge-
naamd Hortimij. Achter die
naam gaat de Belgische fabri-
kant Glaverbel schuil, een be-
drijf dat behalve de orders, re-
centelijk ook enkele managers
van Glasmy over heeft genomen.
Beweringen van het personeel
dat Joep Klinkers op de achter-
grond bij Hortimij is betrokken,
kunnen echter niet met bewijzen
worden gestaafd. Klinkers doet
dergelijke geruchten af als klink-
klare onzin.

teraad ontstond destijds grote
beroering over de steun die wet-
houder Savelsbergh aan Glasmy
gaf om van De Kissel naar het
industrieterrein De Beitel te ver-
huizen. Glasmy kreeg maar liefst
drie miljoen gulden uit de ge-
meentekas. Geld voor de grond
en de verhuizing dat volgens ex-
raadslid Eugène Frissen in wer-
kelijkheid bedoeld was om Glas-
my (toen al!) voor een faillisse-
ment te behoeden.

De Kissel
Het faillissement van Glasmy bv
werpt overigens een bijzonder
licht op de affaire waarin het be-
drijf drie jaar geleden verzeild
raakte. In de Heerlense gemeen-

Onder voorzitterschap van
PvdA'er Frissen is er twee jaar
geleden door een Rekencommis-
sie nog een onderzoek opgestart
naar deze affaire. Maar na de ge-
meenteraadsverkiezingen begin
vorig jaar kreeg de commissie

Het geld was gegeven voor de
aankoop van de grond en voor
verhuiskosten van Glasmy. Een-
maal in het bezit van het geld
ging de nieuwbouw van Glasmy
op De Beitel echter opeens niet
door en betrok het bedrijf een
leegstaande fabriek. Achteraf be-
twijfelt Frissen of er wel ooit se-
rieuze nieuwbouwplannen heb-
ben bestaan. „Het is erg aanne-
melijk dat het allemaal doorge-
stoken kaart is geweest."

En Glasmy kon dat geld erg
goed gebruiken, herinnert Fris-
sen zich: „In de jaarstukkenvan
de Kamer van Koophandel kon

Hij had destijds stellig de indruk
dat de gemeente onder het mom
van een grondtransactie in feite
een verkapte subsidie heeft ge-
geven om de werkgelegenheid
bij het glasbedrijf in stand te
houden. De woningbouwplan-
nen waarvoor Glasmy weg
moest uit De Kissel, zijn er vol-
gens hem met de haren bijge-
sleept.

HEERLEN
sSiif Royal: A kiss before dying, vr *O t/m zo 19 en 21 uur, ma t/m do U,_____. 18.30 en 20.30 uur, za zo ook ir
t"l 16.30 uur. Junglebook, za zo wo|
i—| 14.30 uur. Rivoli: Thelma and Q
km Louise, vr t/m zo 18 en 20.30 uur, j,fHj ma t/m do 20.15 uur, za zo ook 15 V

uur. Maxim: Out for justice, vr y
Q t/m zo 18.45 en 20.45 uur, za zo f,—, ook 14.30 en 16.30uur. Eline Ve- f
i—i re, ma t/m do 20 uur. H5: Doe
f-f Hollywood, dag. 14.30 19 en {,
bïi 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur- 9
Q The Fisher King, dag. 14 18 en211ps uur. Terminator 2, dag. 14.15 f
O. 18.15 en 21.15 uur. The naked S
i—■ gun 2 1/2, dag. 19 en 21 uur, vr £"—*, ma di do ook 14 uur. Assepoes- 1
{""f ter, za zo wo 14 en 15.30 uur- \,
~~* Robin Hood; prince of thieves, pQ| dag. 18 en 21 uur, vr ma di do te, | ook 14 uur. Beertje Sebastiaan, fl—J za zo wo 14en 15.30 uur.

SCHAESBERG
I"| Autokino 'Terminator 2. vr za 20 la
f""j en 22.30 uur, zo 18.30 en 21 uur. \M

KERKRADE 3
£**! Wijngrachttheater: Green Card, LJ■ i wo 20 uur. f§

MAASTRICHT
Mabi: Thelma and Louise, dag- fl

Q 18.30 en 21.15 uur. Taran en de g|.—. Toverketel, za wo 14.30 uur, zo rl
I—l 14 en 16 uur. Operacyclus: Mac- yi
jQ:beth, wo 14.30 uur. Magnificent U

Seven: Doctor Zhivago, vr 14 en ✓!
fl 20.30 uur. West Side story, zal4
ps en 20.30 uur. De Tien Geboden, QLJj zo 13.30 en 19.30 uur. The Las' ..
O" Emperor, ma 14 en 20.30 uur- L_ Ben Hur, di 13.30 en 19.30 uur- %
t~\ Gejaagd door de wind, wo 13.30 v
pi en 19.30uur. Out ofAfrica, do l 4fQ en 20.30 uur. Stanno tutti bene. v

as vr ma di-do 14.30 uur, vr za do T
~, ook 18 uur. Doe Hollywood, dag- S

W\ beh. zo 14 18.30 en 21.15 uur, zo {,
mii 14 16.15 18.30 en 21.15 uur. A p
Q kiss before dying, dag. 18.45 en V

21.15 uur. Dances with wolves, f£j dag. beh. wo 14.15 uur. Clné-K:
r"t Prospero's books, dag. 21 uur ]__,
fl—-* Cinema-Palace: Terminator 2, I
.Pi dag. 20.45 uur, vr t/m zo ook 1/
_. 17.15 uur. The King Fisher, dag- V
LJ 20.45 uur, vr t/m zo ook 17.15 £uur, za zo wo ook 14 uur. Robin r_ Hood; prince of thieves, dag- A
f-jj 20.30 uur, vr t/m zo ook 17 uur, U
pil za zo wo ook 14 uur. Assepoes- p
£j ter, za zo 14en 16 uur, wo 14 uur- M
I__j Lumière: Milou en Mai, dag. 2J p
Jübsl uur. On the waterfront, dag. 2J jd
Q uur. The cook, the thief, his W<' U
pa fe and her lover, dag. 22 uur. Q

GELEEN
ffl Roxy: Robin Hood; prince °' f,*-r thieves, dag. 20.30 uur, zo ook V> §
fff uur. Studio Anders: Dying \>

young, dag. 20.30 uur, zo ook 15 p
\ I uur.

SITTARD
O Forum: Terminator 2, dag. 20.30 £auur, zo ook 14 uur. Not without p

m my daughter, dag. 20.30 uur. De I
ff^ kleine zeemeermin, za 14 uur-
*—' Filmhuis Sittard: Nikita, WO P
□I 20.30 uur.
ECHT
.—| Royal-Microßoyal: Robin p
I—' Hood; prince of thieves, dag- j
f— beh. Wo 20.30 uur, zo ook 17.30(,

PH J uur. Not without my daughter, >
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook V
17.30 uur.

ROERMOND
pHi Royal: The hard way, dag. 20.30 fJB.;«—I uur, zo ook 16.30 uur. Royaline: J
i—-i Terminator 2, vr t/m zo 20.30 uur, [A
'-—' zo ook 16.30 uur. Not without jA
ff) my daughter, zo 14.30 uur, m» Vp2t/m do 20.30 uur. Turtles 2, zo wo V□ 14.30 uur. Filmhuis Roermond: K
j—. Nikita, do 20.30 uur. P

VENLO
ff| Filmhuis Venlo: Nikita, di 20.30 Q

uur. V
ir y>Groot aantal vragen is nog open

Moeizaam overleg
over fusie KvK's HEERLEN:

za. 23/11: speelgroep Expressie "'Liefde half om half (20.30 uur). _u
- di. 26/11: theatergroep Het Verv°j
brengt 'De Overwinnaars' van Fr
Strrjards.
- wo. 27/11: Limburgs Jeugdton^
(14.30 uur).

veel effectiever kunnen. En een de-
bècle zoals met de Barge Terminal
in Bom zou dan voorkomen kun-
nen worden. De Kamer van Koop-
handel voor de Mijnstreek was een
belangrijke initiatiefnemer voor dat
project, dat echter in grote proble-
men is gekomen omdat de waarde
van de vergunningen in twijfel
wordt getrokken. Heerlens KvK-
secretaris Simons heeft al laten
doorschemeren dat de gefuseerde
Kamers samen wellicht het geld
hebben om een specialist op het ge-
bied van hinderwetvergunningenin
huis te kunnen halen.

Het aanvankelijke idee voor de fu-
siekwam uit de koker van de Maas-
trichtse voorzitter Versteegh. Het
lijkt wel alsof men vervolgens in
Maastricht is geschrokken van de,
positieve reacties uit Heerlen, want
de bewoners van de Maasstad zijn
later schielijk in hun schulp gekro-
pen. Heerlens secretaris Simons:
„Wij waren al bereid om belangryke
afspraken te maken over fusiecon-
tracten en investeringen. Maar
blijkbaar vond deKamer van Koop-
handel in Maastricht dat toch te
knevelend."

MAASTRICHT:
- za. 23/11: 'Tokamak', concert FuS 1"

Jazz (23 uur). j.
- za. 23/11: Deelder draait door, cab"1
Jules Deelder. A- zo. 24/11: jeugdtoneel Smorgasb0

met Samba-Salad (14.30 uur). .■___s- zo. 24/11: Antigone, toneelvoorstelü
doorTheater Stap. J- di. 26/11: kamermuziek door e'
muziekgezelschap. Programma: S°
bert, Mozart en Prokofieff.

SITTARD:
di. 26/11: Het Zwanenmeer, d°

Roemeens Staatsballet Fantasie .v-- wo. 27/11: concert met Benny N
man.

DOOR PETER BRUIJNS
HEERLEN - Een plan van de twee
Kamers van Koophandel in Zuid-
Limburg om te fuseren is voorlopig
in de kiem gesmoord. Na enkele
verkennende besprekingen is het
overleg geruime tijd geleden stop-
gezet. Onder druk van de Heerlense
Kamerleden worden de besprekin-
gen met de collega's in Maastricht
pas een dezer dagen weer aarzelend
hervat.

Er is echter nog een groot aantal
onderwerpen waarover de beide
Kamers van Koophandel van me-
ning verschillen. Het in elkaar
schuiven van beide organisaties zal
veel opofferingsgezindheid vergen
van beide partijen. Zo zijn de vra-
gen nog open in welke stad de
hoofdvestiging moet komen, hoe de
nieuwe naam zal luiden, wie de
voorzitter wordt en wie de dagelijk-
se leiding krijgt van het fusiever-

band. Belangrijk is ook een me-
ningsverschil over de tarieven voor
de leden van de Kamers van Koop-
handel. Die tarievenkwestie heeft
bij een eerdere poging het enthou-
siasmevoor een fusie sterk bekoeld.

De Maastrichtse Kamer vraagt op
het ogenblik de maximale bijdrage
aan de ondernemers in zijn gebied,
de Heerlense is, met 78 procent,
stukken goedkoper. Beide Kamers
hebben geen zin hun tarief in de
nieuwe situatie aan te passen. Dat
leidde begin dit jaar al tot een im-
passe.

Kosten
Een fusie van de twee Kamers biedt
diverse voordelen. Intensievere sa-
menwerking kan kostenbesparend
werken. Door de krachtenbunde-
ling komt meer geld vrij om specia-
lismes in huis te halen. De dienst-
verlening aan het bedrijfsleven zou

De Heerlense Kamer blijft volgens
Simons ook bij hervatting van de
fusiegesprekken vasthouden aan
het lage tarief. Dat zou na een fusie
ook voor de Maastrichtse onderne-
mers moeten gelden. Dat scheeltde
Kamers dan wel meer dan een half
miljoen gulden aan inkomsten. En
dat moet door verhoogde efficiency
worden terugverdiend, weet Si-
mons.

ROERMOND:- za. 23/11: 'En ik dan?', blijspel v*

Annie M.G. Schmidt met in de hoT,
rollen Henny Orri en Carol van Her"
nen. r .- zo. 24/11: Hafa Concert met mede'T.
king van Brassband Merurn en Phil*'
monie Maasniel (11.30 uur). J)- di. 26/11: 'We Liegen' door de Vere'
ging voor het Reële en Universele.

Kiezers Voeren
bekennen op

voorhand kleur

# In de Belgische Voerstreek worden de politieke leuzen op de muren nabij deze kerk elke keer
weer overgekalkt. De Belgen stemmen zondag. Foto: frits widdershoven

voor de verkiezing werd geacht, in
het verkeerde keelgat geschoten.
Nadat hij hoorde van het bevel van
Tobback om alle Voerenaren te la-
ten stemmen in de provinciale
school, noemde Happart de minis-
ter een 'demagogische, ijdele en
pretentieuze dictator, die de weg
naar de democratie in Voeren zeker
niet zal kunnen blokkeren. De
Luikse meerderheid in de gemeen-
teraad besloot tegen het bevel van
Tobback in sternhokjes in terichten
in de Franstalige school in Sint-
Martens-Voeren.

VOEREN - In Voeren is het poli-
tiek geharrewar over de plaats waar
gestemd moet worden uitgegroeid
tot een heuse klucht. Minister van
Binnenlandse Zaken Tobback wil
dat alle Voerenaren stemmen in de
provinciale en dus Vlaamse school
in 's Gravenvoeren. Daar kan echter
alleen gestemd worden op Vliamse
kandidaten voor kamer, senaat en
provincie. Voor de verkiezing van
Limburgse provincieraadsleden
moeten alle Voerenaren -of ze nu
Vlaams- dan wel Luiksgezind zijn-
naar de provinciale school. Luiks-
gezinde Voerenaren kunnen alleen
voor Waalse kandidaten kiezen als
ze naar het-nabij gelegen Aubel rei-
zen.

De Voerenaren die morgen, zoals de
rest van de Belgen, naar de stembus
gaan, moeten dus op voorhand
openlijk kleur bekennen.
Dit is Happart, die door burgemees-
ter Droeven als verantwoordelijke

Inmiddels wachten de mensen in de
Voerstreek op hun tweede oproe-
pingsbriefje. Ze hebben er al een
van het ministerie van Binnenland-
se Zaken gekregen en krijgen wel-
licht nog een tweede van het ge-
meentebestuur.
De Voerense secretaris Markovic
meldde zich gisteren met een aantal
gemeente-arbeiders in de provincia-
le school in 's Gravenvoeren om de
sternhokjes in orde te maken. Hij
werd echter weer naar huis ge-
stuurd, omdat de lessen nog bezig
waren. Markovic ging met zyn ge-
zelschap naar de Franstalige school
in Sint-Martensvoeren, waar alles
werd uitgeladen in de turnzaal.

(ADVERTENTIE)

m I Meubelgroothandel

I TOEGANG VOOR■ | lEDEREEN |
Zeer grote kollektie bankstel-

len,kasten, eethoeken,
I Lazy-Boy fauteuils en vloer-

bedekking etc. etc.
INRUIL MOGELIJK
5000 m 2verkoopruimte

H maandag 13-18uur
donderdag koopavond

M /Ifl VERSCHILLENDEI **ü SLAAPKAMERS
J I ' Heerenweg 251, Heerlen

_»_ _, Tel. (045) 216123
Langs grote weg

¥ -TT) f Heerlen-BrunssumJ^l —_^

(ADVERTENTIE)

OH, KOM 'S KIJKEN WAT
JE IN JE SCHOENTJE VINDT

Ben jenog geen 10 jaar, zet dan bij Albert Heijn,
Giraffe en Marca in winkelcentrum De Klomp

je schoen maarklaar! En wel op:
woensdag27 november a.s. 13.00 uur -17.30 uur
zaterdag 30 november a.s. 10.00uur - 16.30 uur

Kom woensdag 4 december a.s. tussen 13.00uur en
21.00 uur naar hetplein waar Piet je schoen

heeft gevuld met twee leuke SinterklaaskadootjesI'" '——— . . . ■ 1 1 _ ; _-__—-—!
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AKEN - De Euregio Maas-Rijn
gaat de komende jaren interna-
tionale workshops voor kunste-
naars houden. Beeldende kun-
stenaars, schilders, muzikanten
en schrijvers krijgen de gelegen-
heid om onder leiding van gere-
nommeerde docenten bezig te
zijn met het thema elementen,
lucht, water, aarde en vuur. De
eerste workshop is volgend jaar
van 12 tot 18 juli in het Ludwig-
forum in Aken. In de jaren daar-
na komen de andere Euregioste-
den, Luik, Maastricht en Hasselt
aan bod.

Workshops voor
kunstenaars

Posters tegen
racisme succes

den^ ~~ ®p de Plaats waar nu
bei m staat- heeft vroeger een. ..langrijke Romeinse nederzet-

' 'n§ gelegen. Athans, dat is ja-
Wang het vermoeden geweest
i3ll een aantal archeologen en

Het gebied rond deom heeft daarom al lang de in-,
rj P

resse van deze wetenschap-rs- Toen de werkzaamheden
J^Sonnen om de grafkelders te. sjrBroten en de verwarmingsin-auatie van de schatkamers te«noveren, lag het dan ook voor
j hand dat archeologen er als6 kipp en bij waren. Twaalf we-
-2

n sPitten, graven, borstelen en.. Ven- leverden de onderzoekerset*sationele vondsten' op.

12a ontdekte onder meer zon, 000 scherven, vele munten,

'sJfdingspelden, twee Romeinse■ aten en resten van gebouwen
I fr/ a' honderden jaren onaange-erd onder de kruisgang lagen.

te6"1 aantal van de scherven da-j_ r̂t' volgens pre-historicus Jörg
1 Tasch, die de opgravingen

'T>de, uit 4700 voor Christus.
Tat zijn de oudste vondsten die

lt in Aken zijn gedaan."

aar het grootste deel van het
materiaal stamt uite eerste tot de vijfde eeuw, de

tijd van de stad. De
v ter*schappers hopen dat de
Ij ndsten van de afgelopen we-

' n kunnen helpen een ant-
'W°r^ *e vinQen op de vraag:as Aken in de Romeinse tijd
/n kleine badplaats of had het
estijds al een stads karakter?'.

# Jos Kleijnen heeft tijdens zijn onderzoek zeer veel pillen
en capsules onder ogen gehad. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Onderzoek vitaminen en voedingssupplementen

Van knoflooktablet
tot teunisbloemolie

AKEN - De posteractie 'Ich bin
ein Auslander' heeft in Aken al
veel respons gehad. Ze gaan als
warme broodjes over de toon-
bank, aldus Willi Classen de
coördinatorvan deze actie bij de
gemeente Aken. De posters zijn
bedoeld om stelling te nemen te-
gen de vreemdelingenhaat die in
Duitsland steeds meer de kop
opsteekt. De plakkaten, met
daarop de namen van bekende
Duitsers die ook buitenlander
zijn, zijn overal in Aken opge-
hangen.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

I Wz nzijbzn ssn nzzL üoeci I
f (joox±tsL aan mzmsn cLLe cic Loonaxsni I
I aaan ovz^cnxljazn. I

f 06-0227525 Of^* 1

] GELUKKIG HEBBEN WE $IJASS. I
I JUcAJbS2ukuHoÜ£.nu£'iz£.^£.iincj£.n a#kz%%t%aak 27, 6477 o^W<^T£.£zfen £.n ■

(Wtffu-tmlnadiaat 3Q, 67373(<=M Sittaici.
(

I
I <rli kunt om. tj£.x£.ik.£.n: oJ2 cvtiklaatn van 5.30 u. tot 20.00 u. i zat&ïdacji aan g.OO u. tot 73.00 u.

d *' zegsman van de actievoer-
WS heeft dat gisteren latenen. De gezondheidstoe-
QTd van het vijftal is naar
hj}standigheden redelijk.
flr: sdag 12 november besloten
§ ** asielzoekers uit de door
ftfo -^ overheerste autonome
i^ vincie Kosovo geen voedsel
(ja *?r tot zich te nemen om aan-
tj6 *■ te vragen voor de situa-

van de bijna twee miljoenöanezen in Kosovo. Ruim
SyJ? dag later sloten zich twee

bij de actie

ot.n erkenning van Kosovo als
jlüafhankelijke republiek is
bgt

n einddoel „We beseffen dat
iw n°ë wel enige tijd kan du-,JJ voordat de Europese Ge-
<3e etlSchap Kosovo als zeven-
j,., republiek erkent. Over de
l^j "hciteit die de hongersta-
ech^ heeft opgeleverd zijn we
j. '"ter dik tevreden. Er zijn
gj-^herichten naar regionale
eh_ !anuelijke kranten gestuurd
cic evens zijn er faxen verzon-. naar het ministerie vankUltenlandse Zaken. Hoewel
)T ministerie niet geantwoordjQ eft, is de actie zeker niet zin-os geweest. Alleen was er opT jnoment niet meer uit te ha-n

>' aldus de zegsman.

I t.
e arallel aan deze straat loopt nogn smallere verharde weg, die

aarschijnlijk ouder is dan de
ikpif''e' Waar de straten naartoeebben geleid en waarom de bei-

de straten zo dicht bij elkaar lig-
gen» is voor de ondezoekers nog
onduidelijk.
Vast staat wel dat het stratennet-

gedurende langere tijd in ge-
bruik is geweest. Dat stellen de
archeologen vast aan de hand
van het aantalkeren dat de straat

DOOR ANGELI POULSSEN

worden. Verder noemde Schiffe-
lers Lothar Kreft een pionier in
het bovenregionaal denken. Dat
uitte zich in het verleden door
een intensieve samenwerking
tussen de Kamers van Koophan-
del in de Euregio, vooral bij de
collectieve presentatie van de
kamers bij bedrijfsbeurzen.

Kamer-Award voor
dr Lothar Kreft

" LotharKreft met zijn Award uit brons, natuursteen en acryl. Foto: klaus tummers MAASTRICHT - „Hier, Chinese
koeiebraakballen," zegt promo-
vendus drs Jos Kleijnen terwijl
hij enthousiast graait tussen de
hopen pillen en onverteerbare
capsules. In de als paddestoelen
uit de grond schietende gezond-
heidswinkels laden steeds meer
mensen hun mandjes vol met al-
ternatieve geneesmiddelen. Teu-
nisbloemolie tegen eczeem,
knoflook voor een lager choles-
terolgehalte en vitamine B 3te-
gen gespannen borsten voor de
menstruatie. Voor elke kwaal is
er een ander natuurlijk middel.
Maar of het werkt?

Jos Kleijnen verzamelde vier
jaar lang alle onderzoeken diehij
kon vinden over enkele veel ver-
kochte voedingssupplementen
en vitaminen. Duizenden litera-
tuuraanvragen, vele fietstochten
van bibliotheek naar bibliotheek
en een aantal buitenlandse con-
gressen later kan hij nu voor een
beperkt aantal middelen met re-
delijke zekerheid zeggen of ze
werken. Een relaas over verstop-
te onderzoeksresultaten, bijwer-
kingen en hele positieve effec-
ten.

Straten
h

r 1 van de meest opmerkelijke
sultaten is de ontdekking van

£. e& straten uit de derde eeuw.
echts dertig centimeter onder

k grond vonden de onderzoe-rs een vjer vijf meter brede
iritweg, waar de afdruk vanelsporen nog in te zien waren.

De Award van de Kamer van
Koophandel bestaat uit een
bronzen beeldje dat ontworpen
is door de Maastrichtse kunste-
naresse Désirée Tonnaer. „Het is
niet de bedoeling dat de onder-
scheiding een periodiek karakter
krijgt", liet een woordvoerster
van deKvK weten. „Wij gaan al-
leen tot verlening over als daar
aanleiding toe bestaat."

HEERLEN - De Duitse oud-
directeur van de Akense Hand-
werkskammer, dr ing. Lothar
Kreft ontving gisteren in Heer-
len de 'Kamer-Award'. Deze on-
derscheiding werd voor de eer-
ste keer door de Kamer van
Koophandel verleend. Lothar
Kreft heeft zich in het bijzonder
verdienstelijk gemaakt door zijn
inspanning voor wederzijdse er-
kenning van Duitse en Neder-

landse diploma's in het ambach-
telijk bedrijfsleven.
In zijn korte toespraak memo-
reerde de voorzitter, van de
Award-commissie, ir Harrie
Schiffelers, de inspanning van
Kreft voor de gemeenschappelij-
ke erkenning van behaalde di-
ploma's, waardoor arbeidskrach-
ten aan beide zijden van de grens
zonder noemenswaardige pro-
blemen uitgewisseld kunnen

dene resten van grote ovens of
haarden. Waar die voor werden
gebruikt is voor de onderzoekers
nog een raadsel. „Het kan zijn
dat die bij een smidse hoorden,
maar misschien was er ook wel
een soort omsmeltoven. Men
gaat zeer zeker onderzoeken hoe
de gevonden slak, afval van ge-
smolten ijzer, met de geschiede-
nis van de stad in verbinding
kan worden gebracht.

De opgravingen zijn nu afge-
rond. Waar een paar weken gele-
den de wetenschappers nog met
een schepje, zeefje en borsteltje
elk scherfje aan diepgaand on-
derzoek onderwierpen, werken
nu bouwvakkers voor wie een
scherf gewoon weer een scherf
is.
De vondsten worden nu nog uit-
voerig onderzocht. Daarna ko-
men ze wellicht in een museum
in Aken te liggen.

is gerepareerd. Aan weerszijden
van de straten zijn overblijfselen
van huizen gevonden.
Men stuitte tevens op verschei-

ïdentificeerd met de verdachte
die ze verdedigen en zelfs wor-
den 'gecriminaliseerd. Dat
laatste gebeurde in de jaren ze-
ventig in Duitsland bij de pro-
cessen tegen de Rote Armee
Fraction.

'Aansturen op
vormfouten mag'

Pro fRoos over grenzen advocatuur:
MAASTRICHT - Een advo-
caat in een strafproces mag om
zijn cliënt vrij te krijgen be-
wust op een vormfout van het
Openbaar Ministerie aanstu-
ren. Dat zei prof. mr Th. Roos
gisteren bij zijn installatie als
hoogleraar straf- en proces-
recht aan de Rijksuniversiteit
Limburg.

Volgens Roos moet de straf-
rechtelijke advocatuur zich
ook niet meer richten op het
verleggen, maar het terügleg-
gen van de grenzen. Die gren-
zen dreigen door internationa-
le ontwikkelingen in de crimi-
naliteitsbestrijding (infiltratie,
observatie, telefoontap etc.)
voortdurend te verschuiven.
Roos vindt dat aan dit facet
meer aandacht moet worden
besteed bij de opleiding van
advocaten.

de voor zijn cliënt gunstigste
weg te volgen. De kern van zijn
werk bestaat uit het zaaienvan
twijfel over de juistheid van
beslissingen zoals het toepas-
sen van dwangmiddelen, over
het door justitie gepresenteer-
de bewijs en over de beweerde
toepasselijkheid van de wet in

de betreffende zaak, aldus
Roos.

De hoogleraar wees er op dat
advocaten risico lopen doordat
ze hun cliënt nooit openlijk
mogen afvallen. Raadslieden
kunnen daardoor worden ge-

Volgens Roos is het niet ille-
gaal dat een raadsman in zijn
streven de belangen van zijn
cliënt te verdedigen 'zand in de
machine' gooit. Ook als daar-
door een van een zeer ernstig
misdrijf verdacht persoon vrij-
komt. Noch de ethiek, noch
het recht verbiedt de advocaat

Asielzoekers
Echt stoppen
hongerstaking

<} 6 - £)e v jjf hongerstaken-
as. Kosovo-Albanezen in het
(^_>r?oekersopvangcentrum

'n Echt hebben na an-
(jj week hun actie beëin-
yogc*- Donderdagavond, even
\J%* middernacht, kwam het
Vq ta* tot de conclusie dat
|y°rtzetten van de hongersta-
y jS zinloos zou zijn. Zij willen"Ut!.' nu ëaan richten op huma-
\J?lre hulp aan achtergeble-
?o landgenoten. Binnenkort
g naar alle waarschijnlijkheid
lif-i* worc*en met het inza-
"i-ii vah voedsel en medicij-

„Laat ik maar beginnen bij de vi-
tamines," zegt de wetenschap-
per, die 28 november promo-
veert bij de RL, energiek. Onder-
zoeken over vitamine C bij
verkoudheid geven verschillen-
de resultaten. Et is geen bewijs
gevonden dat je met het slikken
van hoge doseringen, die verge-
lijkbaar zijn met 20 sinaasappels
per dag, verkoudheid kunt voor-
komen. Als je al een verkoud-
heid hebt opgelopen kun je die
met vitamine C gemiddeld een
halve dag verkorten. En het
snotteren en kuchen neemt met
een klein percentage af. Hier
geldt wat bijna voor alle onder-
zochte middelen van toepassing
is: baat het niet, het schaadt ook
niet. Vitamine C is goedkoop en
het heeft bijna geen bijwerkin-
gen.

Veel mensen gebruiken vitamine
E ter voorkoming van hart- en
vaatziekten. Kleijnen: „Er zijn in
de wetenschap belangrijke theo-
rieën ontdekt die erop wijzen dat
vitamine E werkzaam zou kun-
nen zijn bij het tegengaan van
deze ziekten. Maar er bestaat
geen wetenschappelijk bewijs
voor deze stelling. Wel is er on-
derzocht dat vitamime E verlich-
ting zou geven bij de zogenaam-
de 'etalageziekte'. Dichtgeslibde
aderen in de benen geven bij het
lopen een pijnlijk gevoel. Stil-
staan voor een etalage is een ele-
gante oplossing om weer op
adem te komen. Van het gebruik
van vitamine E hebben veel
mensen dan baat. maar het helpt
bijvoorbeeld weer niet bij pijn
op de borst. Hier geldt, proberen
kan geen kwaad."

Vitamine C

De Ginkgo-boom is de oudste
boomsoort op aarde. Hij is be-
stand tegen vrijwel elke boom-
ziekte. Dragees gemaakt van de
bladeren van deze boom, helpen
tegen het verminderd functione-
ren van de hersencellen. In
Duitsland wordt er jaarlijksvoor
300 miljoen gulden aan deze ta-
bletten verkocht. Duizeligheid,
vergeetachtigheid of verminder-
de concentratie; onderzoeken
wijzen uit dat met Ginkgo-tablet-
ten deze symptomen bestreden
kunnen worden. „Het is niet zo
dat ik meteen een pot voor mijn
ouders heb meegenomen," lacht
Jos Kleijnen, „het gebruik van
die tabletten kost ook een paar
gulden per dag en daarom is het
verstandig om ze pas te gebrui-
ken als jeze echt nodig hebt."

Ginkgo

Knoflook
Met potten tegelijk vliegen de
knoflooktabletten over de toon-
bank. Duizenden oudere mensen
slikken ze met overtuiging, on-
danks de onaangename geur die
men naderhand verspreidt. „On-
derzoek wijst uit dat knoflook
inderdaad het cholesterolgehalte
verlaagt, bloedstolling tegengaat
en de bloeddruk omlaag brengt.
Maar dat hartinfarcten ermee
voorkomen zouden kunnen wor-
den, is niet bewezen. Op grote
congressen waar zelfs knoflook
in het ijs wordt verwerkt,
schreeuwt iedereen wel van de
daken dat het een wondermiddel
is, maar ik blijf altijd een beetje
sceptisch. Bij gemeten effect
staan de doseringen namelijk ge-
lijk aan 7 tot 28 teentjes per dag
en wie wil dat nu binnenkrijgen?
Bovendien kun je verschrikke-
lijk last krijgen van je maag- en
darmstelsel," vertelt Jos Klejj-
nen.
Ook over het wondermiddel teu-
nisbloemolie - in Engeland zelfs
een geregistreerd geneesmiddel- is Kleijnen niet enthousiast.
„Behandeling met het spul kost
ongeveer twintig gulden per dag,
terwijl de werkzaamheid tegen
eczeem of pre-menstruele klach-
ten niet wetenschappelijk te
bewijzen is." Wat werkt er dan
wel? „Ginkgo," weet de onder-
zoeker te melden.

variëren van schizofrenie bij pa-
tiënten tot beginnende dementie
bij bejaarden. Resultaten bij hetgebruik van deze preparaten val-
len tegen.

Als laatste onderwerp onder-
zocht de promovendus literatuur
over de werking van homeopa-
thische middelen in het alge-
meen. „Homeopathische midde-
len zijn vergiften die zo verdund
worden, dat er vaak geen spoor-
tje meer van het oorspronkelijke
werkzame gift in terug is te vin-
den. Medisch gezien is het dus
heel raar dat uit onderzoeken
blijkt dat zulke middelen echt
helpen. Een verklaring daarvoor
is dat de onderzoekers of de fa-
brikanten uit winstbejag de on-
derzoeken met de negatieve
resultaten achter houden. Dat
idee hebben we bij alle onder-
zochte middelen wel een beetje.
Als fabrikant is het natuurlijk
veel voordeliger als het resultaat
positief is, en waarom daarbij
dan niet een handje helpen," be-
sluit Jos Kleijnen. Hijzelf be-
perkt zich tot vitamine C bruista-
bletten. Want die hebben zon
lekker sinaasappelsmaakje.

Vrouwen met pre-menstruele
klachten als depressiviteit, ge-
zwollen borsten of hoofdpijn
kunnen wellicht geholpen wor-
den met vitamine 86. Volgens de
onderzoeken heeft het soms wel
geen effect. Maar het is de moei-
te yan het proberen waard. De
vitamines B3en B6of combina-
ties daarvan met andere vitami-
nen, worden genomen bij menta-
le aandoeningen die kunnen

de mening van:
ment zitten we in de informatiefase. Over-
al worden gegevensuitgewisseld en studie-
projecten geïnitieerd. Dat is goedzo. Maar
het is zaak niet te lang in dezefase te blij-
ven hangen. Er moet een samenwerking tot
stand komen die boven informatmuitwis-
seling uitstijgt. De totstandkoming van de
Euregio is niet alleen een zaak van be-

stuurders en politici. De bevolking en de
samenleving moeten de Euregio-gedachte
ook oppakken." Mastenbroek denkt dat
dat ook wel het geval is maar waarschuwt
tegelijkertijd voor wildgroei. „Er moet
worden gewaakt voor ondoelmatigheid:
Het zou kunnen zijn dat gemeenschapsgel-
den niet optimaal worden aangewend en
projecten in onvermogen stikken. Dit ma-
nagementaspect van de Euregio moet met
prioriteit worden behandeld en dat zullen
we zeker doen."

e samensmelting van de Euregio is geenanzelfsprekende ontwikkeling, meent9ouverneur Mastenbroek. Hij sprak deze
*fiefc tijdens een bijeenkomst op de techni-

hogeschool in Aken zijn zorg uit overe totstandkoming van concrete initiatie-
T^- ..Verdragen, akkoorden en overeen-

Het is slechts papier. Er moet
er gebeuren: plannen moeten ook in da-

worden omgezet. Woorden moeten ook
71 de pra/ctijfc*gesta.te krijgen. Dat ismak-^dijker gezegd dan gedaan. Op dit mo-

Archeologen doen opmerkelijke vondsten

Romeinse nederzetting
onder Dom in Aken

Limburgs dagblad Limburg
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IWwJ Avondopleidingen te: Heerlen, Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Nijmegen. g&^|- AMBI-88 modulen: /B^l P^
HEO, HEI, HE2, HSI, HS2, HS3, HS4, HBI, HB2, HPI, HP6 LH__=E

- Praktijkdiploma Informatica PDI-I en PDI-II iJSuSE sfl
Voor meer informatie onderstaande bon ongefrankeerd opsturen naar: _ ,
C.C.O. Antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen, of bel 045 - 717600. Begeleklïngs
dhr/mw/mej: opl.: Inf'tuut.. . ,

1 Rijksweg Noord 75b,
adres: tel.: rr 6131 CX Sittard,

Q te1.:046-521141. 03 ,0 ewoonpl.: lft.: _i

■t^^ Kom over de grenzenkijken in Vlissingen

Voorlichtingsdag HEAO
Internationalisering is bij ons geen woord maar een
daad! Dit betekent, veel contacten met het buitenland,

Kf met mogelijkhedenvoor studies, stages en excursies.
p? Een baan in Nederland kan, een baan in het buiten-
I land is niet uitgesloten.

*;ü Het HEAO in Vlissingen kent de volgende studie-
-11 richtingen:W " Communicatie (CO)
■ " Bedrijfs-economisch (BE)

" Commercieel-economisch (CE)
' " Economisch-juridisch (EJ)

" Economisch-linguïstisch(EL)
Het internationale karakter van de school, de inzet
van docenten en studenten en het werken met de
modernste middelen en technieken, maken 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 geïnteresseerd in 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 ÊrWZeeland Ë

' Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen, tel. 01184-89000

voorlichting hbo

■ Culturele en Maatschappe-
-1 lijke Vorming

(Audiovisuele Productie, Recreatie
en Toerisme, Sociaal Kultureel en
Educatief Werk)
Kreatieve Therapie
(Beeldend Vormen, Dans en
Beweging, Drama, Muziek)
Sociaal Pedagogische
Hulpverlening

HOGESCHOOL SITTARD J^Informatie en aanmelding: L__ï__G RÉk
Sportcentrumlaan 35, jrTM BB^ *"T
6 136 XX Sittard, »«^^Telefoon (046) 591212 ▼^

d Erkend door de
Minister van Onderwijs

" & Wetenschappen op

IT 1 {____■* V Vf ï de erkendeonderwijs-
-1 1VUÜ VMM instellingen.

WordPerfect 5.1
<C E WordPerfect van 4.2 naar 5.1I WordPerfect macro's en DTP

IO E DTP met Ventura of Pagemaker
I dßase 111 PLUS of IV

, Lotus of PlanPerfect 5.1
' E Startcursus P.C. (MS-DOS)

H Gevorderd P.C.- gebruik
| Typen of NotulerenP MS-Windows

Praktijk Diploma Informatica
C£ E NIEUW!
a^ I Diverse examens (o.a. MG3) van het
() r*Sj EXIN te Utrechtworden afgenomen

in ons instituut.
I l I Vraag de gratis brochure aan.

Ps__| Bel (045) 21 17 33
yf Hommerterweg 224 Hoensbroek

____9 opleiding - advies - begeleiding

ELEKTROTECHNIEK STUDEREN p
IN VENLO: EEN GOEDE START.

Op 3 februari 1992 beginnen met een \~~" """.""" ""."" . ,""""
itttc i"j- o n i m,. i Ik wil graag informatie over de HTS-HTS-opleiding? Dan nu snel aanmelden! ! _, , & ,6 . , „ _ , . ,

<j> | Elektrotechniek & Computertechniek. , p - | van de Hogeschool Venlo.De HTS-Elektrotechniek & Computertech- fe
31

niek van de Hogeschool Venlo kenmerkt ! Naam:
zich onder andere door een praktijkgerichte , ,Adres*opleiding, modulair onderwijs, studieloop-
baanbegeleiding en de mogelijkheid om ! Postcode:
vierkeer per jaar examens af te leggen. j ,_,F J bb | Woonplaats:
Er zijn vier afstudeerrichtingen: j In een envelop zonder postzegel opstu-
- Meet- en regeltechniek j ren naar: Hogeschool Venlo, Antwoord- i
- Telecommunicatie | nummer 1086, 5900 VB Venlo.
- Technische informatica Sit
- Telematica (nieuw) ; /^ J —v-i^"""""-*--^
Vul de bon in voor een brochure of bel: *rf°B 6SCh Oöl l/efllö
077-546666. !___!_/_ ' J
I . ---^

OPLEIDINGSINSTITUUT

J „DE THERMEN"
Raadhuisplein 15, HeerlenBMm|| Telefoon 045-713717

Erkend door de minister van onderwijs en
wetenschappen op grond van de wet op de erkende

onderwijsinstellingen voor zover het onderwijs binnen
de reikwijdte van de wet valt.

In januari starten de cursussen
* Toerisme voor het SEPR-diploma
* Medische specialisatie voor secretaresse
* Bedrijfscorrespondentie Nederlands
* Machineschrijven
* Tekstverwerking Word Perfect 5.0 of 5.1
* Basiskennis informatica
* Lotus 1-2-3
* dßase 111 +
* Stenografie
* Notuleren
* Kantoor- en secretariaatspraktijk
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Informatie en aanmelding: Raadhuisplein 15,
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Wieker Hoonk als
rustpunt voor meiden

„Uit het hele land worden wij
benaderd met vragen voor op-
vang van buitenlandse meisjes,
voor wie anonieme opname op
grote afstand van huis vaak
noodzakelijk is", vertelt de 39-ja-
rige Keeren. Hierdoor staat veel
druk op de opvangcentra in
Gronningen en Maastricht, de ui-
terste puntjes van ons land.

leeftijd voor opname in Wieker
Hoonk is 14 jaar met een uitloop
tot maximaal 23 jaar.
Nederlandse meiden krijgen met
name te maken met mishande-
ling en sexueel misbruik. Alloch-
tone meisjes uit de zogenaamde
tweede generatie worden vaak
geconfronteerd met gedwongen
huwelijken.

De buurt heeft nog niet gerea-
geerd op de aanwezigheid van de
meidenopvang. Keeren is ook
niet bevreesd voor negatieve
reacties als Wieker Hoonk 'in be-
drijf is. „Drugs is er niet bij en
de weggelopen meisjes zwerven
niet door de buurt, ze hebben
hier hun honk. Wij zijn in elk ge-
val niet uit op problemen."

Buren

Hoonk is puur afhankelijk van
de vraag. Wel proberen we de
meisjes zo zelfstandig mogelijk
te maken."
Op de eerste en tweede etagevan
het splinternieuwe pand wach-
ten twee smetteloos witte keu-
kentjes op de eerste gebruikers.
Meiden die denken dat ze voor
zichzelf kunnen zorgen mogen
op Wieker Hoonk uitproberen
hoe het écht is om op 'kamers' te
wonen. Daar hoort zelfs het bij-
houden van het huishoudboekje
bij.
Verslaafde meisjes worden niet
toegelaten in het opvanghuis.
Doe je dat wel dan creëer je een
onwerkbare situatie, zegt de
coördinator. „Als de een wel ver-
slaafd is en de ander niet werkje
problemen in de hand. Het
wordt iedereen natuurlijk wel-
eens te veel en dan kan de verlei-
ding groot zijn."

Wieker Hoonk biedt iedere gast
een eigen zit/slaapkamer. Bed en
kleerkast zijn standaard. Een ge-
makkelijke rode kuipstoel met
een tafeltje, een bureau en een
fleurig prikbord geven de ka-
mers net dat huiselijke. Keeren:
„Natuurlijk mogen de meisjes
hier ook wat eigen spulletjes
neerzetten. De bedoeling is im-
mers dat ze zich hier thuis voe-
len."

„Na die tijd wordt de gast indivi-
dueel begeleid. Per week is er
één groepsavond." Het gezin en
de thuissituatie worden door het
opvanghuis betrokken in de be-
geleiding. Zo vinden er bijvoor-
beeld regelmatig gesprekken
plaats tussen ouders en jonge-
renmentoren. „We werken heel
nadrukkelijk aan de relatie met
'thuis. Het is al voldoende dat
een kind af en toe op de koffie
mag komen. leder mens heeft
tóch behoefte aan familie",
meentKeeren.

Het tegen hun wil uithuwelijken
van Marokkaanse en Turkse
meisjes zorgt ook anno 1991 nog
steeds voor veel problemen. „De
buitenlandse meisjes raken ver-
strikt tussen twee culturen en
horen eigenlijk nergens meer bij.
Als ze uiteindelijk weglopen om
aan hun lot te ontkomen, zijn
ook alle banden met het thuis-
front, de traditionele ouders,
voorgoed geruïneerd."

De deuren van het opvanghuis
stonden gisteren voor iedereen
open na de officiële opening
door de Heerlense wethouder
Dorien Visser. Medewerkers en
(oud)gasten mochten eindelijk
een kijkje komen nemen. Op de
uitnodiging werden belangstel-
lenden verzocht om 'plantjes
voor de tuin. Het enige dat nog
nodig is om van Wieker Hoonk
een echt thuis te maken.

Dat gevoel van geborgenheid
blijkt' inderdaad geen overbodi-
geluxe. „Een aantal meiden is na
drie weken weer weg, maar som-
mige meisjes hebben ruim twee
jaarnodig om alles op een rijtje
te zetten. Het verblijf in Wieker

* Marion Keeren en twee van 'haar' meiden bereiden het
openingsfeest voor. Het eerste opvanghuis voor meiden inuoste.ijfc Zuid-Limburg is eenfeit. Foto: CHRISTA HALBESMA

Deze en andere meisjes komen
na een doorverwijzingvan diver-
se hulpverleners terecht bij Wie-
ker Hoonk. Rust is het 'medicijn'
voor de eerste weken. Marion:

Op het perceel Grasbroekerweg
24 is een 'vriendelijk' honk ge-
realiseerd voor jonge meisjes
met problemen thuis, op school
of in een relatie. De minumum

Coördinator Marion Keeren:
„Dat idee bestond al ruim zes
jaar. Vooral meiden uit Oostelijk
Zuid-Limburg deden door ge-
brek aan opvangmogelijkheden
vaak een beroep op het meide-
nopvanghuis in Maastricht."
Honk

HEERLEN - Het huis ruikt
nieuw, naar verf en schoonmaak-
middelen.De munttelefoon in de
gang is versierd met een blauw-
witte slinger. Stofzuiger, blik en
veger en een uit de kluiten ge-
wassen gereedschapskist staan
in een hoek. Op een paar kleine
karweitjes na is het Wieker
Hoonk klaar voor gebruik.
De verhuizing van het meiden-
opvanghuis van Maastricht naar
de Heerlense Grasbroekerweg is- eindelijk - een feit. Op het nip-
pertje eigenlijk, want bij een eer-
dere bezuinigingsronde werd
aangekondigd dat het Maas-
trichtse Wieker Hoonk zou moe-
ten sluiten. De redding: verhui-
zen naar de Oostelijke Mijn-
streek met minder voorzienin-
gen.

Raad van State stelt gemeente Kerkrade in het ongelijk

Versmarkt Haanrade
mag niet uitbreiden

Bij Grensstraat Landgraaf

Verkeer niet
meer linksaf

LANDGRAAF - Na de aanleg
van de mini-rotonde op de krui-
sing Grensstraat-Europaweg
mag het uit Duitsland komende
verkeer vanuit de Grensstraat
niet meer linksaf slaan. Auto's
voor de richting Kerkrade moe-
ten eerst de mini-rotonde over.
Het linksaf-verbod is een voor-
stel van de bewoners zelf.
Woordvoerder Jo Bruchhaus
denkt, dat hierdoor de rij wach-

tende auto's in de Grensstraat
korter zal worden. „Maar het
blijft de vraag of het verkeer
richting Duitsland niet op de ro-
tonde stil blijft staan en zo de
boel blokkeert."
De Landgraafse wethouder Nie
Odekerken maakte donderdag
de wijziging in de oorspronkelij-
ke plannen bekend in de verga-
dering van de gemeenteraad. De
raad ging akkoord met het ge-
vraagde krediet van 1,1 miljoen
gulden. Uiteindelijk betaalt de
provincie de reconstructie.
Landgraaf schiet het bedrag
voor en krijgt het over een perio-
de van twintig jaarmet rente te-
rug.

Kerkklok

"Kiespijn tijdens het weekein-
de is heel vervelend.Degene met
een zere kies krijgt dan te ma-
ken met het weekendprogram-
ma van de tandartsen. Zul je
zien dat die ene favoriete man
of vrouw net geen dienst heeft.
Om inwoners van Waubach
voor pijn te behoeden geven we
een wijziging door in dat week-
endschema. Niet Bloem-Beau-
jean maar tandarts J. M. G.
Erens voelt U vandaag ofmor-

gen aan de tand. Erens is be-
reikbaar onder ©045-322354.
Het is natuurlijk te hopen dat
U dit nummer niet hoeft te ge-
bruiken...

Video
" Heerlerheide dertig jaar ge-
leden. Weet u nog hoe het was?
Misschien komen er wat vage
herinneringen terug, in ge-
sprekken duiken vergetenfigu-
ren weer op. Die vervlogen her-
inneringen kunnen nu flink
worden opgefrist met de video
'Gezichten van Heerlerheide',
die binnenkort op de markt
komt. Nog een weekje is er gele-
genheid om alvast in te teke-
nen, hetgeen een financieel
voordeeltje oplevert. De band
kost danf149,50, na 1 december
bedraagt de prijs f1.57,-. Op de
videoband van circa één uur
worden historische beelden af-
gewisseld met kiekjes van de
toenmalige Heerlerheidenaren.
Een groot deel van de band
werd dertig jaar geleden al
eens eerder uitgebracht. Op
film uiteraard, want de afkor-
ting VHS mag nu dan al bijna
ieder kind in de mond bestor-
ven liggen, toen had nog nie-
mand ervan gehoord. Belang-
stellenden kunnen intekenen op
de videoband bij het kantoor
van ABN/Amro aan het Corne-
liusplein in Heerlerheide, of
schriftelijk bij de K.W.V. de
Heidebloem, Postbus 5021, 6401
GA Heerlen.

Tandarts

Van onze verslaggever

Toekomst
't Kloeëster
Schinveld
onzeker

ONDERBANKEN - De toekomst
van gemeenschapshuis 't Kloeëster
in Schinveld is onzeker. Het open-
houdenvan het gebouw in de huidi-
ge vorm kost de gemeente te veel
geld. Bovendien is het als gemeen-
schapshuis in feite overbodig, om-
dat de Schinveldse verenigingen
over eigen huisvesting beschikken.
Alleen Ouderenwelzijn Onderban-
ken en Jeugd- en Jongerenwerk de
Schinskoel maken gebruik van 't
Kloeëster.

Bril

" De parochianen van St.Mar-
tinus Spekholzerheide zijn gul.
Dat wisten we trouwens al lan-
ger dan vandaag, maar nu
hebben ze het toch maar weer
even opnieuw bewezen. Een ak-
tie voor de restauratie van de
kerk heeft namelijk ruim 26
duizend gulden opgeleverd. En
dat is bepaald niet niks. Het
bedrag wordt grotendeels be-
steed aan het nieuwe uurwerk
van de kerk. Het geld is onder
andere verkregen door de ver-
koop van pentekeningen, kerst-
bundels en oorkondes. Het dak
van de St.Martinuskerk is nu
gereed, de gebrandschilderde
ramen worden momenteel her-
steld en zullen voor de kerst te-
rug zijn. Het uurwerk zal op 8
december feestelijk in werking
worden gesteld. De totale reno-
vatie van het uiterlijk van de
St.Martinus zal medio 1992
klaar zijn. Daarna zal het bin-
nenwerk worden opgeknapt.

Dat bleek gisteren uit de woorden
van wethouderRiet Cremers-Koek-
koek in de tweede ronde van de
algemene beschouwingen in Onder-
banken. De wethouder meent dat er
gezocht moet worden naar moge-
lijkheden 't Kloeëster onder te bren-
gen in een particulier initiatief.
Lukt dat niet, dan moet de gemeen-
te zich ernstig beraden over de toe-
komst van het gemeenschapshuis.

Daartegen heeft Rieteco in septem-
ber een bezwaarschrift ingediend.
Hierover zullen burgemeester en
wethouders spoedig een voorstel
naar de raad sturen. „De normen
van de gemeente kloppen niet. Mijn
winkel heeft een grotere omzet dan
Albert Heijn in Kerkrade. Daarom
heb ik meer parkeerplaatsen nodig.
En daarbij komt dat ik het gebied
alleen op zaterdagen en Duitse
feestdagen wil gebruiken. Dat heb
ik duidelijk kenbaar gemaakt", al-
dus Hans Rieteco.

;s - De uitbreiding van de Versmarkt in Haanrade
j tt een kort geding bij de Raad van State afgewezen. Over

f>arkeerplaats achter de Versmarkt verwachten burgemees-
h en wethouders van Kerkrade deze week een besluit te"emen.

Hans Rieteco gaat tegen het besluit
in beroep.

t)e&robfmeente Kerkrade heeft geen
de ..men met een uitbreiding van
tygjpttkel, de provincie wel. Die
van pde namelijk een verklaring

"* d bezwaar af te geven, waar-aan gescnillencommissie van de
'kerd 11 State de zaak heeft bestu-
het a- Deze heeft de provincie in
'"itbr^ ■ gesteld en de geplande

eiding afgewezen. Eigenaar

Rieteco heeft bovendien zonder
vergunning een agrarisch stuk
grond verhard en zo zijn parkeerter-
rein uitgebreid. De gemeente wil
dat dit in de oorspronkelijke staat
wordt teruggebracht. De Versmarkt
zou reeds voldoende parkeergele-
genheid hebben, ook als de winkel-
uitbreiding wél zou doorgaan.

Auto's
De Versmarkt in Haanrade aan de
Meuserstraat, die 25 mensen van
werk voorziet, is voor 95 procent af-
hankelijk van Duitse clientèle. De
stroom Duitse auto's is vooral op
zaterdagen in Haanrade groot, me-
de door de markt in Eygelshoven.

Bewoners van de Meuserstraat
spreken van 'files van wel drie kilo-
meter op zaterdag. Zij begrijpen
niet dat Hans Rieteco het illegale
parkeerterrein zolang kan aanhou-
den.

De gemeente geeft te kennen de
normale rechtsgang gerespecteerd
te hebben. Dat betekent datRieteco
tegen een mogelijk besluit het par-
keerterrein in de oorspronkelijke
staat terug te brengen wederom be-
zwaar kan aantekenen.

Sinterklaas
Met
°o_r. °Prechte verbazing heb ik uw
leTmentaar in de koffiekolom ge-
op n over de Sint Nicolaas intocht
Vic °ensdag 2° november- °n~
L j

deregen die in stromen naar
°Pd viel hebben 948 kinderen
f.f6

e Bongerd van Sinterklaas een
entJe gekregen. Er werd door 34

UiteT Pieten 105 kilo pepernoten
"tl 4 .eld- De route van Sinter-
ge,,Jl ls vanwege de regen versneld
kow. nen duurdetwintig minuten
stot_ei- an SePland- De enige op-
'oss lng werd veroorzaakt door een
koQ^de brouwer, niet door Duitse
<Je juristen.Hier werd inderdaad
stari? ernstig gemist. Druk in de
itija ' Ja, gelukkig. Het negatieve
te 3° Van Heerlen begint langzaam
din erbeteren. Dankzij de inspan-
nis°..Van vele samenwerkende orga-

V S' Onderzoek leerde dat de
<W lonele intocht op deze woens-
'S. E°or alle betrokkenen de beste
le ja

n Duitse gastenkomen al enke-
lerf n met hun kinderen juistnaar
toc.rlen omdat ze de Sinterklaasin-
-9 Hzien als een evenement. Hulde
Oqu e ouders, alle medewerkers
het pan de Blauwe Schuit en van
re~ c°nomisch College welke desen Wél trotseerden.

eerlen. G. H. Pijpers.

HEERLEN - Drie Sloveense ver-
enigingen in onze regio hebben in
korte tijd twee volle vrachtwagens
met gebruikte kleding verzameld
voor een vluchtelingenkamp bij de
Sloveense plaats Portoroz. Opmer-
kelijk hierbij is dat in dat kamp
hoofdzakelijk Kroatische vluchte-
lingen verblijven.
Gistermiddag vertrok de eerste
vrachtauto richting Joegoslavië. De
basisschool Meezenbroek in Heer-
len diende daarbij als uitvalsbasis.
Hier werden de zeventien kubieke

meter kleding, die de Slovenen bij
elkaar gebracht hadden, tijdelijk
opgeslagen.

Het idee voor de hulpactie werd ge-
boren tijdens het Sloveense oogst-
dankfeest dat op 9 novemberplaats-
vond in het Brunssumse gemeen-
schapshuis dr Brikke Oave.
Behalve kleding werd ook 3700 gul-
den opgehaald. Dat bedrag werd
besteed aan medicijnen en aan de
transportkosten. Maandag gaat de
tweede zending richting Joegosla-
vië.

Slovenen verzamelen
kleding voor Kroaten

Brandende schoorsteen
LANDGRAAF - Een schoorsteenbrand in een woning aan de Nieu-
wenhagerheidestraat in Landgraaf heeft donderdagavond voor circa
f130.000 schade aangericht. De brandweer was snel ter plaatse, maar
moest een plafond geheel openbreken om in brand geraakte balken
te kunnen blussen.

Wethouder Jo Theunissen kondig-
de aan dat er voor kerstmis twee
extra glasbakken geplaatst worden
in Schinveld en Merkelbeek. Theo
Sturmans (Kleine Onderbanken)
had daar gisteren tijdens het eerste
deel van de algemene beschouwe-
ningen om gevraagd, omdat de bak-
ken vaak zo vol zijn, dat het glas er
naast wordt gezet. Voor volgend
jaar zijn volgens wethouder Theu-
nissen 'nog meer' glasbakken ge-
pland.
Burgemeester Vincent Ritzer liet
weten dat de gemeente streeft naar
fusie(s) tussen de verschillende On-
derbankse basisscholen. Zo moet
voorkomen worden dat een aantal
scholen gesloten wordt, omdat de
nieuwe norm voor het minimum
leerlingenaantal nietwordt gehaald.

merfestival als Cultura Nova of
de succesvolle Moreau-tentoon-
stelling. Het Cultureel Café be-
gint om half een in café Fellini.

HEERLEN

" Het Geleens Mannenkoor
Mignon met dirigent Pierre Wil-
lems luistert zondag om 11.15
uur de mis op in de St. Pancra-
tiuskerk.

en 1 december ook om 20.30 uur.
Kaarten f16,-. kort " Het Bureau Sociale Begelei-

ding houdt maandag van twee
tot vier uur spreekuur voor ex-
mijnwerkers in Ons Huis.

HOENSBROEKingeluid bij de officiële herope-
ning van de Nieuwenhaagse
hoofdvestiging door wethouder
Thei Gybels.

HULSBERG

" De Handwerkclub '77 houdt
zondag van elf tot vijf uur de
jaarlijkse verkooptentoonstel-
ling in gemeenschapshuis De
Lange Berg.

Na de opening, om twee uur,
houdt de bibliotheek open dag.
In samenwerking met de kinder-
telefoon is ook op de jeugdafde-
ling een tentoonstelling, 'Horen,
zien, zwijgen' over kindermis-
handeling.

"De Vrije School Heerlen
houdt zondag van elf tot vier uur
de jaarlijkse bazaar in het ge-
bouw aan de Ovidiusstraat 135.
Van twaalf tot twee uur is er te-
vens een koffieconcert.

Anna-parochie
De St. Anna-parochie in de
Heerlense wijk Bekkerveld be-
staat vijftig jaar. Men hoopt via
het feest voldoende geld binnen
te krijgen om de roetsluier die
het kerkinterieur ontsiert, ver-
wijderd te krijgen. Zaterdag is
een Anna-kermis met kinderspe-
len in de Thermenschool. Daar
wordt zondag vanaf half een ook
een parochieel ontmoetingsfeest
gehouden. Op beide dagen zijn
diverse muzikale optredens.

" Eén keer is nog te vergeven.
Maar een tweede keer? We heb-
ben het hier over Toon Willems,
CDA-fractievoorzitter in de
Kerkraadse gemeenteraad.
Woensdag en vrijdag verscheen
Toon in een wel zeer opvallende
rood kostuum tijdens de begro-
tingsbehandelingen. Hebben de
TV-kijkers in Kerkrade hier te
maken gehad met een stil pro-
test, omdat de kaft van het
Kerkraadse huishoudboekje
een rood kleurtje heeft? Of ver-
kast Toon na de verkiezingen?

0 Burgemeester Herman Kai-
ser van Margraten gaat door-
gaans 'gekleed' met een fraaie
bril. Het is dus ook niet zo ver-
wonderlijk dat hij mr Biesheu-
vel, voorzitter van de Kamer-
commissie voor Verkeer en
Waterstaat, enkele waardevolle
adviezen kan verstrekken als
het gaat om het bekijken van de
problematiek van het verder af-
graven van het plateau van
Margraten, nabij 't Rooth dus.
In een brief aan deKamervoor-
zitter heeft het gemeentebestuur
van Margraten nog eens alle
argumenten op een rij gezet.
Om tot de slotsom te komen dat
naast de belangen van de
kalksteenwinning ook de ecolo-
gische, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden een
groterol moeten spelen. De eni-
ge oplossing, gezien vanuit
Margraten: De kalksteenwin-
ning fasegewijs terugbrengen
tot nul. Het college van burge-
meester en wethouders advi-
seert Biesheuvel dan ook een
groene bril op te zetten, het
groen van het landschappelijk
zo fraaie plateau. Een blik door
een gele bril moet in elk geval
worden voorkomen, dat roept
duidelijk te veel overeenkom-
sten met kalksteen op.

Rood

NUTH

" Zangvereniging Orpheus
houdt zondag haar najaarscon-
cert in de St.-Bavokerk in Nuth.
Vanaf acht uur treden voor het
voetlicht de instrumentale solis-
ten Wil Tukkers-Meurders (pia-
no) en Guido Diederen (viool).
Naast Orpheus verleent ook har-
monie Wilhelmina uit Wolder
haar medewerking. Entree: 10
gulden.

" In het Ontmoetingscentrum
Welterhof wordt van 25 tot en
met 29 november een hobby-
week gehouden. Tal van vereni-
gingen en individuen presente-
ren van 13 tot 19 uur hun hobby
(modelbouw in het bijzonder).
Toegang gratis.

Cultureel Café
ga t **ccrlense Cultureel Café
rin zondag over kunstsponso-g- Er is een videofilm over
s Seumdirecteuren die spon-
siT i

zoeken en Jef Clement
Wort een sketcn- l-*e muziek

rdt verzorgd door een barok-en semble.
c

er Houben leidt de forumdis-
er_

SSTe t.ussen de heren Vleugels
van de bedrijven

en SNS-bank en de over-
De

tfeuw (ministerie van WVC) enrgel (KCL).
nderwerp van gesprek is vooral

£f vraag of de middenstand in
erlen profiteert van een zo-

D'r Soekernonk
Harrie Kokkelkorn is onlangs
overleden, tenminste dat denkt
zijn familie. Uiteraard wil deze
weten wat er met de kapitale
boerderij van 'nonk' moet gebeu-
ren. Deze gegevens dragen de
dialekt-klucht van toneelvereni-
ging St.-Laurentius uit Voeren-
daal. De premiere-voorstelling
wodt vanavond opgevoerd in het
Laurentiushuis in Voerendaal;
Aanvang 20.30 uur. Vervolgvoor-
stellingen op 24 en 30 november

Bibliotheek
De Openbare Bibliotheek van
Landgraaf gaat nieuwe leden
werven. De actie wordt zondag

Jubilarissen
De harmonie St.-Caecilia uit
Spekholzerheide huldigt zondag
de jubilarissen Piet Bosten (40
jaar lid), Hub Gloaguen (25 jaar
lid) en Leon Engelen (25 jaarlid).
Om half twaalf is een receptie in
'Heidsjer Tref, gevolgd door
frühschoppen.

" Sloveense leden van St. Barbara, ZVON en Nizozemska bij het inladen van de kleding.
Foto: KLAUS TUMMERS
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M.m DE LIMBURGSE
MWI7 PERSONEELSGIDS

9 J
/AM Kv\ Body Mmd Consulting verzorgt werving,
/7_^_^^^^_\\ selectie en ingroeibegeleiding voor top- en
U^L mLj middenkader.
jM. IL Strikt vertrouwelijk behandelenwij de aan

ons verstrekte gegevens._ 8.M.C., Stationsweg 84,
l^Nl^V^^l^ 6075 CD Herkenbosch.

Onze opdrachtgever is een dynamische verkooporganisatie
gevestigd in Zuid-Limburg in kantoorsystemen, projectinrichting en
automatisering.
Hij adviseert in systemen voor kantoorautomatisering,
kantoormachines en ontwerpt kantoorinrichtingsprojecten.
De organisatie onderscheidt zich in de goed-verzorgde afstemming
van apparatuur en efficiënt gebruik van de nieuwste uitrusting.
Ter optimaliseringverzorgt de opdrachtgever daarom training en
opleiding.

Om het nauw samenwerkend organisatieteam op de juiste
spankracht te brengen, zoeken wij een dynamische en ambitieuze

BEDRIJFSLEIDER m/v
Gevraagd: Geboden:
- commerciële eigenschappen; - salaris naar kennis en ervaring;- leidinggevende kwaliteiten; - goede werksfeer;- aantoonbare kennis en ervaring; - optimale arbeidsomstandigheden;- ervaring met automatisering; - ruime zelfstandigheid binnen het- opleiding H.8.0.-niveau; team;- communicatievaardig; - ruime ontplooiingsmogelijkheden;- hoge stressdrempel; - goede begeleiding;- leeftijd 30-35 jaar. - aangepaste scholingskansen.

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, zien we graag .
binnen 14 dagen uw handgeschreven sollicitatie, voorzien van re-
cente pasfoto en curriculum vitae, tegemoet.
Body Mmd Consulting, Stationsweg 84, 6075 CD Herkenbosch.

mm A. PLOEM & ZN B.V.
A. Ploem & Zn B. V. te Kerkrade is sinds 1930een
middelgroot totaalinstallatiebedrijf in hetuitvoeren van:

- centraleverwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties;
K^h - sanitaire installaties;- elektrotechnische installaties.

Ons marktsegment is te vinden bijgoedeen vaste
opdrachtgevers:- utiliteitsbouw;- industrie;- woningbouw.

Wij zoeken ter versterking van onze service-afdeling een:

servicemonteur
Functie-eisen:
- LTS/I- of LTS/E-opleiding met diverse

applicatiecursussen;- aanvullende opleidingals servicetechnicus;- ruime ervaring op het gebied van centraleverwarming,
luchtbehandeling en sanitair.

Heeft u interesse in een modem bedrijf met een goede
teamgeest als collega mee te werken, dan verzoeken wij
u telefonisch of schriftelijk te solliciterentijdens
kantooruren op onderstaand adres:
A. Ploem & Zn 8.V.,
centrale verwarming/sanitair/elektro,
Grupellostraat 31-33,
6461 ET Kerkrade- 045-452841.

■ ■ ■■■■ ■■■■■■■ M\

Randstad t Ik
I r_ I mm Hf.heeft volop fwerk .JafckT)
Chauffeur/
magazijnmedewerker m/v
Voor een bedrijf in Sittard. Het betreft een gecombineerde
baan. U heeft een verzorgd uiterlijk, kunt goed met mensen
omgaan en bent in bezit van een groot rijbewijs. Het betreft
een full-time baan voor lange tijd.
Informatie bij Desiree Aarts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Commercieel-technisch
medewerker m/v
Voor een bouwmarkt in Sittard. U bent in bezit van een MTS
Bouwkunde-diploma. U bent bereid om in de buitendienst te
werken en u bent 30-35 jaar. Het betreft een baan voor lange
tijd.
Informatie bij Desiree Aarts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

LTS'er Timmeren m/v
Voor een timmerfabriek in de omgeving van Sittard. U bent in
bezit van een LTS Timmeren-diploma op B- of C-niveau en/of
beschikt over ervaring. U bent ca. 25 jaar en lange tijd
beschikbaar.
Informatie bij Desiree Aarts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Produktiemedewerker m/v
Voor een groot bedrijf in Sittard. U bent in het bezit van een
LTS-diploma op C-niveau en bent bereid controlewerk in
combinatie met operator-werk te verrichten. Het is een baan
in 3-ploegendienst, voor lange tijd.
Informatie bij Desiree Aarts, tel. 046-52 96 66,
Sittard, Rosmolenstraat 15.

Loodsmedewerkers m/v
Bent u op zoek naar werk in middag- of nachtdiensten en
houdt u ervan om stevig aan te pakken, dan hebben wij
regelmatig werk voor u. Er zijn mogelijkheden voorzowel
korte als langetijd. Bovendien kunnen deze diensten
gecombineerd worden met een andere baan.
Informatie bij Monique Groen, tel. 046-37 87 00,
Beek, Markt 64.

Onderhoudsmonteur m/v
Voor een produktiebedrijf in Kerkrade. U houdt zich bezig
met het onderhoud en revisie van diverse machines. Uwwerk-
en denkniveau zijn op MBO-niveau. U heeft ervaring in een
soortgelijke functie. Kennis van elektra en pneumatiek zijn
gewenst. Deze full-time baan is in 3-ploegendienst, voor lange
tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Chef werkplaats m/v
Van u wordt verwacht dat u beschikt over een autotechnische
achtergrond in combinatie met commerciële kwaliteiten. U
heeft goede contactuele eigenschappen en bent in staat om

" leiding te geven aan een team van circa 12 personen.
Informatie bij Annemie Frijns, tel. 046-37 87 00,
Beek, Markt 64.

"ir randstad uitzendbureau

I ———
Sierra Chemical Europe 8.V., een dochtervan het
Amerikaanse bedrijf Grace-Sierra Horticultural
Products Co., produceert langzaamwerkende
meststoffen die, samen met wateroplosbare
meststoffen, afgezet worden op de Europese

i markt, in het Midden- en Verre-Oosten,Afrika en
_^^M___l__^ Australië. De op de behoefte van de klant

afgestemde producten en de klantgerichte
10m^m0 1 n%M bedrijfscultuur gaan samen met verdergaande

groei.De F&A-afdeling, de productie en het
laboratorium van Sierra Chemical Europe B.V. zijn
gevestigd in Heerlen en de marketing en
verkooporganisatie is gevestigd in De Meern. Verder
zijn er zusterbedrijven in Europa en Australië.
Voor het groeiende bedrijf in Heerlen zoeken
wij een

FINANCE MANAGER M/V
met brede ervaring op F&A-gebied

De functie Sierra Chemical Europe biedt
U maakt deel uit van het Management Team van de " een uitdagende functie met breed georiënteerde
vestiging en rapporteert aan de Financial Controller. werkzaamheden op het vakgebied
U geeft leiding aan de afdeling Finance & " een spilfunctie in een bloeiend bedrijf met
Administration. Uw verantwoordelijkheid bestrijkt internationale connecties en een informele
het totale brede F&A-traject, zoals: bedrijfscultuur
" de financiële administratie " een goed salaris met bijbehorende secundaire
" cashmanagement arbeidsvoorwaarden
"EDP en optimalisering van de systemen
"budgetplanning, -bewaking en -voorbereiding Bent u geïnteresseerd in deze functie?

Stuur dan uw brief met Curriculum Vitae,Sierra Chemica Europe vraagt onder vermelding van referentienummer 820045/A,
" een opleiding HEAO-BE of gelijkwaardige naar EGOR Nederland B.V, St. Servaasklooster 22a,

opleiding -~'.. 6211 TE Maastricht, ter attentie van mevrouw
" een dynamische persoonlijkheid met een brede Mr M P Ev van Poelvoorde-Ruttenervaring van minstens 5 jaar,bij voorkeur

opgedaan in een kleinere organisatie

" ervaring in het gebruik van geautomatiseerde
systemen ■

" goede kennis van de Engelse en Duitse taal _____,__r^____^^__^
" leeftijd 30 tot 40 jaar | -_-__.\jiV_/l %

'S-HERTOGENBOSCH, MAASTRICHT, FRANCE,BELGIQUE, DEUTSCHLAND,ESPANA, DCcWo^cc I
ITALIA,PORTUGAL,SVENSKA, UNITED KINGDOM.BRASIL KtbUUKUrb ■ I

(

Gemeente/ 0 \ Maastricht
TpJIT 1

Maastricht behoort met circa 117.000 inwoners tot de \ LIMjL / wikkeling van het nieuwe Europa. Maastricht stelt hoge
grotere steden in Nederland. Het is de oudste stad van het eisen aan ce kwaliteit van het voorzieningen-niveau op ruimtelijk, HÜ

land, maar ook een vitale stad met ambities. Maastricht ligt in het een- maatschappelijk, economisch en cultureel vlak. Diezelfde kwaliteit wordt
trum van een internationale omgeving en richt zich sterk op de ont- gevraagd van de ambtenaren van de stad. Dus ook van het nieuwe

Hoofd Burgerzaken «
Bestuurs- en Beheersdienst

Uw plaats in de organisatie. De concern- in- en extern op een voortvarende wijze. flexibel en stimulerend kan optreden. Kennis van -*
taken van de gemeentelijke organisatie zijn on- De nieuwe managementsontwikkelingen volgt informatiseringsprocessen strekt tot aanbeveling- 1
dergebracht bij de Bestuurs- en Beheersdienst. uop de voet en u vertaalt deze in een ade- Managementservaring en leidinggevende capaci-
De Beheersdienst bestaat uit een aantal dienst- quaat en eigentijds afdelingsbeleid. Het reeds in teiten wegen bij de beoordeling zwaarder dan
verlenende afdelingen (Burgerzaken, Interne gang gezette veranderingsproces krijgt uw steun uitgelezen expertise betreffende bevolkingsadmini'
Zaken, Informatica, Automatisering en Statis- en u bouwt het verder uit. Daarnaast neemt u stratie, burgerlijke stand en huursubsidie,
tiek, Inspraak en Ondersteuning, Burgerraads- deel aan overlegorganen binnen en buiten de
lieden). Bij de afdeling Burgerzaken werken gemeente. Ons aanbod. Het salaris is afhankelijk van oplei-
ongeveer 25 mensen die zorg dragen voor de ding en ervaring maximaal ’ 7.528,- per maand
werkzaamheden op het terrein van de bevol- Uw kennis en kwaliteiten. U beschikt over (schaal 12). De werktijden bij de gemeente zijn
kingsadministratie, burgerlijke stand, huursub- een academisch werk- en denkniveau en heeft variabel,
sidie, verkiezingen, militaire zaken, naamswij- ervaring op het gebied van management en lei-
zingen en naturalisatie. dinggeven. Gezien uw taken zijn goede commu- Inlichtingen. Inlichtingen over de functie kunt

nicatieve vaardigheden, een ondernemende en u telefonisch inwinnen bij de heer A. Lutters,
Uw taken en verantwoordelijkheden. resultaatgerichte instelling naast gevoel voor be- gemeentesecretaris, telefoon 043-292002 of de "

U leidt, stuurt en coördineert de afdeling stuurlijke verhoudingen van wezenlijk belang. heer W. Rutten, adjunct-secretaris, telefoon
Burgerzaken. U vertegenwoordigt de afdeling U bent een sterke persoonlijkheid die creatief, 043-292003. «J

—^ ■ b°l

Hebt u belangstelling? Richt uw sollicitatie Een psychologisch onderzoek kan en een me- Onze voorkeuren. Wij vinden dat het gemeen-
dan binnen 14 dagen aan de gemeentesecretaris disch onderzoek zal deel uitmaken van de telijk apparaat een goede afspiegeling moet zijn
de heer A. Lutters, Postbus 1992, 6201 BZ selectieprocedure. van onze samenleving. Daarom hanteren wij een .
Maastricht, onder vermelding van het vacature- voorkeursbeleid voor vrouwen, mensen uit voo
nummer 2175 in de linkerbovenhoek van zowel etnische minderheden en gehandicapten. JM<
de envelop als uw sollicitatiebrief. Mogelijkheden voor kinderopvang zijn aanwezig- j. d

'on
v lip-

"

Vanaf 1 januari 1992 zoeken wij ter
versterking van ons team voor Stap-ln
Restaurant Sittard, nog devolgende
medewerkers:

2 koks m/v
ca. 21 -22 jaarmet vooropleiding SVH
restaurantkok; bereidheid als assistent van
de bedrijfsleiding te fungeren strekt tot
aanbeveling; jaarbetrekking,

bedieningsmedewerkers m/v
op part-time basis, 15-20uur per week,

afwashulpen m/v
op part-time basis, 15-20 uur perweek.

J_i restaurantsm in \i entree
Indien u een dagbaan in de horeca op prijs
stelten denkt dat u de geschiktekandidaat
bent, verzoeken wij u om uw schriftelijke
reactie te sturen aan de heer J. Otten,
Plenkertstraat 16, 6301 GM Valkenburg Lb.

i \ ■" /\ w " f]
i v -\JTf- \ ' Erfolgr&iche Messe-Kommunkation ist unser
,"_ C> Ij y '." I Geschaft, lm .FuS-Service. Fürgrotie Marken.
,' eT ?-»'-' FürdanErfolgunsenerKunden. Mitüber90en-

:~ 7 J T (<-' gagierten Mitarbeitem, auf über 17.000 trf
Betnebsgetande. [V^^JfX

Wirsuchen den

Projektleiter Messebau
~__y\ Ty /T' 'n unserem techn. Atelier für die schlüssel-T.V/-(TN^/X fertige Abwicklung unserer Messeprojekte

T< 'j Ty^ 'm '"- ur<d Ausland: von der AV über
\ \\\_ s Auftragsbearbeitung, Kostenübenvachung,
""’,' '____ Bauleitung bis zurEndabrechnung.

■' \T'' i ; Oas GehaKistleistungsorientiert.
Interessiert? Darm erwarten wir Ihre Bewer-
bung mitUchtbild.

kWWi Werbe- und Messebauméé Walbert-SchmitzWaVa^ GmbH & Co. KG
F A ______ 1 Geschaftsleitung Iz. Hd. Herrn Malms
' ____________ 1 Gut-Knapp-Straße 8-14 ■ 5100Aachen

i ' lil ] ■—. ■—■ 1- II II ,
ffl ' ' mmm mm v,

Ranpak |
Zeer snel groeiende dochteronderneming van een buitengeW0

succesvol Amerikaans bedrijf, dat zich bezighoudt met de p( bo;
duktie en distributie van een geheel nieuw en milieuvriende'
verpakkingssysteem op de Europese markt. lij

Wij zoeken .
111 EEN ERVAREN TECHNISCH INKOPEN Ij

met als taak het verzorgen van de inkoop en logistieke plan^ *

van de onderdelen voor de gepatenteerde verpakkingsmach" f o]
die wij assembleren. de
Opleidingsniveau: M.E.A.0., met gevoel en interesse Tr

techniek (M.T.S.-niveau). \
Leeftijd: 25-30 jaar. ~V

IllSlilllSll 4 PRODUKTIEMEDEWERKERS J
voor de assemblage van onze gepatenteerde verpakkingsm*^ J
nes. h-
Opleidingsniveau: L.T.S. elektrotechniek. t.
Leeftijd: 20-25 jaar. *>

lIIIIUIIIU 2 MACHINEOPERATORS ~ïï _
voor het bedienen van een eenvoudige papierverwerkingsmaC fE
ne. Tt
Opleidingsniveau: L.T.S., met ervaring in het bedienen van r v

vorkheftruck. sj
Leeftijd: 20-25 jaar. t<

Onze gedachten gaan uit naar enthousiaste medewerkers die *len meewerken aan de op- en uitbouw van een snelgroeiend "drijf. Wij zijn bereid deze functies goed te belonen en bie''
uitdagende mogelijkheden in een bedrijf met toekomst.
Schriftelijke sollicitaties aan de directievan Ranpak 8.V., post
139, 6400 AC Heerlen.

I PADPAH
\V J) CUSHIONING SYSTÈJI

"\f atOOMIWOAILI - RËCYCUU-ti " *■***

iMiMlllllN WÊKÊÊmWÊÊBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKBKÊ^
' ' —■ » ' "»! HlHlUnlMUllllJlliini. ii.ili,flH!]iHHl!,,B,l]iiii,!,i„iihliM'inpiiprti'.llia..ll,!:!]ill!iil,,i,,!!JillliHllrt'Hi,il]!B!,l!lrtlilHlllHl!.li!ill!!l!!l!!ilinilili»n»iil»l|l,"y

GEVORDERD ASSISTENT(E)-ACCOUNTANT
Koenen en Covindtzijnbasisin eenregisteraccountantskantoor, datindealgelo- .;"'■^|gBOEKEN WU? !pennegenjaarisuitgegroeidtotthanscircatachtigmedewerkersenvijfkantoren. ,-,.,.,: ~,.v.i

Ons dienstenpakketomvat de disciplinesaccountancy, belastingen, beleids- Onze gedachtengaanuitnaar iemand dieal enige jarenervaringheeltopgedaan
advisering, automatisering en administratieve dienstverlening. Waar nodig in de accountantspraktijk en die een verbreding van zijn werkterrein ambieert.
wordt op ad hoc basis samengewerkt met andere deskundigen. We werken U heeft - uiteraard - een gedegen basisopleiding en bent gevorderd met de
veelal voormiddelgroteen kleine bedrijven, vrijeberoepsbeoefenarenen non- NIvRA-studie.Goede contactuele eigenschappen en teamgeest zijnonmisbaar.
profit instellingen.
Ons werkgebied is voornamelijkLimburg en OostelijkBrabant. j| __pcD^f^cücfTj
VESTIGING HEERLEN
Sedertkort zijn wij gevestigdin Heerlen, medeter voortzettingvan depraktijk WanneerUblijkttebeschikkenoverdevoorondersteldepersoonlijkheidenambi-
van HuynenAccountancyB.V. tic, vormt dezefunktie debasis voor een snelledoorgroei in de.organisatie.
Op dezeHeerlensevestiging iseenjongen energiek team van zeventien men-
sen werkzaam. Voelt Uzich aangetrokkentot de funktie? Spreken U de perspectieven aan die

onze kleinschaligwerkende organisatie U te bieden heeft?

BBHHKaeDGERfCHTOPKLEIN'sCHALiGOPERER^ 7~ ■ WUNOÖBENÜUiïTEaJÜiÖTWMI
Ons bedrijfsbeleid is sterk gericht op het leveren van hoogwaardige diensten. U kunt Uw schriftelijke sollicitatie richten aan KOENEN EN CO/registeraccoun-
Om onze dienstverlening teoptimaliseren werken we kleinschalig. De mensen tants, Schaesbergerweg 33-B, 6415 AB Heerlen. Voor oriënterende informatie
kennen elkaarendecliënt, waardoordebetrokkenheid groot is. Zozijn wein staat kunt U terechtbij de heer J.A.M. Huynen, telefoon 045-723350
om aan onze dienstverlening die meerwaarde te geven die zowel de opdracht-
gever als onze mensen veel voldoening schenkt.

--f-^grtr^^^^^^T^^ hpfk.-^ >J^O KQENEN EN CO
Dezeisvacantopons» REGiSTERACCOUNTAfrfmate van zelfstandigheid werkzaam zijn op het gebiedvan deaccountancy, be-
lastingen en aanverwante vakgebieden. Uiteraardzal daarbij vaaknauwworden - HEERLEN - PANNINGEN - ROERMOND - VENLO -VENRAY
samengewerkt met collega's. Voor decliënt zult U veelal als eerste aanspreek- ZAKELIJKE DIENSTVERLENINGpuntfungeren- DO O r' P ERS O O N LI J K E AANDACHT /
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Voor eerste keer zag ik angst in ogen van Savon'

Vanderlijde nog nooit
zo dicht bij goud

'De partij van
zijn leven'

SITTARD - Jeu Joris uit Ge-
leen, de persoonlijke verzorger
van Arnold Vanderlijde, vond
dat zijn pupil tegen Felix Savon
'de beste partij van zijn leven'
had gebokst. „Ik heb hem nog
nooit zó goed bezig gezien," al-,
dus Joris bij het aanschouwen
van de TV-beelden. „Het pro-
bleem is, dat een bokser altijd'
wordt geconfronteerd met twee
partijen, zijn tegenstander en de
jury. De finale van Arnold tegen
Felix Savon werd voorafgegaan
door twee eindstrijden met Cu-
baanse boksers, die beiden ver-

loren. Ik zeg niet dat het zo is,
maar in mijn jarenlange verblijf
in boksarena's heb ik wel de in-
druk gekregen dat juryleden en
scheidsrechters zich soms onbe-
wust laten beïnvloeden. Dat
geeft in twijfelgevallen vaak de
doorslag."

Jeu Joris is deze keer overigens
niet zelf aanwezig bij het WK.
Arnold Vanderlijde wordt in
Sydney begeleid door zijn eigen
trainer Fritz Sdunek, die in Syd-
ney tevens optreedt als coach
van de Nederlandse ploeg.
Arnold Vanderlijde keert dins-
dag terug uit Australië. Zijn
werkgever Masita en supporters
gaan de zilveren medaille-win-
naar op Schiphol begroeten.

leu ~~ a ke* wegebben van de eerste emoties en de te-C.S__elling van het verlies tegen Felix Savon in de WK-finale
ste]H Vanderlij<*e weer zichzelf. Met een zeker genoegen
bok h^ vast: "Ik heb nu viJf maal tegen Felix Savon ge-te^ st, maar voor de eerste maal heb ik echt angst in zijn ogen

°ver de uitslag behoef ik niet te praten. Die was cor-l- Alleen het verschil inpunten was met 39-15 nietterecht."

eredivisie
Fortuna Sittard-Feyenoord 0-1

Feyenoord 17 10 6 1 26 24- 9
PSV 15 10 5 0 25 36-17
Ajax 15 10 2 3 22 36-10
FC Twente 16 8 4 4 20 32-20
Vitesse 16 7 5 4 19 23-14
Sparta 15 6 6 3 18 26-25
RodaJC 16 6 5 5 17 21-21
FC Utrecht 15 4 8 3 16 16-13
RKC 16 5 6 5 16 31-27
MW 16 4 7 5 15 14-18
Groningen 14 4 6 4 14 20-17
Volendam 16 5 4 7 14 16-18
SWDordrecht 16 5 3 8 13 25-38
Willem II 15 3 5 7 11 15-22
Fortuna 17 18 8 10 16-28
Den Haag 14 2 5 7 9 11-32
Graafschap 15 2 3 10 7 14-28
WV 14 1 4 9 6 12-31
Vandaag 19.30uur:
Willem 11-Roda JC
Morgen 14.30 uur:
Groningen-RKC
Den Haag-VW
Sparta-Vitesse
Utrecht-MW
Graafschap-PSV
Twente-Ajax

eerste divisie
Cambuur 18 11 3 425 32-20
Heerenveen 18 10 3 5 23 36-25
Wageningen 17 9 4 422 22-15
Telstar 18 9 4 5 22 48-34
Haarlem 18 9 4 5 22 27-24
NEC 18 8 5 5 21 30-21
Den Bosch 18 9 3 6 2130-23
GA Eagles 18 8 4 620 32-25
RBC 18 7 5 6 19 31-25
Heracles 18 7 5 6 19 33-29
NAC 16 -6 6 4 18 26-21
AZ 18 6 5 7 17 30-26
FC Zwolle 18 5 6 7 16 26-28
Excelsior 18 7 2 9 16 36-42
Veendam 18 7 2 9 16 24-31
Eindhoven 17 4 6 7 14 21-29
Emmen 18 4 6 8 14 16-32
HelmondSport 17 4 310 1123-37
TOP 17 3 5 9 11 20-34
Zeeland 18 2 3 13 7 18-40

Vandaag 19.00 uur:
Excelsior-Haarlem
Vandaag 19.30 uur:
RBC-NEC
TOP-Veendam
Eindhoven-Heerenveen
GA Eagles-Heracles
Telstar-Zwolle
Zeeland-AZ
Cambuur-BVV Den Bosch
Emmen-Wageningen
NAC-Helmond Sport

buitenland
BEGIË
Waregem-FC Luik 1-2

Vandaag 20.00 uur:
Charleroi-Lierse SK
Mechelen-Eendracht Aalst
Standard-KV Kortrijk
Cercle Brugge-Anderlecht
AA Gent-FC Antwerp
Beveren-Lokeren
Morgen 15.00 uur:
RWDM-Club Brugge
Germinal-Racing Genk

DUITSLAND
Bochum-StuttgarterKickers 2-2
Borussia MG-Wattenscheid 1-0

Vandaag 15.30 uur:
Dortmund-MSV Duisburg
Bayern München-KSC
FC Nürnberg-Werder Bremen
Eintracht Frankfurt-Rostock
HSV-Fortuna Düsseldorf
FC Kaiserslautern-Schalke
Stuttgart-BayerLeverkusen

willem 11-roda je
Vandaag 19.30uur
Scheidsrechter Jol

Willem II (opstelling): Janssen, Wolfs,
Hofstede, Meijs, Mallien, Latupeirrisa,
Van Geel, Van Gastel, Vincent, Sylla,
Stewart.
Roda JC (opstelling): Bolesta, Senden,
Verhagen, Hanssen, Trost, Broeders,
Boerebach, Luypers, Hofman, Arnold,
Ter Avest. Wisselspelers: Smits, Haan,
Ogechukwu, Van derLuer, Huiberts.

den haag-vvv
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Uilenberg
Den Haag (selectie): Stam, Purvis, Van
Oosten, Adam, Edmund Vriesde, Van
der Laan, Lems, Kuzmanovic, Torten,
Hermes, Danen, Van Eijkeren, Otto.
WV (opstelling): Roox of Custers, Jan-
fada, Rayer, Polman, Weerts, Smits,
Driessen, Spee, Braem, Rutten, Vander-
broeck. Wisselspelers: Venetiaan, Gere-
stein, Minten,Oestreich.

utrecht-mvv
Morgen 14.30 uur
Scheidsrechter Luinge

Utrecht (opstelling): Van Ede, Verrips,
De Koek, Van der Meer, Aipassa, Van
der Net, Roest, Plugboer, De Kruijff of
Van der Weert, Lindenaar, Smolarek.
MVV (selectie): Agu, Dikstaal, Benne-
ker, Thai, Delahaye, Libregts, Lanc-
kohr, Visser, Hofman, Bucan, Meijer,
De Haan, Franssen, Maas, Mark Qua-
den,Boessen.

DOOR FRED SOCHACKI

Nadeel

Nipt verlies
Nijssen-Suk

en^ANNESBURG " Torn Nessen
Bart ril uk hebben ook hun derde
in j) "* het WK voor tennisdubbels
Wi"annesburg verloren. Deze
de; *egden zij het aftegen deCana-corT Glenn Mitchibata en Grant
«cbr 11: 4"6, 7~6 (7"5)' 7"6 (7"s)'ln de
t.ii- eak van de tweede set kwamenll<lete en Suk met 3_l voor- Het
Vgst

e echter niet deze voorsprong
W^j, e houden. Ook in de derde setMh-^ 1 Ze twee punten van de over-

af.

Eaters naar
top ranglijst

(l-l i r,GEN " Dankzij de 3-7 zege
W' x-2. 1-4) van Meetpoint/Eaters
s 6 ■£ Nijmegen hebben de Geleen-
dev!hockeyers aansluiting met de
W*"1 de ranglijst bewerkstelligd.
8efs h elÜk hadden de Limbur-
geH v aanvankeliJk niet in Nijme-
-6e 1 1 ,dat de eerste periode met
tien *"* stand was afgesloten, won-
Vih 6i Limburgers de tweede 'act.
clUh i scoorde 2-1 voor de thuis-
ÏLater K-nt en De Pont tilden de
W»8 "innen veertien seconden*
ste .Na drieminuten in de laat-
ïW]Pifnode brachten verdediger
v °or "annenberg en Riek Boh 2-5
Verv oe Eaters op het scorebord.
s&ron bouwden ze de voor-
eindstS gemakkelijk uit naar de

dat ik de angst in zijn ogen zag, gaf
mij dat een heel lekker gevoel."
In de laatste drie minuten van de
partij kreeg Vanderlijde het publiek
volledig op zijn hand. Het gefluit na
het bekendmaken van de uitslag
was echter niet terecht. „De emotie
was mij op dat moment even teveel.
Op het moment dat ik voor de twee-
de maal bij een WK het zilver kreeg
omgehangen, realiseerde ik mij dat
ik in die slotronde heel dichtbij het
goud was geweest. Als ik de tweede
ronde net zo had gebokst als de der-
de, was ik winnaar geweest."

In de laatste drie minuten kwam de
24-jarige Savon tweemaal op het
canvas. „Eenmaal was een duidelij-
ke slipper, maar bij de andere keer
had de scheidsrechter gerust mo-
gen tellen, want toen raakte ik hem
goed met een rechts/linkse combi-
natie."

vT^rhJde wilde geen discussie
""Uit over de DokscomPuter. „Die
voqler|machine doet gewoon waar-
in y gemaakt is. Alleen de jury-
W*' die de rode en blauwe knop
hun^nen> moeten zich beter van
r°Hrl bewust zijn. In de derde

had ik Savon veel meer ge-
ni6t .n dan hij mij. Dat is helemaal
fct lr> de punten tot uitdrukking

Verwijt

Fritz Sdunek: „Arnold had toen
meteen achter hem moeten aan-
gaan. Wanneer een scheidsrechter
telt, krijgt de tegenstander de tyd
zich te herstellen".

" Arnold Vanderlijde(rechts) tart Felix Savon.

tweevoudige Europese kampioen
be n "te zich wel een verwijt. „Ik%'n de eerste twee ronden te pas-
H ?eweest Met mÜn trainer Sdu-
öat ad ik een strrjdplan opgesteld.
.\. ebben wij gevolgd. Ik zou Sa-
.i^ de eerste ronde laten uitra-[ boi' °e Cubaan is nu eenmaal eenify,s r̂> die er vanaf het begin met-
"nioo rd tegenaan gaat. Ik heb dat
lijn 8b« het TSC-toernooi in Ber-
C ervaren en eenjaar later brj hetvl& Moskou."
tl k ■ *V_Tde toernooien stond de Lim-
Hlo| r̂. de partij niet uit. Savon
ge

,st in Sydney, na twee voortij di-
°eslissingen waarvan één zelfs

%i seconden, wel de volle drie
de-?en in de ring staan om voor de
W^ achtereenvolgende maal de
teTO-titel bij de zwaargewichten|Teroveren.
~^elykheden
t>an-neer ik aan miJn laatste twee
ij62

ljen tegen Savon denk en nu
gjg oekijk, is het uitstekend ge-

enkele mogelijkheden
s&erd er uit te halen," reali-
hot6]^ hij zich in de rust van zijn
iw 'kamer, waar de Nederlandse
*Qrgager Klein champagne liet be-rinP n en de telefoon voortdurend

et eind van de eerste ronde
f6cte t

hem vol met een linkse di-tijT- Ik zaghem achteruit tuimelen
VeriSing hem niet acntema. In de
sief "^e ronde was ik gewoonte pas-
Hiirt dunek heeft mÜ waltker ge-
t«ge^- Toen ben ik er als een tijgerr»aan gegaan. Op het moment

Fortuna strandt op rood
Pover Feyenoord komt met 1-0 zege goed weg

Die korte voorbereiding was te wij-
ten aan bloedarmoede en een pijn-
lijke rechterschouder. „Op een
gegeven moment kon ik mijn rech-
terarm niet meer optillen. Wij kon-
dennauwelijks trainen, maar geluk-
kig heeft een Duitse arts mij met
acupunctuur kunnen helpen."

Zelfvertrouwen
Arnold Vanderlijde zegt bijzonder
veel te dankenhebben aan Sdunek.
„Hij is een uitstekend vakman, een
groot psycholoog en mijn vriend.
Vóór dit gevecht hebben wij heel
veel met elkaar gesproken. Sdunek
begreep heel goed dat Savon, na
vier verliespartijen, toch een 'angst-
gegner' voor mij was. Hij heeft mij
zoveel zelfvertrouwen gegeven, dat
ik geen moment zenuwachtig ben
geweest. Alleen wat gespannen
maar dat moetje voor een belangrij-
ke wedstrijd hebben."

George Kessler mobiliseerde nog-
maals de krachten. Met Hub Dries-
sen als aanjager, zocht het tiental
naar een oplossing van de proble-
men. „Ik heb vertrouwen in dit elf-
tal", aldus Kessler. „We blijven be-
slist niet op de plaats, waar we nu
staan op de ranglijst".

Vanderlijde en Sdunek gaan nu ver-
der bouwen. „Ik mag dan wel al 28
jaar zijn, maar Sdunek is ervan
overtuigd dat ik nog niet op mijn
top ben. Dat is een vertrouwenwek-
kende gedachte zeker met Barcelo-
na in het vooruitzicht. Ik heb nu
twee bronzen Olympische medail-
les. Eén van een ander soort ereme-
taal en dan liefst goud, zou de be-
kroning van mijn carrière zijn."

Fortuna Sittard: Hesp; Maessen, Sa-
muel, Mordang, Janssen en Szalma-Barmentloo (74.Kicken), Sneekes,
Driessen en Doufikar (65.Deckers);
Boogers.

Fortuna Sittard-Feyenoord 0-1 - 40
Scholten 0-1. Scheidsrechter: Blanken
stem. Toeschouwers: 6000. Rode kaart:
17. Szalma (Fortuna Sittard). Gele kaart;
Metgod (Feyenoord).

Feyenoord: De Goey; Troost, Metgod,
De Wolfen Van Gobbel; Scholten, Bosz
en Witschge; Griga, Damaschin
(27.Schultz) en Taument.

SITTARD - Met gemengde gevoelens zaten drie oud-Fortunezen naar dewedstrijd tegen Feyenoord tekijken. Roger Reijners, Loek Frijns en Mar-cel van Helmond speelden verleden seizoen tegen dit Feyenoord eenbeste pot. De bestevan het hele seizoen. Gisteravond viel er weinig goedste bespeuren in De Baandert. Door de snelle rode kaart voor JoszefSzal-ma was de thuisclub numeriek helemaal niet meer in staat overtal-situa-ties tegen detoch al schier onneembare Feyenoordveste te bewerkstelli-gen. J. eyenoord was geen schim van de ploeg die verleden zondag voorde ogen van televisie-kijkend Nederland Ajax in de hoek zette. Het spek-takel bleef beperkt tot één treffer. Omdat die viel in Fortuna-nadeel, ver-liet het merendeel van de 7.000 toeschouwers teleurgesteld het stadion

zich van de dagopbrengst en meng-
den zich weer snel tussen de rest
van de meegereisde 'fans.

Erelijst
Vanderlijde

l9»s Los Anêeles OS: brons
Itó B°edapest EK: brons]q°6 Reno WK: zilverff Turijn EK: goud
IIZ Se°el OS: brons,q°9 Athene EK: goud
jSJ Göteborg EK: goud
T*l Sydney WK: zilver

Wedstrijdtechnisch maakt Vander-
lijde zich dus geen zorgen, proble-
matischer is de financiële kant van
zijn voorbereiding. „Ik heb een
deeltijdbaan bij Masita. Ik wil mijn
voorbereiding op Barcelona echter
nog meer professionaliseren en
daar is geld voor nodig. Een goede
shirtsponsor zou daar wellicht de
oplossing voor zijn."

„Ontevreden over het resultaat,
maar erg tevreden over de inzet, die
de ploeg toonde. Die rode kaart
kwam ons helemaal niet van pas.
Het duurde lang voordat we ons
hadden ingesteld op die situatie.
Achteraf moet ik constateren dat
we met drie goedekansen een punt
hadden verdiend", meende'George
Kessler na afloop.

De wedstryd was nog niet op toe-
ren, of Joszef Szalma ging al over
zijn toeren. De Hongaarse interna-
tional hanteerde de noodrem toen
Ulrich van Gobbel dreigde door te
breken. Met de wetenschap dat het
tuchtcollege thuis de NOS-beelden
wel zou beoordelen, weigerde
scheidsrechter John Blankenstein
genade voor recht te laten gelden.

Szalma stond nog niet onder de
douche of hij kreeg bijna gezel-
schap van Marco Boogers. De For-
tuna-spits beslechtte een menings-
verschil met Arnold Scholten door
een trap tegen diens enkel te geven.
Blankenstein deed nu of zrjn neusbloedde.

De treffer nam voor Feyenoord de
noodzaak om vooruit te voetballen
weg. Een half uur verzamelde For-
tuna de krachten om de in slaap
gesukkelde Rotterdammers op een
eindsprint te tracteren. Het slotof-
fensief werd ingeluid met een van
richting veranderd schot van de
reeds genoemde Driessen. Even la-
ter moest Ed de Goey andermaal
zijn imposante reikwijdte aanspre-
ken, nadat Marco Boogers met een
boogbal het Feyenoord-doel had ge-
zocht.

Samuel
Kessler posteerde zelfs Samuel in
de punt van de aanval. Fortuna was
niet in staat het verloren terrein van
de voorbije tachtig minuten goed te
maken. „We mogen blij zijn dat we
na rust dat doelpunt tegen niet kre-
gen", verzuchtte Feyenoord-coach
Wim Jansen. „Ons spel ging na de
hervatting helemaal naar de knop-
pen. Het was zeer, zeer matig".

Van voetbal viel er voor de pauze
amper te genieten. De afgelopen
week tot kroonprins van het Neder-
lands voetbal verheven Gaston Tau-
ment had weliswaar voldoendezelf-
vertrouwen aan zijn nieuwe status
ontleend, maar echt gevaar lever-
den zijn acties amper op. Fortuna,
door Szalma's vertrek getalsmatig
in het nadeel, was er alles aan gele-
gen eerst voor rust in eigen gelede-
ren te zorgen. Vandaar dat de aan-
dacht niet in eerste instantie uitging
naar het offensieve vlak.

Bouwfonds kan
niet toeslaan

Toch was Aziz Doufikar dicht bij
een treffer na een voorzet van Etien-
ne Barmentloo. De thuisploegbleek
tegen de fysiek sterke Rotterdam-
mers niet in staat het gevaar ver
genoeg van het eigen strafschopge-
bied te houden. Arnold Scholtens
treffer was het resultaat. Taument
ontrafelde de verdediging en de
blonde middenvelder zocht met de
binnenkant van zyn rechtervoet de
verste hoek op. Ruud Hesp was
kansloos.

GELEEN - In de eerste divisie C
van de zaalvoetbalcompetitie slaag-
de Bouwfonds er niet in koploper
Hooghuis Sport de eerste nederlaag
toe te brengen. Na een aantrekke-
lijk duel bleven beide partijen in
evenwicht: 1-1.

Eerste divisie C: Bouwfonds-Hooghuis
Sport 1-1 (1-0) - E. Merk 1-0; E. Pielage 1-1.
Tongelreep-H. Meyers 2-4 (0-4) - H. Gerrits
0-1; P. Schaekens 0-2; M. van Lieshout 0-3;
D. Virdisch 0-4; E. Schoonderwalt 1-4 en
2-4. R. van der Zande-Dousberg Pare 2-1.
Schoenenreus-Molier Intramast 2-6.

Tweede divisie: Amicitia-Cosmos 2-2.

Koersen
Schaesberg

Mozart-Prijs: 1. Voyager Lobell (H. Grift),
km.tijd 1.21.0; 2. First Kombo; 3. Christina
d'Axel. Winn. 1,00; pi. 1,30, 2,10; koppel
1,80; trio 4,10. Figaro Hochzeit-Prijs: 1.
Debbie van Weert (R. de Vlieger) km.tijd
1.21.5; 2. Mr. Promotion; 3. Gaby Adel. Niet
gestart: A Che Bello. Winn. 2,20; pi. 1,00,
1,00, 1,00; koppel 5,60; trio 25,80. Die Zau-
berflöte-Prijs: 1. Fabiola Hanover (M. Hey-
nen) km.tijd 1.20.9; 2. Fanny Sigero; 3. First
Love. Winn. 4,60; pi. 1,70, 1,30;koppel 2,50;
trio 94,50. Henri Swikker Amateur Chal-
lenge Trophy V: 1. Shabeen Queen (M.
Devies) tot.tijd 2.38.6; 2. Ramanta; 3. Mings
Way. Winn. 3,30; pi. 3,00, 1,30;koppel 4,00;
trio 43,20. Kleine Nachtmusik-Prijs: 1. Fla-
mingo Majo (J. Jongen) km.tijd 1.24.4; 2.
Fabienne; 3. Fadina. Niet gestart: Fabienne
oxford JC en Extra D. Winn. 3,60; pi. 1,10,
1,00; koppel 2,40; trio 13,10.Sympho-
nie-Prijs: 1. Eshel Groenhof (H. Grift) km.
tijd 1.19.9; 2. Eifelperle; 3. Jessy Kosmos.
Niet gestart: Fleur de Cassis en Duc Smo-
king. Winn. 1,60; pi. 1,30, 1,20; koppel 2,50;
trio 13,20. Concerto-Prijs: 1. Florida Suns-
hine (W. Velis) km.tijd 1.21.3;2. Evert Vrye-
nesse; 3. Evita van Weert. Winn. 2,70; pjt
1,30, 1,10; koppel 3,20; trio 57,80. Hoorn-
Prijs: 1. Bobby Buitenzorg (H. Grift) kn>
tijd 1.18.2; 2. Bravo Nora; 3. Brigitte G. Nii
gestart: Be Quick. Winn. 2,40; pi. 1,30, 1,60;
koppel 5,40; trio 16,10.

Patatkraam
Feyenoord vierde feest en de aan-
hang vierde op zijn manier mee.
Vrjf Rotterdammers drongen een
patatkraam binnen, verzekerden
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" Richard Sneekes (links) leidt de Fortuna-aanval. Foto: peter ROOZEN



Oranje-bondscoach Nol de Rui'
ter is inmiddels aardig op d<!
hoogte van de kwaliteiten bij d',
tegenstanders. Tijdens een rem
doorverschillende landenzag Wj
Tsjechoslowakije, Italië, Zwedefl
en Duitsland voetballen. Tegel]
Denemarken en Polen heeft Nel
derland nog niet zo lang geledel]
gespeeld.

Roda: weerzien
met Jan Reker

MVV gehavend naar Utrecht

HEERLEN - Limburger
Rob Grabert plus een aan-
tal voormalige 'dissidenten'
terug in de Nederlandse
volleybalploeg en een ren-
tree van Arie Selinger als
'toegevoegde waarde' in de
technische staf. Sinds deze
week lijkt het mogelijk. Er
komt beweging in de tot
voor kort knuppelharde op-
stelling van bondscoach
Harrie Brokking. Tijdens
een gesprek met een dele-
gatie van het bondsbestuur
gaf hij te kennen niet lan-
ger onvoorwaardelijk tegen
een eventuele uitbreiding
van de selectie met enkele
in Italië spelende ex-inter-
nationals te zijn. Bovendien
opperde Brokking zelf de
mogelijkheid om zijn voor-
ganger Arie Selinger tij-
dens het Olympische jaar
1992 als adviseur in de tech-
nische staf op te nemen.

Van onze correspondent
HENK SPORKEN

Van onze sportredactie

Vorige week zaterdag klasseerde
Pascal Alleleyn zich als beste beste
Limburger in de cyclo-cross van
Nrjswiller. Alleleyn was duidelijk
de betere van zijn streekgenoten
René Kuhlman, Noël van der Leij
en Ben Slenter. Aangezien er in on-
ze provincie niet meer specialisten
zijn, moet de nieuwe provinciale
kampioen bij dit kwartet gezocht
worden.

VOLLEYBAL
Tokio. Wereldbekermannen (een Olynl'
pisch plaatsbewijs te vergeven), eerst*
dag. Groep A: Sovjetunie-Tunesië 3-°
(15-4 15-7 15-5), Verenigde Staten-Chi^3-0 (15-6 15-5 15-2), Japan-Mexico 3-"
(15-4 15-5 15-1). Groep B: Cuba-Algerij«
3-0 (15-2 15-1 15-8), Duitsland-Iran 3-°
(15-4 15-11 15-6), Brazilië - Zuid-Kore"
3-2 (10-15 15-10 12-15 15-3 15-9).

Het LK-programma in Del-Gulpen:
13.00 uur nieuwelingen,2s minuten;
13.03 uur B-amateurs/veteranen;
14.00 uur A-amateurs/profs; 14.03
uur junioren; 15.15 uur mountainbi-
ke. (ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Zondag 24 november, 18.00 uur

Forbo Flyers HEERENVEEN

KERKRADE - Willem 11-Roda JC,
oftewel JanReker tegenAdrie Kos-
ter. De succesvolle oud-trainer van
Roda JC zit inmiddels op de bank
in Tilburg, terwijl Koster Brabant
verruild heeft voor Kerkrade. Dat
alleen al zijn voldoende ingrediën-
ten voor een pittig partijtje voetbal,
vanavond om 19.30 uur in het sport-
park van Tilburg.

Roox terug

MW zal morgen in Utrecht vii
de geblesseerden Hans Linders
Mark Verhoeven ook geen ben
kunnen doen op Ivo JoordenS
Roger Reijners, die geschorst t
Trainer Sef Vergoossen verwacö
Galgenwaard een moeilijke tf
strijd. „Je kunt de speelwijze1
FC Utrecht het best vergelijken'
die van Feyenoord. In verdedig'
opzicht geven de Utrechten^
weinig mogelijkheden weg. T1
denk ik dat we genoeg voetbal!'
vermogen binnenyde ploeg hebj
om niet geheel kansloos te zt
schat Vergoossen.

„We kennen onze tegenstanders na-
tuurlijk door en door", zegt Adrie
Koster. „Dat maakt het duel on-
voorspelbaar, maar wel heel interes-
sant. Willem II komt thuis in elk
geval altijd sterk voor de dag. Daar
staat tegenover datRoda JC het dit
seizoen op vreemde bodem heel erg
goed doet". Koster maakt de defini-
tieve opstelling pas vandaag be-
kend, maar aangenomen mag wor-
den dat hetzelfde elftal zal opdraven
als afgelopen zondag in het KNVB-
bekerduel tegen SV Meerssen.

EHC moet winnen
Piet Hermans waarschuwt voor onderschatting

Vorige week verklaarde Arie Selin-
ger, geprezen architect van de snel-
le Oranje-opmars naar de wereld-
top, in deze krant, dat hij beschik-
baar is voor het verlenen van hand-
en spandiensten. „Het initiatief
daartoe dient echtervan de huidige
bondscoach uit te gaan,"verklaarde
hij nadrukkelijk. Mede op aandrin-
gen van een aantal oudgediendenin
de ploeg gingHarrie Brokking door
de bocht. Een opmerkelijke door-
braak.

Kritiek
Twee maanden geleden in Berlijn,
waar de gemiste kans op Olympi-
sche kwalificatie de behaalde bron-
zen EK-plak overschaduwde, rea-
geerden keuzeheer en team nog
eensgezind en onbuigbaar op de
stortvloed van kritiek. Elk voorstel
dat een inbreuk op het huidige con-
cept, de personele samenstelling
van ploeg en technische begelei-
ding zou inhouden, werd halsstarrig
van de hand gewezen. Inmiddels
heeft het er alle schijn van dat
maximaal presteren in Barcelona
voorrang krijgt boven vasthouden
aan controversionele principes.

HOENSBROEK - De Zuidlim-
burgse voetballiefhebbers die dit
weekeinde een wedstryd in de
hoofdklasse C willen bezoeken,
hebben weinig keuze. Alleen EHC
speelt thuis en wel tegen hekkeslui-
ter Wilhelmina'oB. Trainer Piet Her-
mans stelt dat zijn ploeg - gezien de
stand op de ranglijst - verplicht is te
winnen. „Maar", waarschuwt Her-
mans, „het gevaar van onderschat-
ting is natuurlijk aanwezig. Dat kan
funest zijn. We moeten de zaak van-
af het eerste moment geconcen-

Inmiddels heeft Selinger laten we-
ten dat Daiei Sport, zijn Japanse
werkgever, bereid is hem tijdelijk
uit te lenen aan het Nederlands
team. „Ik wacht nu verder rustig af
wat er gebeuren gaat", aldus de
54-jarige Amerikaan. Naast de mo-
gelijke terugkeer van Selinger 'gaf
Brokking de wens te kennen om
nog een assistent-trainer aan te

trekken. Ofschoon geen van de be-
trokkenen daarover mededelingen
wensten te doen, lijkt Joop Albeda,
met wie Brokking al eerder samen-
werkte, zijn voornaamste kandi-
daat.

Demonstraties
Gisterenavond voltooiden de inter-
nationals Avital Selinger en Ron
Zwerver in Venlo hun trilogie van
trainingsdemonstraties voor de
Limburgse volleybaljeugd. Hoewel
Zwerver momenteel in de ziektewet
loopt om zijn overbelaste kniege-
wrichten te latenrevalideren en zijn
actieradius bijgevolg beperkt is,
trokken de verrichtingen van het
populaire Oranje-tweetal opnieuw
vele honderden toeschouwers. Vori-
ge week waren de sessies in achter-
eenvolgens Oirsbeek en Melick al
goed voor in totaal bijna duizend
liefhebbers.

Beide spelers wilden in dit stadium
nog niet ingaan op de nieuwste ont-
wikkelingen. Uit het feit dat Harrie

Brokking ook als woordvoerder na-
mens de spelersgroep optreedt, kan
worden afgeleid dat ook de selectie
niet meer falikant tegen een even-
tuele terugkeer van hunvoormalige
ploeggenoten Jan Posthuma, Rob
Grabert, Peter Blange en Ronald
Zoodsma gekant is. Het kwartet in
Italiaanse dienst verklaarde graag
te willen deelnemen aan de Olympi-
sche Spelen. „Desnoods zetten ze
ons maar op de bank", aldus Peter
Blange.

Afwegen
Bert Funk, dievolgende week zater-
dag de NeVoßo-voorzittershamer
overneemt van de afscheidnemende
praeses Piet de Bruin, verwacht be-
gin december met concrete plannen
voor het laatste traject naarBarcelo-
na naar buiten te kunnen treden.
„We buigen ons de komende tijd
over een aantal voorstellen die door
alle betrokkenen zijn aangereikt. Er
dient nog afgewogen te worden wat
van al die suggesties haal- en aan-
vaardbaar is."

Novotna wipt GrafLK veldrijden
in Del-Gulpen

GULPEN - Vandaag strijden de
Limburgse wielrenners in Del-Gul-
pen om de provinciale titels veldrij-
den. De organisatie is in handen
van Wielercomité Del-Gulpen in sa-
menwerking met TWC Maastricht.
Vanaf 13.00 uur staan wedstrijden
voor nieuwelingen, B-amateurs/
veteranen, A-amateurs/profs en
junioren op het programma. Aan-
sluitend wordt ook een officieuze
mountainbike-race gehouden. Het
parcours is voor een groot gedeelte
uitgezet op de terreinen van Bunga-
lowpark Euverem. De toegang is
gratis.

Trainerswissel
Twee toppers zijn ongetwijfeld
Heer-FC Vinkenslag en Waubach-

Wim Vrösch (Waubach) is de opdof-
fer tegen Chèvremont allang te bo-
ven. „Je mag er niet meer bij stil-
staan. Het is zaak dat de fouten van
zondag nooit meer gemaakt wor-
den. We hebben iets recht te zetten
voor eigen publiek."

Roermond. Jo Gerards, die Hub
Groenewegen als trainer van lijst-
aanvoerder Vinkenslag heeft opge-
volgd, spreekt van een moeilijke
wedstrijd. „Heer voetbalt goed. Dat
is echter niet het grootste probleem.
We moeten maar afwachten hoe de
trainerswissel heeft uitgepakt. Je
kunt niet voorspellen hoe de spelers
de ontwikkelingen hebben door-
staan", legt hy uit.

Blessures
Heer heeft blessureproblemen. Gie-
len (hersenschudding), Reneerkens
(liesblessure) en Moest (virusziekte)
zijn niet beschikbaar. „De motivatie
is echter prima. Zo goed zelfs dat
Vinkenslag het gegarandeerd moei-
lijk zal krijgen", stelt manager Leon
Roderburg duidelijk.

treerd en met veel strijd aanpak-
ken".
SVN-trainer Math Schaepkens is
van mening dat de twee overwin-
ningen tegen Margriet en Geldrop
voldoende zelfvertrouwen moeten
hebben gekweekt om het hoog ge-
plaatste Longa in Tilburg goed par-
tij te kunnen geven.
Meerssen is uitgebekerd en kan alle
aandacht richten op de competitie.
Baronie kan op eigen terrein reke-
nen op een fel Meerssen.
In IF gaat Limburgia in Brunssum
proberen de tweede zege te behalen
ten koste van Volharding. Chèvre-
mont speelt eveneens thuis en is
gesterkt door de overwinning bij
Waubach. Rode lantaarn-drager Ve-
ritas zal het dan ook erg moeilijk
krijgen in Kerkrade. OokRKONS is
in de winning mood en zal trachten
tegen Sittard het volgende succes te
behalen.

Handbalkrakers
in Glanerbrook

GELEEN - In sporthal Glaner-
brook te Geleen vinden morgen
twee handbaltoppers plaats. Om
13.10 uur bijten de dames van V&L,
verrassend medekoploper, de spits
af tegen landskampioen Aalsmeer.

Om 14.30 uur begint de kraker bij
de heren tussen de nummers twee
en een van de competitie, V&L en
Sittardia. .

RUITERSPORT
Zuidlaren. CSI. Internationaal sprinl'
concours, tabel A, 1.40 m, na barrage: 'I
Philippaerts (Opt. Adora) 0-31,81, 2. B»\lington (Pikdame) 0-33,53, 3. Vang-e»!
berghe (OC Rapid) 0-33,64, 4. Dubbe'j
dam (Lady BeUe) 0-34,73, 5. Guerd»]
(Lucinda) IV 0-35,27. .
Berlijn. CSI. Dressuur, Grand Prix: '1
Werth (Fabienne) 1679 punten, 2. The<l
dorescu(Grunox) 1638, 3. Rothenberg* 1
(Odeaal) 1599, 19. Rutten (Ned) ClaVj
cimbel 1452. Springen: Puntenwe*
str^d: 1. Michael Whitaker(Alonso) 1231|
punten, 2. Michaels (Bonjour) 1160, "
Sloothaak (Pater) 1130, 4. Schröder (ï*
nitza) 1130, 5. Nagel (Lucky Lu) 1120.
TENNIS
New Vork. Masterstoernooi (vrouwenH
5,5 miljoen gulden, kwartfinales: N"'l
votna-Graf 6-3 3-6 6-1, Navratilova 'Sanchez-Vicario 1-6 6-4 6-2., \
BOKSEN
Sydney. WK amateurs, eerste final^Javond. Lichtvlieg: Griffin w.o.p. (36-l8'«
van Marcelo; brons: Dieppa en Petro^Ü
Bantam: Todorov w.o.p. (25-5) van C&'xrion; brons: Antonov en Sik. Lich'l
Rudolph w.o.p. (19-14) van Grigorj3ll
brons: Nistor en Rowsell. Welter: Sierf*..
w.o.p. (22-12) van Otto; brons: Vastag «j!»
Scriggens. Midden: Russo w.o.p. (22-1"»
van Lebziak; brons: Johnson en- G&\bey. Zwaar: Savon w.o.p. (39-15) v»" 1!
Vanderlijde; brons: Tua en Sung.

GOLF
Tokio. Internationaal toernooi, 3 m^'l
joen gulden. Stand na tweede dag: 't
Brooks 134, 2. Hasegawa 136, 3. Balie5' i
teros 137.

i
Twaalf dagen na een meniscus"?
ratie meldde doelman John JM
zich gistermiddag alweer op def,
ning van VW. Trainer Henk J&t
beslist pas zondag of hij Roox dj
welGer Custers onder dë lat plajjj
in de uitwedstrijd tegen FC Pj
Haag. Het herstel van Roox v 1
loopt buiten alle verwachting
positief.
i

Naast de geblesseerde Derix, »j
beek en Verberne zijn ook deflschorsteVan derKaay en Graef1]
beschikbaar. Henk Rayer heeft #
team noodgedwongen 'op karaK^geselecteerd. „We hopen met 4
prima discipline toch een puntj6'
pakken."

Nigeriaan
VW heeft de hoop opgegeven j
de twee Denen Heine en NielS]
van BK Kopenhagen over te <j
men. Manager Teeuwen: A
hoofdstuk is definitief voorby. ]
wachten nog op de Nigeriaan BA
gedia. Voor de rest zal deze sele'l
het seizoen moeten afmaken."

men, gaat vanavond op bezoek bülandskampioen E en O.

Eerste divisie; dames, zondag: SVM-Loreal(14.10, Munstergeleen); lason-Hermes
(14.30, De Wiegerd Valkenburg); Bevo-Sit-tardia (14.40, Piushof Parmingen). Heren,
zondag: PSV-Noav; Quintus-Loreal.
Loting derde bekerronde; dames: Niobe-Swift Roermond, Zephyr-lason, Sittardia2-V&L 2, Loreal-SVM, Sittardia-Bevo, V&Lvrijgeloot. Heren: Caesar-Blauw Wit, Sittar-dia 2 of Bevo-Loreal, Delta Sport-Sittardia,
Vios-V&L. De wedstrijden worden ge-
speeld in de periode tussen 3 en 6 decem-ber.

Zie verder pagina 24

" Concurrenten met
hetzelfde doel

De damesploeg van Swift Roer-
mond, die in de huidige vorm doen
denken aan de tijden van wijlen
trainer Jo Gerris, gaat morgen op
bezoek bij het sterke Hellas in Den
Haag. Bij de heren in de eredivisie
kan Blauw Wit vanavond om 20.30
uur in sporthal De Haamen van
Beek tegenstander Tachos op een
bijna' onoverbrugbare achterstand
voor een van de play-off-plaatsen
zetten. Bevo, dat toch weer in de
gevaarlijke zone terecht is geko-

Op het Eurocircuit in Valkens-
waard wordt morgen gestreden om
het Super Prestige-klassement. 's
Werelds beste veldrijders verschij-
nen in de Brabantse gemeente aan
de start. Het programma van de Su-
per Prestieg-cross in Valkenswaard
is als volgt: 11.00 uur nieuwelingen;
12.00 uur junioren; 13.00 uur C-ama-
teurs/veteranen; 14.30 uur A-ama-
teurs/profs.

" Steffi Graf, gebaar van ontgoocheling. Het Masterstoernooi is
voor de Duitse vedette afgelopen. Ze werd in New Vork in de
kwartfinale verrassend uitgeschakeld door Jana Novotna. De
Tsjechoslowaakse, achtste op de plaatsingslijst, zegevierde in drie
sets: 6-3, 3-6 en 6-1. Martina Navratilovavoldeed wel aan de ver-
wachtingen. Zij versloeg Arantxa Sanchez-Vicario in drie sets:
1-6, 6-4 en 6-2. Navratilovakomt vandaag in de halve eindstrijd
uit tegen Novotna.

Geen cross na conflict
PARIJS - Hennie Kuiper heeft
voor volgend seizoen onderdak ge-
vonden. De 42-jarige Nederlander
wordt ploegleider bij de Ameri-
kaanse formatie Motorola. De oud-
Olympische kampioen (1972) en
oud-wereldkampioen bij de profs
(1975) volgt de Belg Noël de Jonck-
heere op. Na drie jaarwerd Kuiper
dezezomer bij de Duitse ploeg Tele-
kom ontslagen en vervangen door
de Belg Walter Godefroot.

Hennie Kuiper
naar Motorola

truid zag geen heil in
overname van de orga-
nisatie. Bovendien
heeft Jo van Deursen
zijn lidmaatschap als
jurylid en spaeker van
de KNWU district Lim-
burg opgezegd.

(6.000 gulden) bij elkaar
kon krijgen, afgeblazen.
De ter hulp geroepen
Stichting Bevordering
Wielersport Sint Geer-

CADIER EN KEER -De voor 25 januari op
de wielerkalender ge-
plaatste veldrit in Ca-
dier en Keer gaat defi-
nitief niet door. Organi-
sator Jo van Deursen
heeft de cyclo-cross

naar aanleiding van een
persoonlijk conflict met
het Limburgse jury-
korps en omdat hij niet
de nodige financiën

" Rob Grabert (links,
wit shirt), een van de
'verloren zonen' die
mogelijk weer aan de
slag gaan voor Oranje.

(ADVERTENTIE)

GRATIS

HSCHOENSSPjgi bij aankoop

—-ffe^t.w.v. 179,-
GRATIS Look skibinding
bij aankoop Blizzard ski Firebird
(niet bij aanbiedingen)

SETAANBIEDINGEN

" Blizzard ThermoRS \ van 988,-
-of SL Tyrolia 580 ’799,-

-" Blizzard Integral \ van 448,-
Tyrolia 540 ’ 349, ■

E3I tennissc_oeiien\ !.a" 2i9'"M 3 kleuren ’ 199,-
-" Vele andere NIKE-AANBIEDINGEH

" WIMTERJACKS div. modellen
25-50% KORTING (alléén in Sittard)

PAUL DEMELINNE
Van onze correspondent
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Brokking draait bij
Terugkeer Arie Selinger en ex-internationals bespreekbaar

Limburgs dagblad j

De loting voor de kwartfinale5
(thuis - en uitwedstrijden) is op
17 december. Alle halve finalis
ten mogen naar Barcelona. Al-
leen als Schotland zich bij d'
laatste vier schaart, is de bestf
verliezer (waarbij ook de groepS'
duels meetellen) vervanger.

HEERLEN - Met Tsjechoslowa-
kije, Italië, Denemarken, Duits-
land, Polen en Zweden strijdt
het Nederlands Olympisch elftal
in maart om vier of vijf plaatsen
in het deelnemersveldvoor Bar-
celona '92. Sinds deze week zijn
de laatste acht bekend van de
Europese titelstrijd voor spelers
tot 21 jaar. Dat evenement geldt
tevens als kwalificatie-toernooi
voor de Spelen.

Oranje-voetbal
stuurt aan op

Barcelona

sport

sport in cijfers



'EVV-Rios'31 gaat gewoon om de toppositie'

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

"rüiner Hay Willems (midden) en de spelers Albert van Hoorn en Ron Titze in de kassa van VV Standaard die
flink rinkelt. Foto: frits widdershoven

BenPijpers: "Middenveld verantwoordelijk voor opbloei"

Abdissenbosch uit de stilte
»an onze correspondent
__; WILLY WINGEN

hogere niveau is me meegevallen. ■

Op dit niveau wordt meer gevoet-
bald en daardoor vind ik het vaak
eenvoudiger spelen, dan in de lage-
re klassen. Daar wordt er harder !
ingekleund."

EVV is aan een ijzersterk seizoen
bezig. De defensieve kracht is al
aangehaald, maar in aanvallend op-
zicht doet EW het ook uitstekend.
Naaste concurrent is Rios'3l. Rios .
verloor de eerste competitiewed-
strijd, maar bleef vervolgens zeven
wedstrijden op rij zonder nederlaag.
Het belooft dus een bijzonder span- .
nende derby te worden.

Effing: „We staan drie punten voor.
Het initiatief ligt dus eigenlijk brj

_
Rios. Die club moet winnen om de
kloof te verkleinen. We gaan zeker
niet blindelings in de aanval. We la-
ten ons niets opdringen. Daar zijn ;
we sterk genoeg voor. Dit jaar ken-
nen we de luxe van een grote selec-
tie. De concurrentie is groot en
daardoor staat iedereen op scherp.

Die scherpte zullen we nodig heb-
ben, want zondag gaat het niet al- .leen om het betere voetbal. Een
derby is iets aparts. Strijd is ook be-
langrijk. Het zal een echte 'knok-
wedstrijd' worden, maar daar zijn
we niet bang voor."

Hay Willems
Albert van Hoorn: „Het Standaard-
succes is het succes van Hay Wil-
lems. Die man heeft verstand van
voetbal, weet zijn ideeënuitstekend
op de groep over te dragen en
scheert iedereen over dezelfde kam.
Hij is bikkelhard maar goudeerlijk.
Dat alles spreekt ons als spelers-
groep aan en verklaart mijn inziens
in niet geringe mate het huidige
succes." Bij Albert kan Hay Willems
toch al niet meer stuk. Hay hand-
haafde de noeste Standaard-voor-
stopper in de tweede klasse ook in
de hoofdmacht, waardoor Albert
voor het eerst in zijn voetbalcarrière
op zulk hoog niveau mag acteren.
En Albert is nog niet van plan te
stoppen ook. Hij droomt er zelfs
van met Standaard ook nog eens in
de eerste klasse te mogen rondkij-
ken.

alleen daardoor," anticipeert Snip-
pe. „Sven was veel te bescheiden.
Hij dwong toen ook niets af. Is nu
allemaal anders. Hij werkt, hij
knokt; kortom zijn zelfvertrouwen
is veel groter geworden."

Voor trainer Ben Pijpers is het geen
verrassing, dat zijn ploeg dit seizoen
goed presteert. „Was ik vorig sei-
zoen al van overtuigd, al hadden we
het eerste half jaar toch wel wat
problemen. Mijn visie was blijkbaar
toch anders dan men gewend was.
Ik wildeeen aantal leidersfiguren in
de ploeg." Pijpers doelt hierbij

vooral op Zef Velraeds, Wim Zagar
en Antoine Snippe. „Die verant-
woordelijkheid werd met name in
dat eerste half jaarveelal afgescho-
ven. Dat leverde dan ook een aantal
botsingen op. De tweede helft van
het seizoen was heel anders, met als
uiteindelijkresultaat de nacompeti-
tie."

Pijpers besloot om zijn concept niet
te wijzigen. De seizoensouverture
was uitstekend (4-0 tegen Laura),
gevolgd door een uitstekende pres-
tatie brj Helios. De verwachtingen
waren een week later tegen Heilust

hoog gespannen. De 1-2 nederlaag
deed Pijpers behoorlijk pijn. Pij-
pers wond zich vooral op over de
reactie van zijn spelers: 'Trainer, we
zijn toch maar een middelmatige
ploeg. „Dan ben ik om te verrek-
ken. Deze groep is nog te snel tevre-
den. Als ik zie dat ik een ploeg heb,
waar genoeg kwaliteit in zit, eis ik
honderd procent. Dan moet je die
mensen weer opnieuw motiveren.
Zeggen dat we wel degelijkeen goe-
deploeg hebben. Een elftal, met het
beste middenveld (Sascha de Lang,
René Krijnen, Wim Zagar en Zef
Velraeds) in de hele vierde klasse." Springplank

ECHT - In Echt kijken de voetbal-
liefhebbers al weken uit naar ko-
mende zondag. Dan staat dé derby
op het programma: EVV tegen
Rios. Het is niet alleen maar een
derby, het is ook het duel tussen de
nummer een en twee van de derde
klasse C. Vroeger was de gemeente
in een dergelijke situatie in twee
kampen verdeeld. Die tijd is al lang
voorbij. Toch leeft het duel bij de
spelers enorm, al was het maar door
de gesprekken van de Echter bevol-
king. Voor voorstopper Erik Effing
staat de derby na enkele jarenafwe-
zigheid weer op het programma. Na
twee seizoen speler/trainer bij MHD
keerde hij weer terug bij zijn oude
club.

Erik Effing (34) was in zijn jeugd
een echte Rios-man. Zes seizoenen
geleden maakte hij de overstap naar
EW. Voor hem zijn het twee 'gewo-
ne' voetbalclubs geworden. Hij kan
de sentimenten van zich af zetten:
„De wedstrijd leeft op een andere
wijze bij de toeschouwers dan bij
ons. Voor mij betekent het simpel
dat we moeten zorgen op kop te
blijven staan." Twee jaar geleden
koos hij voor het trainersschap. Met
zijn papiertje op zak, werd hij spe-
ler/trainer bij afdelingsclub MHD.
Hij werd ermee kampioen en degra-
deerde ook weer. Aan het begin van
het seizoen keerde Effing terug bij
EW. „Ikkreeg de mogelijkheid om
de trainingen te verzorgen van de
lagere teams en de A-jeugd. Die
kans heb ik direct aangegrepen. Ik
blijf bovendien als voetballer ook
actief. TrainerAd van derWey heeft
mij gevraagd om weer in het eerste
te spelen. Die uitdaging heb ik aan-
genomen."

De stevig ingrijpende en kopsterke
Effing bleek zijn mannetje te staan.
De EVV-defensie is ijzersterk. De
verdediging werd pas vijf keer ge-
passeerd. Effing: „Dat is zeker niet
alleen mijn verdienste. Het is een
zaak van de hele verdediging. We
zijn goed op elkaar ingespeeld en
onze keeper Vergoossen is zeer be-
trouwbaar. De overstap naar het

Dromen daarover doet ook Ron Tit-
ze (22 jaar, linkervleugelverdediger,
vorig jaar SV Meerssen, daarvoor
zes jaarFortuna SC), die door broer
Helmut (ook in het eerste team ak-
tief) naar Standaard geloodst werd.
Ron Titze: „Ik wil best in die eerste
klasse eens presteren en eventueel
nog eens in de betaalde sector aan
de slag. Standaard zou in dat ver-
band als springplank kunnen fun-
geren, maar voorlopig heb ik het
hier prima naar mijn zin. Standaard
is een gezellige club, waar het zeker
voor een levensgenietend voetballer
als ik, heerlijk toeven is."

Intussen waakt Hay Willems erover,
dat de hoofden van zijn spelers na
het pakken van de eerste periodeti-
tel niet op hol slaan. Hij houdt zijn
jongens steevast voor, dat ze pas
een goede ploeg zijn, als ze tonen
ook een tegenslag te kunnen over-
winnen en dat laatste hebben ze dit
seizoen nog niet kunnen bewijzen.
Vandaar dat hij wenst te leven van
wedstrijd naar wedstrijd en en zijn
spelers nu al voorhoudt, dat aan-
staande zondag tegen hekkesluiter
Kolonia wederom de mouwen hoog
dienen te worden opgestroopt. Hay
is echter weinig menselijks vreemd.
In het geniep hoopt hij dan ook stil-
letjes Standaard bij het 60-jarig be-
staansfeest in 1992 een cadeautje in
de vorm van een eventueel eerste
klas promotie tekunnen aanbieden.

Spelerskwaliteiten lijken daartoe
voorhanden. „Nu nog gemeentelij-
ke faciliteiten in de accommodatie-
sfeer en we zijn helemaal content,"
besluit Hay Willems.

jefc^GRAAF - Vorig seizoen
fseh de ommekeer- Abdissen-
L n leefde ineens weer. Lange
rSch' as net stil Tona Abdissen-
JRtei'51331- de vervangende pene-
At \ bracht diekentering teweeg.
'!pad oen heeft Abdissenbosch de
C, Weer opgepakt. 'Verder gaan
,Jfo> We vorig seizoen geëindigd
Jèlt h

S de §edachte- Na acht duels
'filu ♦

p^oeë de koppositie met
ctyj£ - Helios volgt op één punt.. oöw cc duels minder gespeeld
ihte tWee Punten minder, staat er
Jl. d relatief heter voor. Het toeval
m 'i ?* de paring voor dit weekein-
%h t: Heilust-Hehos en Abdis-
Luosch-SVK. Het moge duidelijk
Hhn de winnaars goede zaken

t ne« doen.

<T (d eS& ffen de beide topscorers inj-ta j Abdissenbosch-spelers Sven
9_°orrfr Sluis en Antoine Snippe
iK rfn inmiddels ieder acht keer)
rPen_i k

Wedstrijden tot nu toe in
,(fct i^^w nemende, is het duo
rfej£ a£g voor de confrontatie met
ï;ll(_et ■ aadse Ploeg. „Mooi voetbal
[1^ J.e morgen niet verwachten,"
►Pll toine Snippe vooruit. „In'(. n,,°PPer gaat het simpelweg om

munten."
'ald
rl* v

GF vis en Snippe namen zes-
'h.^ a£ de negentien treffers voor'ico oek?ning- Eigenlijk dus een ri-
bejT11 Jetotale produktie van twee
fo^.r8 te laten afhangen. „Waar-
lf. ' r^agt Sven van der Sluiszich
'fee^ at is inherent aan ons sys-
h en ik zijn de spitsen
tf te

J krÜgen alle gelegenheid om
'kits i ron den. Als iemand andersls> rondt die af. Of niet soms?"L d
eiïs rfr U'S is dit seizoen trou-

feden ?e con"ring-man. Drie jaar ge-
Ja^ gesloot hij om weer met voet-
Ie st?ie Deginnen, omdat bleek dat
h6el^die aan de Akense TH daar-
ftar ft

est te combineren viel. Vorig
kK t

og twaalfde man, nu niet meer
.U h'? denken uit de basis. „Ik had
tas geluk dat er niemand anders
k 'j^dat Fons Heuts naar Teve-
k** vertrokken," zegt hrj. „Niet

maart van Arnhem verhuisde
naar Limburg. Dus ben ik maar
weer gaan keepen. Het doet me
overigens deugd dat ik op 37-ja-
rige leeftijd de concurrentiestrijd
met de twee andere doelmannen
heb gewonnen."1

Heksenberg sedert jaren weer uit de anonimiteit

De heksentoer van
Karl Wingenfeld

»an onze correspondent. HENK SPORKEN

Hoofdklasse C
EHC-Wilhelmina '08
Venray-DESK
IDI '19-TSC
Baronie-SV Meerssen
Longa-SVN
Margriet-Halsteren
Panningen-Geldrop

Eerste klasse f
Heer-FC Vinkenslag
RKONS-Sittard
Blerick-Eijsden
Chèvremont-Veritas
Limburgia-Volharding
Waubach-Roermond

Tweedeklasse A
RKWL-Heerlen Sport
Standaard-Kolonia
Bunde-Schuttersveld
RVU-Miranda
SCG-RKVCL
Almania-Caesar
Tweede klase B
Belfeldia-De Ster
Haslou-PSV '35
Lindenheuvel-Susteren
Velosche B-WV '03
RKMSV-Born
FCV-Quick '08

Derde klasse A
RKMVC-Scharn
SVM-Leonidas
MheerderB-Sanderbout
SV Hulsberg-Berg
SC WW '28-LHBMC
MKC-Polaris

Derde klasse B
Bekkerveld-Weltania

Heerlen-Minor
Groene Ster-RKBSV
Hoensbroek-VKC
Voerendaal-Heksenberg
Vaesrade-Vijlen

Derde klasse C
EW-Rios '31
Swift '36-Crescentia
Buchten-Brevendia
KVC-Obbicht
Megacles-Merefeldia
FC Oda-DESM

Derde klasse D
SVEB-Helden
IVO-MVC '19
RKDEV-Sc. Irene
Tiglieja-Sparta '18
Vitesse '08-HBSV
SV Meerlo-Meterik

Vierde klasse A
Willem I-Rapid
lason-RKHSV
Amicitas-SVME
Vilt-RKUVC
St. Pieter-Schimmert
RKASV-Walram

Vierde klasse B
Wit Groen VC-Banholtia
GSV '28-Keer
RKWM-Geertr. B
Oranje B-Klimmania
Gulpen-Zwart Wit '19
Simpelveld-Sportclub '25

Vierde klasse C
Abdissenbosch-SVK
Centrum B-Waubachse B
Hopel-RKSVB
FC Gracht-KVC Oranje

Schinveld-Laura
Heilust-Helios '23

Vierde klasse O
Coriovallum-KEV
Kluis-Passart
OVCS-Langeberg
Mariarade-Stadbroek
SVE-Heidebloem
RKDFC-RKSNE

Vierde E
Armada-Vlodrop
Linne-Roosteren
SVH '39-Urmondia
Thorn-Stevensweert
IVS-Holtum
RKSVW-Maasbracht

Vierde klasse F
Victoria-RKVB
Nunhem-SC Leeuwen
Eindse B-Beegden
EMS-Leveroy
RKESV-RKSVO
Moesel-Haelen

Vierde klasse G
Roggel-RKSVN
GFC '33-Bevo
Baarlo-Egchel
Reuver-VOS
Quick Boys-VCH
Swalmen-Venlo

Vierde klasse H
Koningslust-Wittenhorst
Melderslo-Achates
RKDSO-Ysselsteyn
Montagnards-Stormv.
Swolgense B-Oostrum
Wanssum-Leupen

?oSSENBERG " Afgelopen.
los £.g'1620 uur- Hetfeest barst
genfTerwijl trainer Karel Win-
bpc- Pers te woord staat,
senknt de selectie van W Hek-
Se rf Fg aan een heuse polonai-
ner. Periodetitel in 3B is bin-
üen en dus is het feesten gebla-
dek "in de late avond is het in
steKantine een drukte van jewel-
elft i", et was geweldig," merkt
da_T lder John Stienen enkele
gen61. later op- Ook Wingenfeld
Hü-1 nog steeds van de triomf.
ovp "Bet was een benauwdeerwinning tegen Heerlen,
Jont1" wel.een knappe zege. De
Pp-fens zijn er in geslaagd om«purende de laatste twintig mi-rtT^.nogmaals alle krachten te
onrv. eren< waardoor het schier
r_ikt°' gelijke tOCh nog werd be"

197 ŜenberS vertoeft al sinds'' onafgebroken in de derde

dat is aardig gelukt."
Zijn verlengstuk in het veld is
doelman Ton van Schaaik. Na
tien jaar weg te zijn geweest we-
gens werkzaamheden (Van
Schaaik is beroepsmilitair) keer-
de hij bij zijn oude liefde terug.
„Dat was eigenlijkniet de bedoe-
ling. Ik bezit het diploma oefen-
meester 3 en wilde gaan trainen.
De meeste verenigingen waren
echter al voorzien toen ik in

klasse B. Meestal werd een stek
in de middenmoot bereikt. Be-
stuurslid Henk Butink heeft
hiervoor een verklaring. „Het
doel was steeds handhaven," legt
hij uit. „Hogerop hoefde niet. Dit
seizoen hebben we dit streven
bijgesteld. Als bestuur vonden
wij het tijd worden om deelname
aan de nacompetitie te bewerk-
stelligen. Dit is nu al gelukt, het-
geen fantastisch is." Wingenfeld

is pas dit seizoen begonnen bij
de oranjehemden. Wat trof hij
aan bij zijn komst ? „Een groep
spelers met veel kwaliteiten,
maar met te weinig discipline.
Daaraan heb ik gewerkt en werk
ik nog steeds. Ik ben er namelijk
van overtuigd dat de resultaten
voor tachtig procent afhankelijk
zijn van de instelling. Die moet
altijd en overal, zowel binnen als
buiten het veld optimaal zijn. En

Zijn trainer haakt hierop in en
legt uit waarom Van Schaaik de
eerste man geworden is. „Ton
heeft een geweldige mentaliteit.
Hij traint twee keer per week een
uur extra. Bovendien beschikt
hij over leiderscapaciteiten. Hij
straalt iets uit." De meest geta-
lenteerde spits is Leon Franssen.
Hij valt geregeld op door zijn
creatieve spel en is voor de ver-
dedigers vaak een plaag. Toch is
hij niet echt tevreden over zijn
eigen prestaties. „Ik moet beter
leren inschatten wanneer het
moment is aangebroken voor
een echte aktie. Ik smijt te veel
met mijn krachten. Ik denk dat
ik voor de groep nog waardevol-
ler kan zijn," beëindigt hij op
kritische wijze het gesprek.
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LEO JASPERS
Van onze correspondent
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Maastrichtenaren in één ruk naar top tweede klasse

Standaard van formaat
MAASTRICHT - De toeschou-
wers passeren in file en de
kassa rinkelt navenant bij VV
Standaard. Het gaat de club
naar den vleze en het sportie-
ve succes dat daaraan debet is
lijkt geen grenzen te kennen.
Binnen vier jaar doorstoten
van de vierde naar de tweede
klasse en daarin weer binnen
acht wedstrijden ongeslagen
de eerste periodetitel claimen
is beslist niet alledaags en lokt
dientengevolge vele nieuws-
gierigen. De 'tovenaar' achter
dit huzarenstukje: trainer Hay
Willems. Hay, die voorheen bij
Standaard in de jeugd aktief
was en bij SCG als voetballer
slaagde, is echter wars van elk.
toebedicht ere-etiket.

Hij pareert meteen: „Ons succes is
het succes van het collectief. Vier
jaar geleden hebben we de koppen
bij elkaar gestoken en met een
gloednieuw bestuur een koers uit-
gestippeld. Die koers hebben we
consequent gevolgd en dat gooit
thans zijn vruchten af, al blijf ik zelf
verbaasd staan over het tempo
waarin dat allemaal geschiedt."
Vierendertigjarige Albert van
Hoorn, voorstopper en al 17 jaar
achter elkaar bloed, zweet en tra-
nend zetend voor zijn Standaard,
durft wel openlijk een flinke pluim
op de hoed van zijn trainer te ste-
ken.

" Eric Effing heeft zijn hoofd de laatste weken niet alleen naar
voetbal staan. Pas geleden werd de EVV-speler vader. En dat
is duidelijk te zien in de voortuin van de voetballer.

Foto: JAN-PAULKUIT

Erik Effing wars
van sentimenten

Limburgs dagblad sport

amateurs

i Ben Pijpers, voorgrond, eist honderd procent inzet van zijn Abdissenbosch-spelers. De beide
-.pitsen Antoine Snippe en Sven van der Sluis staan respectievelijk vierde en zevende van links

Foto: CHRISTA HALBESMA

amateurs op zondag



Nederlands beste veldrijder kan geen nieuwe sponsor vinden

Frank van Bakel, topper of tobber
door

BENNIE
CEULEN

DEURNE - In de ogen van de
massa lijkt het bedrijven van
topsport rozegeur en mane-
schijn. Zeker als dat met succes
gepaard gaat. Frank van Bakel

j weet wel beter. Sinds Hennie
Stamsnijder voorgoed van het
modder- en slijktoneel ver-
dween, Henk Baars zijn toeval-
streffer in het wereldkampioen-

schap niet kon waarmaken en Adrie van der Poel nog steeds
voorrang aan zijn wegactiviteiten geeft, is de profrenner uit
Deurne uitgegroeid tot Nederlands beste cyclo-crosser. In de
internationale topconfrontaties van dit winterseizoen was Van
Bakel (32) telkens de best geklasseerde landgenoot. Met een
beetje geluk had hij zelfs afgelopen weekeinde in het Spaanse
Zarautz een Super Prestige-race op zijn naam geschreven. Ge-
luk heeft dekarakterman uit Oost-Brabant al vaker in de steek
gelaten. Tot overmaat van ramp komt Frank van Bakel met
ingang van het nieuwe jaar ook nog in de WW terecht als er
zich niet snel een nieuwe sponsor voor hem aandient.

„Ik zit inderdaad met de handen in
het haar," verzucht de vaandeldra-
ger van de Nederlandse veldrijders
aan de vooravond van de belangrij-
ke Super Prestige-cross in Valkens-
waard.

De concurrentie is dus gewaar-
schuwd. Frank van Bakel is extra
gemotiveerd om zich morgen in
Valkenswaard in de kijker te rijden.
„Het parcours ligt me goed. Ik heb
er enkele jaren geleden een Super
Prestige-cross gewonnen. Boven-
dien ben ik lid van Wielerclub De
Kempen uit Valkenswaard. Ja, en
ik hoop met een in het oog sprin-
gende prestatie voor eigen publiek
alsnog een nieuwe sponsor voor
1992 te vinden."

Wat dat laatste betreft, klinkt niet
veel overtuiging in zijn stem. „Het
is heel moeilijk voor een veldrijder
een ploeg te vinden. Ik rijd nu voor
het Belgische SEFB. Danny de Bic
en Paul de Brauwer zijn mijn ploeg-
genoten. Zelfs zij hebben geen nieu-
we werkgever kunnen vinden. Voor
mij ziet de toekomst er niet te best
uit, als ik geen ploeg vind. Ik be-
grijp er helemaal niets meer van. Ik
behoor tot de beste veldrijders ter
wereld. In het klassement om de
Super Prestige sta ik op de vierde
plaats. Als ik vorige zondag in Za-
rautz niet twee keer lek rijd, win ik.
Ik had een superdag."

Frank van Bakel beklaagt zich nog
steeds dat hij niet zoals gebruikelijk

met de auto naar Spanje reed. „Ik
nam deze keer het vliegtuig, omdat
ik een belangrijke en zware week
voor de boeg had. Zarautz, Berlijn

,en Valkenswaard. Drie voorname
crossen. Vooral met het oog op Val-'
kenswaard koos ik voor een vlieg-
reis naar Zarautz. Ik kon maar twee
fietsen meenemen in plaats van
vier. Gebrek aanreservemateriaal is
me duur komen te staan, toen ik
twee keer lek reed."
Niettemin klasseerde Frank van Ba-
kel zich in het Spaanse toptreffen
als achtste. Drie dagen later in Ber-
lijn finishte hij als vijfde.

Voor het interview heeft Frank van
Bakel het onderhoudswerk aan zijn
fietsen even onderbroken. Met het
oog op de veldrit van Valkenswaard
zet pa Van Bakel het poetsen en
smeren van het materiaal voort.

Frank van Bakel is een op en top
sportman. Zomer en winter is hij
dagelijks voor zijn vak in de weer.
Dag in dag uit. Alles in het teken
van de fiets. „Toch gek, hè, dat ik
geen nieuwe ploeg kan vinden,"
mijmert hij. „Ik koers gedurende elf
maanden per jaar. Na het veldritsei-
zoen las ik een pauze van slechts
een maand in. Daarna start ik de
voorbereidingen op het nieuwe
winterseizoen. Ik start in criteriums
enkermiskoersen. Daarnaast was ik
ook in demountainbikewedstrijden
actief. Ik werd zelfs in Lunteren de
eerste officiële kampioen van Ne-
derland in die discipline, die overi-

" Frank van Bakel hoopt vóór 1 januari een sponsor van dertig mille aan de haak te
kunnen staan. Anders rest de veldrijder uit Deurne niets anders dan de ww en een terug-
keer naar de amateurs. Foto: WIM AMELS

gens het veldrijden nooit zal ver-
dringen. Ik maak derhalve geduren-
de vrijwel een gans jaar reclame
voor mijn sponsor. En nog blijkt dat
niet voldoende om een bedrijf te in-

teresseren. Ik weet het ook niet
meer."
Vervolgens houdt Frank van Bakel, een pleidooi voor de winterse be-
drijvigheid van het cyclisme. „De

:
veldritsport krijgt best veel aan- j
dacht in de media. Als je alleen al 1
de uitzendingen op tv bekijkt. Alle ,
Super Prestige-crossen worden in <beeld gebracht, het wereldkam- j

pioenschap, NK en nog diverse vel-
dritten. Ik ben altijd van de partij in
die topwedstrijden. Dan is het toch
niet normaal dat niemand in me wil
investeren."

Plots komt het hoge woord eruit:
„Salaris. Volgens mij staren spon-
sors zich blind op de tonnen en mil-
joenen die de wegvedetten verdie-
nen. Maar dat is in het wereldje van
de veldrijders niet het geval. Ik ben
zelfs vrij goedkoop. Bij SEFB ver-
dien ik een modaal jaarsalaris.Wat?
Vijftigduizend gulden? Neen, met
dertig of veertig mille ben ik al te-
vreden. Toch wil niemand dat be-
drag op tafel leggen."

Hoewel Frank van Bakel steeds
minder vertrouwen in een goede af-
loop heeft, geeft hij de moed niet
op. „Ik blijf hopen. Lukt het niet,
dan vraag ik per één januaridispen-
satie voor de maanden januari en
februari bij de KNWU aan."

Van Bakel maakt derhalve een min-
der florissante periode in zijn prof-
carrière dooi1: „Het is niet leuk als je
na zeven jaar proffietsen plots zon-
der merk komt te zitten. Jammer,
dat SEFB ermee ophoudt. Ja, en
wat als ik straks geen ploeg vind?
Dan zit er niets anders op dan te-
rugkeren naar de amateurs, want ik
ben nog lang niet uitgekeken op het
fietsen. Ik kan nog minstens twee,
drie jaar meedraaien aan de top. Ik
ben op en top gemotiveerd om te
trainen en te leven voor mijn be-
roep."

Volgens Van Bakel ontbreekt net
dat laatste bij de huidige generatie
Nederlandse amateurs. „Ze hebben
te weinig over voor het fietsen én
willen niet investeren. Ze denken
alleen maar aan zo weinig mogelijk
trainen, weinig reizen en veel geld
verdienen. Daarom wordt het niets
met de meesten. Ze starten liever in
een onbelangrijk B-crossje in Ne-
derland dan dat ze voor een reisver-
goeding van vijfhonderd gulden
naar Zwitserland moeten rijden.
Want in die B-cross verdienen ze
hetzelfde als ze winnen, maken
geen onkosten en kunnen dan ook
nog zeggen dat ze gewonnen heb-
ben. Maar het stelt helemaal niets
voor. Bovendien kunnen de Neder-
landse parcoursen totaal niet verge-
leken worden met de buitenlandse
omlopen. Wat dat betreft is het jam-
mer, dat er inLimburg geen belang-
rijke veldritten meer georganiseerd
worden. Die waren tenminste nog
zwaar en selectief. lets anders dan
door zand en vlakke weien knallen.
Daaraan schrijf ik de tegenvallende
resultaten van onze amateurs in het
buitenland toe."

Frank van Bakel benadrukt, 'dat hij
in zijn amateurtijd wel bereid was
te investeren en concessies te doen.
„Ik trok telkens naar Zwitserland,
ook al kreeg ik amper driehonderd
gulden vergoeding. Dankzij een
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prijsje kon ik af en toe net mijn
kosten betalen. Maar ik pluk efde vruchten af. In het buiten»,
ben ik coureur geworden. Darm.
Bic vertelde me, dat hij vroegero'
voor zesduizend frank in de a'
naar Zwitserland reed. Hij heef' .
wel tot wereldkampioen gebral
Frank van Bakel spaart de jon?,
Nederlandse veldrijderslicj11, I
niet. „Er zijn natuurlijk uitzonde'
gen. De Vos bijvoorbeeld. fCuyP,
ook. Ik zie ook wel toekoniSK
Limburger René Kuhlman. He,(;
een kwestie van enkele jaren .
houden en investeren. Dan
René ooit een goeie worden."
Overigens heeft de man uit E>eT
helemaal geen hoge pet op van ,
Nederlandse veldrijden. Van Ba.
„In België en Zwitserland is de
mo heel groot. Bij ons staat
daarentegen op een heel laag Pi,
Ik heb dit seizoen tot dusver t^crossen in Nederland gereden .fGieten ging het nog wel, nl3^Hilvarenbeek viel de belangste'
zwaar tegen. Wellicht maken dT
ganisatoren te weinig public*,
voor hun evenement. Van de an"
kant begrijp ik ook dat de mcl1 0fop den duur uitgekeken ra^Jsteeds dezelfde gezichten. In Be K
kunnen de amateurs vaak êensmet de profs duelleren. Hier is ,;
zeker niet het geval.Het zijn teJTdezelfde coureurs: Hendriks, BT
Kools en Van Bakel. Adrie van
Poel, als hij zijn veldritbedrUj
heid weer start. Rein Groenen .
is aan het uithollen. Bij die na"
houdt het op. Er komen geen 'T
we gezichten bij. Het gaat niet 6»
met het veldrijden in Nederlan0,

Volgens Van Bakel is een me .
Stamsnijder nog lang niet in *',
tocht. „Ik zou niet weten wie, „
geert hij ietwat fel. „De hui"^amateurs zijn telkens met de .
gende wedstrijden bezig. Ze spT
zich voor de volgende dag, ze»j»i
ze dan. Wat sparen? Ik start zajj,
dag (vandaag) in Diksmuide-
daar ga ik heus niet trainen, o^ik s-anderendaags in ValkensW3^,
moet presteren. In die Belg^T
cross ga ik ook voluit. Daar^word ik betaald. Ik weet wel, oT
volgend jaarweer een contract IT,
voor Diksmuide. Je mag de ore
satoren niet belazeren."

De ambitieuze en strijdvaaf' jVan Bakel heeft drie doelen T,
winter: „Het NK en het wereldT
pioenschap, en bij de eerste vij' .e
digen in het Super Prestige-kl3^,
ment. In hoop ooit een keer Ne
lands kampioen te worden en Wl. e(
WK op het podium te staan. Ik
de door Hennie Stamsnijder °V^nomen videobeelden gezienvan pji
regenboogparcours in Leeds- .
omloop moet me liggen. Ik \t
maar zoals Henk Baars een keer
luk te hebben..."

MUNSTERGELEEN - Ze hebben
elkaar nooit uit het oog verloren.
Leon Tummers en Peter Portengen
zijn vakbroeders. Ze balanceren,
binnen en buiten het speelveld, op
het randje van het bestaan. Langs
de lijn en vanuit de hoek slaan ze
toe. De een in het geel van Sittardia,
de ander in het rood van V&L. En
samen, hoe kan het anders, voor
een habbekrats als semi-prof in het
oranje van Cantelberg. Morgen in
Geleen gaat het om de hoogste eer
in het vaderlandse clubhandbal.
Koploper Sittardia met Tummers
op bezoek bij achtervolger V&L
van Portengen. Volgende week
staat het gemeenschappelijk belang
voorop. Bij de Haarlemse Handbal-
week, belangrijke test voor het
Nederlands team op weg naar de
mondiale top.

Aflevering nummer zoveel van de
tweestrijd tussen de twee 'eeuwige'
rivalen. Op papier zijn de belangen
niet al te groot. „De echte punten
worden later pas verdeeld", weet
Peter Portengen, die ervan uitgaat
dat zowel V&L als Sittardia bij de
eerste vier eindigt en zodoende een
ticket verovert voor de play-offs. De
concurrentie om de voor de vereni-
gingen publicitair, en dus ook fi-
nancieel, interessante kampioens-
ronde na afloop van de reguliere
competitie is dit seizoen groter ge-
worden. Minstens zes clubs hopen
op een plaatsje in de lucratieve
play-offs. „V&L, E en O, Hermes en
Sittardia zijn de favorieten", vindt
Leon Tummers. „Met Blauw Wit als
gevaarlijke outsider".

V&L gold vooraf, samen met de
door een Rus en een Spanjaard ver-
sterkte landskampioen E en O, als
favoriet voor de landstitel. De Gele-
ners zetten in de 'stille' periode tus-
sen het vorige en het huidige sei-
zoen de Limburgse transfercarrou-
sel flink in beweging. V&L slaagt er
al jaren in net naast elke hoofdprijs
te grijpen. Dat moet trainer Pim
Rietbroek, die vanuit het verleden
beter gewend is, te gortig zijn ge-
worden. En dus werd het aloude
principe gehanteerd: haal de betere
spelers weg bij de naaste concur-
rent en word er zelf beter van. Al-
dus verhuisden de linkshanders
Paul Louwers en Roel Goffin vijf
kilometer in zuidelijke richting.
Daarbij kwamen nog de laatste sta-
iri-de-weg voor de opponent in de
vorm van Gerrit Stavast (eerder vo-
rig jaar gestopt bij Sittardia) én de
bij SwiftRoermond in de versukke-
ling geraakte Peter Portengen.

Sittardia was des duivels, liet zich
heel even verleiden tot een re-
vanche-act (Thissen), maar ging de
strijd toch op elegantere wijze aan.
Manager Ronald Joosten verlegde
zijn grenzen verder dan een kwar-
tier hardlopen en kwam op de prop-
pen met een Tsjech: Mirek Benda.
Aan de nieuwe/oude trainer Ton
Velraeds de taak om er een lopend
geheel van te maken. Met ookLeon
Tummers, jarenlang verguisd en

Peter Portengen en Leon Tummers aan de vooravond van V&L-Sittardia

Concurrenten met hetzelfde doel

" Peter Portengen (links) en Leon Tummers helpen mee het Nederlands handbal naar een hoger peil te tillen. Foto: PETER roozen

niet capabel geacht voor de top in
Nederland, maar inmiddels vaste
keus van Cantelberg in Oranje.

Nu bijna de helft van de reguliere
competitie erop zit, staat menig zo-
genaamde insider in zijn hemd. Sit-
tardia ging meteen de eerste wed-

strijd op zijn bek, maar daarna bleef
puntverlies uit. V&L moest intus-
sen wel al twee keer met lege han-
den naar huis. Al was datwel bij het
voor hun thuissterkte bekend
staande Hermes en E en O. Boven-
dien werd V&L geplaagd door bles-
sures. lets dat Portengen zelfs van

zijn vaste stek op de linkerhoek ver-
dreef. Als stand-in voor Wil Jacobs,
die wegens de blessure-perikelen
alleen verdedigend werd ingezet,
mag de Amsterdammer van geboor-
te de lijnen uitzetten.

Over het verschil tussen V&L en

Sittardia zijn Peter Portengen en
Leon Tummers het snel eens. „V&L
heeft de betere individuele spelers
en Sittardia heeft zich als groep tot
nu toe beter gemanifesteerd", zegt
het duo in koor. „We slagen er
steeds weer in net dat beetje extra
te brengen. Na de nederlaag tegen

Blauw Wit werden we als degrada-
tiekandidaat bestempeld. Je ziet nu
hoever jekunt komen als het klikt
tussen iedereen binnen een groep",
verduidelijkt Tummers.

Aan voorspellingen durft Leon
Tummers zich niet te wagen. „Ik

door

IVO
OP DEN CAMP

■ deidenk dat morgen ineens weer Je ,
een fit is bij V&L", trekt hij de eT
van de blessures bij V&L in tWll [(
„En in dat geval spelen we bijn3' igen een compleet Nederi» |
team". Peter Portengen, in een j

niet zo ver verleden het enfant-te,
bic van Sittardia maar na C3n_ a
bergs oproep en de verhuizing n- j
V&L een voorbeeldig (semi)-Prf?'^
wat zekerder van zichzelf. „Ik " $
dat wij winnen. We hebben toen
betere spelers. Alleen hebben z^j
betere doelman. Als Mastenbr ,
het op zijn heupen heeft, kun
we het lastig krijgen".

Over de rivaliteit denken beide SV.
lers nuchter. „De supporters z w
het zwart-witter dan de spelers- *
omgeving tilt vaak zwaarder
winst en verlies in zon derby J
de direct betrokkenen. Het zal ~,
met de eeuwigerivaliteit tussen f,
tard en Geleen te maken hebbej,
vinden beide hoekspelers. En
tweestrijd tussen Portengen /

Tummers zelf? „Dat valt hardm^;
vinden ze. „We spelen bij Or»
wel op dezelfde positie, maar k
nen goed met elkaar overweg- J
het buitenland zijn we zelfs mee5

kamergenoten".
■ M
Over hun eigen prestaties zijnb*T
handballers best tevreden. Voor ~groot deel schrijven ze de ProCg.
sic toe aan'de veel intensievere t
ningsarbeid. Sinds Portengen ~Tummers tot het keurkorps T
bondscoach Guus Cantelberg be ;
ren, zijn tien trainingssessies PJj
week geen uitzondering meer. t> (
de week elke ochtend anderhalf T
zaaltraining, dan nog eens kraCjj,
training en dat naast de gebruik^
ke trainingen bij de club. „Je v°j
de vooruitgang aan den lijve",
Peter Portengen. „Het is natuur^,
een verschil of je honderd keer Vj
week op doel schiet of dvize
keer".

._'
Waarmee het thema Oranje ter sp\,
ke is gekomen. Beide linkerho ,
spelers moeten mede gestalte geYefaan de boze plannen van het NeoT
lands Handbalverbond om in m3.-
-volgend jaar in Oostenrijk een ~ket te bemachtigen voor het **jaar later in Zweden te houden * (
reldkampioenschap. „We doen n
Nederlandse maatstaven versch/T
keiijk veel", vinden de twee. .-"^we moeten niet vergeten dat j
meeste andere landen een nog v ~.intensievere voorbereiding kerm
Daarom hebben we als spe»^
groep te kennen gegeven dat
nog meer willen trainen".
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3rote, dure en
toegankelijke

expositie in
Bonnefanten-

museum

door

JOS
FRUSCH

„Je moet jevoorstellen: het licht uit, daar de
tuin dramatisch uitgelicht en hierrondom aan
demuren diemooie wandtapijten.",Ton Quik,
conservator van hetBonnefantenmuseum, ziet
het helemaal voor zich. Hij is dan ook al meer
dan eenjaar bezig met deze expositie. Van de
spelletjes die het geheelvisueel aantrekkelijk
moetenmaken,' is anderhalveweekvoor de
opening nog weinig te zien. Van de droge
Japanse Zen-tuin waar Quik het over heeft,
staat alleenhet fundament, grote stukken steen
uit deAuvergne en deArdennen vormen
slechts struikelblokken in derommelige
museumruimte en dekostbare schilderijenvan
Constable, Turner, Miró enRuysdael zittennog
veilig inkisten. Het immense, zestiende eeuwse
Paneel De Torenvan Babel van ene Martinvan
Valkenborch, afkomstig van hetkasteel in het
Belgische Gaasbeek heeft nog een
onopvallende plaats in het atelier. „Dit is het
eerste schilderij dat de bezoekers zien: hemel en
aarde in de menselijke fantasie. Het is meteen
het klapstuk, hier zit het heleverhaal eigenlijk
-1 in," filosofeert Quik tevreden.

Hemel en aardezijn basisbegrippen voor
diepgaande tegenstellingen. Het zijnbegrippen
die de fantasie prikkelen, die meerduidige
heelden oproepen, de enekeer bepaald door
nuchtere waarneming, de andere keer door het
gebruikvan uitdrukkingenvol extra betekenis.
»Om die onwaarschijnlijk gecompliceerde
materie op gevarieerde, toegankelijkeen
visueel aantrekkelijke wijze te presenteren,
hebben we de hulp ingeroepenvan twaalf
semiotici,"vertelt Ton Quik, alsof diekeuzevoor de hand ligt.

Semiotici, dat zijn tochvan die saaie
wetenschappers, die op zoek zijn naar
denkconcepten achterwoordenen
afbeeldingen? De conservator lacht, leunt
achterover in zijn bureaustoelen zet in een
onstuitbare woordenvloeduiteenwaar het nu
precies om gaat. „ledereen staat stijf van schrik
als hij het woord semiotiek hoort.Toch hebben
deze saaiedenkers ietsaan detentoonstelling
toegevoegd zodat ze niet saai is geworden. Ze

hebbeneen heel spirituele kijk op dingenen
zetten door middel van verrassende
combinaties de mensen aan het denken over
beelden en begrippen. De bezoekers zullen van
de ene verbazing in de andere vallen. Ze gaan
verbanden leggen, hun fantasie gebruiken, hun
eigen spel spelenmet betekenissen. Dat doen
semiotici ook, alleenvanuit een theoretische
basis. De grote mythologische begrippen hemel
en aardezijn zeer geschikt voor deze aanpak."

Ton Quik is enthousiast, zijn contacten met
vooraanstaande Europese semiotici - onder
wie Umberto Eco, Paolo Fabbri, Sorin
Alexandrescu en Omar Calabrese - hebben het
heiligvuur in hemaangewakkerd. „Fabbri
combineertdeval van Phaeton, dievolgens de
Griekse mythologie van de Zonnewagen van
zijnvader donderde, met de gaten in de
ozonlaag. Het is heel interessant als iemand
tussen deze dingenverbanden legt. Het brengt
jefantasie op gang. En er zijn nog meervan dat
soort vreemde gedachtensprongen."
Waar het in dezetentoonstelling precies om
gaat is te laten zien hoe mensen, uitgaandevan
de werkelijkheid, door deeeuwen heenhun
fantasie hebben laten spreken. Als basis
daarvoor dienthet semiotisch gegeven dat
afbeelding en het afgebeelde een merkwaardige
samenhang hebben. Een voorbeeld: het begrip
'aarde' heeft geen vaste betekenis. Tegenover
'zon' betekent het de derdeplaneet van het
zonnestelsel, tegenover 'water' vasteland en
tegenover 'hemel' een helereeks culturele
inhouden.Aarde en Hemel krijgen in
combinatie met elkaar de betekenis van:
hier/daar, zichtbaar/onzichtbaar,
hier/hiernamaals, mens/God, profaan/heilig. Het
zijn dezetegenstellingen diedebasis vormen
voor de gevarieerde tentoonstelling, die is
onderverdeeld in twaalf secties - de invalshoek
van de deelnemendesemiotici, diezichrichten
opuiteenlopende gebieden:beeldende kunst, .
cartografie, fotografie, reclame, tuinaanlegen
volkskunst. Allen proberen op een specifieke
manierhemel en aarde uit te beelden.
Hoe specifiek en divers die manieren zijn, toont

TonQuik aan de handvan velevoorbeelden.
„Er zijn luchtfoto's van Parijs, diein het midden
van de vorige eeuw vanuit een ballongemaakt
zijn door Nadar, er zijnreligieuze en

!allegorische schilderijenen etsen, maar ook
oudekaarten, waarinfantasie en werkelijkheid
soms opverbluffende wijze met elkaar in
verband worden gebracht." Quik laatenkele
middeleeuwsewereldkaarten zienwaarop echte
plaatsen en plaatsen diemenkende uit

" Ton Quik: voor elke smaak iets gepasts
gevonden. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

overlevering ofveronderstelling naast elkaar
voorkomen: Engeland, het Aardse Paradijs en
de Zuilenvan Hercules. Feiten en fictie komen
bij elkaar.„Dat kun jevergelijken met onze
sterrenbeelden, ook een manier om de
overweldigende natuur begrijpelijk te maken.
Jekomt daarbij gekke dingentegen."

In een prachtig boek uit de tijdvan de
contra-reformatie staan afbeeldingenwaarin
alleheidense sterrenbeeldenzijnvervangen
doorChristelijke tekens. De GroteBeer wordt
hetSchip van Petrus. „En hier, een kaart van

Luilekkerland, enkaarten van Gullivers reizen.
En kijk hier: Utopia." Hoewel jebij het razende
tempo, waarmee de conservator devoorbeelden
aandraagt, ogen en oren tekort komt, werkt zijn
enthousiasmeaanstekelijk.

Wat opvalt is de eindeloze variatie in de
manieren, waarop hemel en aardein de loop dei
tijdenzijn afgebeeld: de globemakerBlaeu
steldenhemel en aarde voor als twee even grote
bollen.Een andere mogelijkheid is de
personificatie, hemel en aarde zijn mensen
geworden. En de Christelijke iconografie
verdeelt een beeldvlak in een aards en
niet-aards gebied. Het hemelse gebied wordt
aangegeven door de handen van God, de
Genadestralen en de engelen, al dan niet
omringd dooreenwolk, die dienst doetals
vervoermiddel. Net als bij Loeki van de Ster is
hetgeen echte wolk. Het bovennatuurlijk
karakter van de allegorieën is duidelijk. „Maar
de negentiende-eeuwseschilderijenvan
Constable en Valenciennes bevattenwel
degelijk wolken als metereologische
verschijnselen," aldus Quik.

Maar er is nogveel meer te zien in het
Bonnefantenmuseum: de reeds genoemde
Zen-tuinbijvoorbeeld, diehet stralend
middelpunt van de expositievormt. Het is een
tuinvolkosmologische symboliek. Een groep
stenen, dieverwijst naar de eilandenvan de
onsterfelijken, wordt omgeven door geharkt
grind dat deplaats inneemt van water. „We
tonen ook Perzische tuintapijten. Een nomade
kan eentuin in dewoestijn alleen maar
imiteren. Hij neemt detuin met zich mee en
reconstrueert op diemanierzijn thuis. Ook zijn
er wandkleden met de idealetuin: het Paradijs,'
lichtTon Quik toe.

Dat ook dereclamewereld gebruik maaktvan
dubbelebetekenis van woordenen begrippen,
laat de Fransman Jean-MarieFloch zien. Zijn
presentatie gaat uit van de vraag waarom de
twee grote Europese bankinstellingenLe Crédil
duNord en La Caixa een ster gebruiken in hun
logo. Het woord ster heeft nietalleen een

letterlijke bestekenis (hemellichaam, een
! persoon uit de showbizz, een embleem van een
i sheriff) maar ook een bijbetekenis: helderheid,
i succes. „De bedrijven die de ster in hun logo

hebben, willen een graantje meepikken van
dezebijbetekenis," aldus de conservator. Hij
heeft deLimburgse schilder Toon Teeken

r gevraagd een museumwand te beschilderen
met sterrenlogo's, die - losgemaakt uit hun; context - een heel nieuw soort sterrenhemel
vormen.

Veel aandacht besteedt de tentoonstelling aan
het feit dat de mens steeds geprobeerd heeft de
tegenstellingen tussen hemel en aarde te
overbruggen. Jakob uit hetOude Testament, d<
Toren van Babel, de wereld-as en zijn symbolei
(kerken, de levensboom) zijn daarvoorbeelden
van. Maar ook de moderneruimte- en
luchtvaart. Vooral in devolkscultuur in
Roemenië is hier veel van terug te vinden. De
kunstenaar Brancusi bouwdein Tirgu Jiu een
'Eindelozekolom' alsverbeelding van de
wereld-as. „Wij tonen hier een grote poort uit
een openluchtmuseum in Roemenië, dievol
staat met zonne- en sterresymbolen," vertelt
Ton Quik. „Een gevaarte van zes bij vier meter.
Ik hoop dat het over de grens komt." v

Dat debruikleengevers zeer bereidwillig
hebben meegewerkt aan het afstaan van de
kunstwerken vormtvoor Quik hetbewijs, dat
ook in de mondialekunstwereld de
Maastrichtse expositie zeer bijzonder wordt
gevonden. „VanBoekarest tot New Vork, van
Sint Petersburg totBarcelona. Overal reageerd
men enthousiast. Voor elke smaak hebbenwe
daardoor iets gepastskunnen vinden. Zowel dt

," intellectueelals de studiebehoeftige en de
plaatjeskijker komen aan huntrekken. En dat
vind jeniet zo vaak op een wetenschappelijk
onderbouwde tentoonstelling."

Hemel en aarde - wereldenvan verbeelding;
Bonnefantenmuseum Maastricht; van 24

it november tot en met 23 februari, open dinsdag
tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag, zon-
en feestdagen 11 tot 17 uur.

Zaterdag 23 november 1991 "25

vrijuit
Met de extreem hoge kosten van meer dan een half miljoen gulden^
is het de duurste expositie die ooit in Limburg werd gemaakt:
Hemel en aarde - werelden van verbeelding, vanafmorgen
tot en met 23 februari te zien in het Bonnefantenmuseum
in Maastricht. Een grote tentoonstelling ook, vol kijk-
plezier, bedoeld voor een breed publiek. Dat was de
uitdrukkelijke wens van de sponsor, Mega
Limburg - een fusie van Plem en Limagas - die
op deze manier aan naamsbekendheid wil doen.
De verwachteruim 400.000 verbruikers mogen^^
tegen gereduceerdeprijzen naar binnen. In
verband met de toegankelijkheid hebben
de inrichters gekozen voor een
semiotische benadering van het thema^ÉLage drempels en semiotiek, dat

om nadere

" Een
middeleeuwse
wereldkaart,

met bestaande
en niet

bestaande
plaatsen: 'Je

komt gekke
dingen tegen.'

Hemel

aarde,
tussen
verbeelding
en werkelijkheid



hun individuele salaris. In het on-
derzoek is nadrukkelijk gevraagd
naar het inkomen dat per huishou-
den binnenkomt, omdatdat cijfer
een veel beter beeld geeft van de
feitelijke welvaart diemensen ge-
nieten. Immers, iemand die500
gulden per maand verdient met
anderhalve dag werk, kan toch
heel koopkrachtigzijn omdat hij
samenwoont met iemand die
maandelijks4000 guldenverdient.
Alle cijfers in ditartikel zijn daar-
om gebaseerd op het inkomendat
per huishouding beschikbaar is, en
niet op het inkomen dat de onder-
vraagden individueelvergaren.

Hogere employés zitten ruimer in
hun jasdanmiddelbare of lagere
employés. Deze laatste categorie
heeft nauwelijksmeer te verteren
dan de gemiddelde geschooldear-
beider. Eén kwart van deze beide
groepen moet het maandelijks met
minder doen dan 2000 gulden. Nog
eens zestig procent ontvangtelke
maand een bedrag tussen de 2000
en 4000 gulden.

Het idee dat een hogere scholing
per definitie tot een hoger inko-
men leidt, is overigens niet juist.
Een opmerkelijke conclusieuit de
enquête is, dat mensen die een
mulo, mavo of middelbarebe-
roepsopleiding volgden veelal een
hoger inkomen hebben dan men-
sen die naar de havo, de hbs of het
vwo gingen. Van die laatste groep
moet bijna éénkwart het maande-
lijks met minder doen dan 2000
guldennetto. Mensen die naar de
universiteit of hethbo gingenver-
dienenwèl aanzienlijkbetere sala-
rissen. Maar liefst 42 procent van
de hbo'ers en doctorandussen
heeft maandelijks meer dan4000
gulden te verteren. Laat minister
Ritzen dat maar niet horen!

de vijfgepensioneerden hebben
maandelijksmeer dan 2000 gulden
te besteden; bijna dehelft heeft
meer dan 3000 netto per maand.

Als we devutters eruit halen, en
louterkijken naar mensen van 65
jaaren ouder, wordt het beeld iets
somberder.Ruim een kwart van de
bejaarden heeft minder dan 2000
guldenper maand, zon 30 procent
heeft tussen de 2000en 3000 gul-
den; derest zit èr boven.

Alleenstaanden
Dat welvaart niet alleen samen-
hangt met werk, maar ook met de
gezinssituatie, is een van de opval-
lendste conclusies van de groot-
scheepse enquête. Bijnatwee op
de drie alleenstaandenheeft een
maandinkomen dat onder de 3000
gulden ligt, ongeacht devraagof
ze werken danwel een uitkering
krijgen. Met name gescheiden
mensen en weduwen en weduw-
naars zijn door debank genomen
armer dan gehuwden of samenwo-
nenden.

Vooral een-oudergezinnen met een
moeder aan het hoofd springener
innegatieve zin uit; zestig procent
van hen ontvangt maandelijks
minder dan 2000 gulden. Onvolle-
digegezinnen met een vader aan
het hoofd zitten doorgaans ietsrui-
merin hun jas;de helft van henzit
maandelijks tussen de 2000 en 4000
gulden.Waarschijnlijk hebben de
meeste vaders een baan, daarwaar
de moeders veelal zijn aangewezen
op deAlgemene Bijstandswet.

En zo komen wij bij de laatste op-
vallende uitkomstvan de enquête:
het verschil in uitkeringssituatie
tussen alleenstaanden en gehuw-
denof samenwoners. Grofweg
doetzich een tweedelingvoor.
Mensen diein hun eentje een huis-
houdingvoeren, eventueel met de
zorg voor kinderen, beroepen zich
massaal op de zogeheten volksver-
zekeringen, zeg maar debijstand
en derww. Gehuwden en samen-
woners daarentegen beroepen
zich, als ze een uitkeringkrijgen,
grotendeels op werknemersverze-
keringen zoals de ww, de wao en
de Ziektewet. Dat verklaart mede
waarom gehuwdenen samenwo-
nenden gemiddeld gesprokeneen
hoger huishoudinkomenhebben.
Niet alleen is hun uitkering

Uitkeringen
Mensen zonder baan zijnfinancieel
gesproken meestal minder goed af
danwerkenden.Dat hoeft geen
verbazing te wekken. Immers, de
uitkeringen inNederland mogen
internationaal gezien hoog zijn, ze
liggen wel een stuk lager dan het
gemiddeldesalaris.Langdurig
werklozen lopen bovendienvaak
op tegen dezogeheten 'inkomens-
toets'; als hun partner betaald
werk verricht, komt het loon in
mindering op derww-uitkering.

Vandaar waarschijnlijk dat twee
op de drie werklozen een maandin-
komen heeft dat onder de 2000
gulden ligt. Werkloosheid is dus
echt geenvetpot. Bij arbeidsonge-
schikten en langdurig zieken ligt
die zaak minder eenduidig.Nog al-
tijd 60 procent van dewao'ers
heeft maandelijks meer dan 2000
gulden tot zijn beschikking. Wel-
licht hangt dat samen met het feit
datarbeidsongeschikten,in tegen-
stelling tot langdurig werklozen,
géén inkomenstoetskennen.

Werklozen en arbeidsongeschikten
hebben, gemiddeld gesproken, wel
weer minderte verteren dan ge-
pensioneerden. Deze groep, waar-
toe ookvutters zich rekenen, zit er
warmerbij dan gedacht. Vier van

meestal hoger danhet bijstands-
niveau; als hun partner verdien-
sten binnenbrengt, mogen ze dat
geld gewoon houden.

Ambtenaren
Merkwaardigerwijs blijken ambte-
naren gemiddeld gesprokenbeter
af danmensen die in het bedrijfsle-
ven werken. Gezien allekortingen
op deambtenarensalarissen en de
hausse die het bedrijfsleven deaf-
gelopen jaren doormaaktezou je
precies het tegenovergestelde ver-
wachten. Maar in depraktijk blij-
ken relatief weinig ambtenaren
minder dan2000 gulden te verdie-
nen en juistrelatief veel overheids-
dienaren maandelijkover meer
dan 3000 of zelfs 4000 gulden te be-
schikken. In de non-profitsector
(gezondheidszorg, welzijnswerk en
dergelijke) worden overigens de
meeste lage salarissen verdiend.
Bijna één op devijfmensen diein
deze sector werkt moet het maan-
delijks met minder dan 2000 gul-
den doen.

De tweeverdieners rukken op. In
meer dan dehelft van de Neder-
landse huishoudenskomt tegen-
woordig een tweede inkomen
binnen. Bij gehuwden of samen-
woners onder de 65 jaarkomt
momenteelzelfs in twee van de
drie gevallen een tweede inkomen
binnen. Alleenverdieners, mensen
die in hun eentje dekost verdienen
voorpartner en kinderen, zijn op
hunretour.

Dit valt af te leiden uit de groot-
scheepse enquête die deze krant -
samen met veertien andereregio-
nale dagbladen - in het pinkster-
weekeindeonder haar lezers hield.
Het traditionele gezin,waarbij va-
derwerkt en moeder thuis zit,
sterft langzaam maar zeker uit, zo
blijkt. De meerderheid van de Ne-
derlandse bevolking bestaat tegen-
woordig uit alleenstaanden, die
alleen voor zichzelf en voor even-
tuelekinderen moeten zorgen, en
uit tweeverdieners.

Dit heeft natuurlijk gevolgenvoor
de inkomensverdelingin ons land.
Met enige overdrijving kun jestel-
len dat Nederland 'nieuwe armen'
kent en 'nieuwerijken. De nieuwe
'armen' zijn, simpel gesteld, de al-
leenstaanden, vooral als ze ook nog
voor kinderen moeten zorgen. De
'rijken' bestaan uittweeverdieners
die beiden een volledige of bijna
volledige baan hebben. Hun wel-
vaart isvooral hoog als ze geen
kinderen tot hun zorg hebben. Sa-
menwonendenzonderkinderen
beschikken in meer dan de helft
van de gevallenover een netto-
maandinkomen van meer dan4000
gulden. Ze zijn daarmee de welva-
rendste categorie die in de enquête
is onderscheiden.

Smalle beurs

Voor de wind
Niet dat de overige Nederlanders
nu allemaal armlastig zijn. Integen-
deel, vooral mensen diewerken
gaat het normaal gesprokenvoor
dewind. Éénderde van de werken-
de Nederlanderskan elkemaand
over een inkomen beschikken dat
meer dan4000 gulden bedraagt.
Nog eens 27 procent krijgt maan-
delijks tussen de 3000 en 4000 gul-
den op bank of giro bijgeschreven.
Ongeveer hetzelfde aantal werken-
denmoet maandelijkszien rond te
komen met een bedrag tussen de
2000en 3000 gulden. Slechts één
op de tien werkenden leeft van een
bedrag dat onder de 2000 gulden
per maand ligt.

Let wel, deze cijfers betreffen het
totale huishoudinkomen dat de on-
dervraagden maandelijks tot hun
beschikking hebben, en dus niet

Natuurlijk hangt dat ook samen
met het soort werk datverricht
moet worden. Het zal geenverba-
zing wekken dat Nederlanders
meer verdienen naarmate ze hoger
zyn opgeleid en hoger geclassifi-
ceerd werkverrichten. Onge-
schooldearbeiders staan wat dat
betreft onderaan de ladder.Bijna
40 procent van henheeft maande-
lijksminder dan 2000 gulden te
verteren. Nog eens een derde van
hen moet het met een bedrag tus-
sen de 2000en 3000 gulden doen.
Ook land- entuinbouwers en zelf-
standigen hebbenveelal een smal-
le beurs. Éénderde van de agra-
riërs moet met minder dan2000
guldenrondkomen. Van de zelf-
standigen is een kwart dit lot be-
schoren.

Het best betaald zijn directeuren
van bedrijven. Eén op de drie be-
schikt maandelijks over meer dan
6000 gulden. Nog eens éénderde
ontvangt tussen de 4000 en 6000
piek. Ook één op de driezogeheten
'hogere employés' heeft maande-
lijks dit bedrag tot zijn of haar be-
schikking.

DE GEZINSDANS
of de dans te stoppen. Hij (zij) moet zelfde dans-
vloerop.DOOR RENé DIEKSTRA

Wat de waarnemers (soms spottend 'psycho-spion-
nen' genoemd) zagen was niet zozeer een enkele
persoon die lijdt aan een bepaalde persoonlijke
aandoening, maar een heelpatroon van uitingenen
gedragingen waarin alle gezinsledenhunrol spe-
len. Het gedragvan de 'patiënt' is maar onderdeel
van een grotere, zich steeds maar herhalende dans.
Zo raakten ze er langzamerhandvan overtuigd dat
het vooral de danswas diebelangrijk was, enniet
zozeer hetvoetenwerk vaneen enkele danser.

Het meest opvallende kenmerk van de dans is wis-
selende beweging. Tijdens het dansenwisselen
toenadering en verwijderingelkaar af, worden
partners gewisseld, gaat het tempo omhoog, veran-
deren de stappen, gaat het tempo omlaag, verande-
ren de stappen weer,loopt het tempo weer op, en
dat gaat zo maar door.
Dat geldtook voor de gezinsdans.Moeder beschul-
digt dochtervan 13 dat ze nietvoldoenderespect
toont. Vader sympathiseert metdochteren kiest
haar partij. Moederkeert zich dantegen vader.
Dochter komt vader te hulp doorkritiek op moe-
der te spuien. Vaderkeert zich dantegen dochter
'met het verwijt datze te weinigrespect voor moe-
der toont.Dochter komt danmet het verwijtaan
vader dat hij uiteindelijktoch altijd dekant van
moeder kiest.

Uitzon danséén persoon pikken en zeggen dat
hetzijn of haar toedoen is waardoor het zo gaat als
hetgaat, is net zo zinnig als te beweren dat dere-
genbuivan vanmorgen de schuld isvan hetslechte
weer van vandaag.

De gezinssysteem-therapeuten beweren dat,om
enige positieve invloed te hebben, de therapeut
niet aan de rand van dedansvloer moeten blijven
staan om van daar te proberen te choreograferen

door de omgeving als lastpakken beschouwd.Als
er ruzie met een buurjongen of-meisje is geweest,
zien ze er niet tegenop om hondepoep in de desbe-
treffende brievenbus te duwenof diebus als uri-
noir te gebruiken.Als er iemand uit dit gezin voor
behandeling in aanmerking zou komen, wie dan?

Het laatsteraadsel: Anita de Zwaan is een alleen-
staandemoedervan begin 30 met vierkinderen:
Mirandavan 13, Marinavan 12en Mathijs en Mark,
een tweelingvan 11 jaaroud. Mathijs en Mark heb-
ben constant ruzie, plassen in hun beden zijn ver-
schillendekeren vanwegevandalismevan school
gestuurd. Miranda en Marina zijn ook al eens van
school gestuurd. Alle vier dekinderen worden

moeten worden. lemand diedepressieve klachten
heeft, zou moeten lerenanders te denken, zich an-
ders te uiten en zich anders te gedragen. lemand
dieniet meer alleen de straat op durft - agorafobie-zou moeten leren zich in openbare situaties te
ontspannen en af te stappen op wat hij (ofzij) nu
steeds uit deweg gaat. Hoewel deprecieze behan-
delingswijzekon verschillen, gingen de meeste
therapeuten ervan uit dat het probleem in het indi-
vidu zat en daar aangepakt moest worden.

Totdat er iemand familieleden begon te intervie-
wen om meer te weten tekomen over deproble-
men van patiënten. Dat leverde zo veel nieuwe
aanknopingspunten op dat therapeuten patiënten
gingen behandelen waar anderefamilieleden bij
waren. Naarmate ze meer te zien kregen van de
wisselwerking tussen patiënten en gezinsleden, be-
gonnen therapeuten steedsmeer te geloven dat het
gezin debelangrijkste oorzaak was van de proble-
men van het individu. Sommige therapeuten
meenden zelfs heel bepaalde gezinspatronen te
kunnen aanwijzen als de oorzaak van heelbepaal-
.de stoornissen. Ze begonnente spreken over het
schizofrene gezin, hetpsychosomatische gezin, het
anorexie-gezin, enzovoort.

Het volgende stadiumin deevolutievan het thera-
peutisch denkenwasradicaler: bepaaldetherapeu-
ten begonnen te denken dat het gezin niet deoor-
zaak van het probleem is, maar dat het gezin het
probleem zelf is. Het 'gestoorde' individu is niets
anders daneen opvallendonderdeelvan een sys-
teem dat in zn geheel gestoord is. Deze verander-
ing in opvatting is vermoedelijk mede te wijten aan
een technische uitvinding, namelijk dievan de
one-way spiegel - aan deene kant spiegel,aan de
anderekantraam - waar jedoorheenkunt kijken
en ongemerkt gezinnenin debehandelkamer kunt
gadeslaan.

Hier is een raadsel: Judith,
15 jaaroud, lijdt aan

anorexia nervosa, die
merkwaardige stoornis
waarbij iemand almaar

bezig is met gedachten aan
te dik oftevet zijn en

zichzelfuit-of zelfs
doodhongert.Haar ouders
houden vol dat er, voordat

Judith begon met weigeren
te eten, beslist geen

problemen waren. De vraag
is: als er iemand uit dit

gezin in behandeling zou
moeten, wie dan?

Nog een raadsel: mijnheer DeWaard heeft al twee
jaarseksuele omgang met zijn 13-jarigezoon. De
jongenlaathettegenwoordig schijnbaarzonder
veel problemen over zich heen komen. Mevrouw
De Waard weet wat er gaande is, maarzwijgt in alle
talen. Als er iemand uit dit gezin in behandeling
zou moeten,wie dan?

Tot in het absurde
Als moeder haar dochter gebrek aanrespect ver-
wijt en vader de kant van dochterkiest, kan de
.therapeut ze allemaaleen 'doordraai' laten maken
door dekantvan de moeder tekiezen. Is het eigen-

' lijkwel terecht dat dedochter zo brutaal is tegen
haar eigen moeder? Hebt u, vader, respect voor
moeder? Als vader van boompjeverwisselt en nu
ookvindt dat dochtereigenlijk verkeerd zit, hijst
detherapeut deouderlijke vlag helemaal in topen
trekt de zaak tot in het absurde door: 'Dochter, je
hebt niet hetrecht om een grote mond te geven, of
tegen jeouders in te gaan of zelfs maar jete verde-
digen, want jehebt nog helemaal geen rechten, je
bent nog lang nietvolwassen en als jezo doorgaat
word jedat ook nooit.

Op datpunt begint de moederbezwaar te maken:
dit gaat te ver. Dochter heeft natuurlijk ook bepaal-
derechten, en vroeg of laat zal ze heus wel volwas-
sen worden. De therapeut richt zich dantegen de
moeder:wanneer zal dochtervolwassen zijn? Mor-.
gen? Volgendeweek of volgend jaar?Watvoor
rechten heeft ze nu? Welke dingen mag ze zelf be-
slissenzonder bang te hoeven zijn datmoeder en
vader zich er toch tegenaan bemoeien en haar over-
rulen?

Door eraan mee te doen, wil de therapeut gezinsle-
den laten inzien dat ze met elkaarin een soort dans
verwikkeld zijn en dat er betere manierenvan dan-
sen zijn. Dat brengt me op hetvierde en belangrijk-
steraadsel: als u denktdatop de dansvloervan het
leven de hamvraag is: 'Vloeren of gevloerd wor-
den?' wie zou er danin behandeling moeten?

.Volgens degrondleggersvan watnu degezinssys-
teem-therapie heet, luidthet antwoord op al deze
drieraadsels 'iedereen. Deze therapie is niet alleen
maar een andere manier om mensen met psychi-
sche problemen te behandelen. Het is in feite ook
een anderekijk op wat psychische problemen nou
eigenlijk zijn ofwat ze betekenen.

Gestoord systeem
Lange tijd hebbenpsychologen en psychiaters ge-
loofd dat de emotioneleproblemen die individuele
mensen hebbenook individueelbehandeld zouden

denkwijzer

Tweeverdieners rukken
verder op in Nederland

Enquête 'De Staat van het Land' toont aan:
Bijgaand artikel is gebaseerd op deresultaten van deenquête 'De
Staatvan het Land', een nationaal opinie-onderzoek waar
tienduizenden lezers van vijftienregionale dagbladen,waaronder
het Limburgs Dagblad, het afgelopen voorjaar aan hebben
deelgenomen.
De enquête is opgezet en uitgevoerd door de
GemeenschappelijkePers Dienst (GPD) in Den Haag, in
samenwerking met deRijksuniversiteit Leiden en de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. De resultaten zijn verwerkt onder
leiding van deLeidse psycholoog prof. dr R. Diekstra en de
Rotterdamse econoom prof. dr B.M.S. van Praag.
Alle genoemde cijfers en conclusies komen voort uit antwoorden
op vragen over deperiode vóór Pinksteren 1991. Volgens de
beide wetenschappers is er echter geen reden om aan te nemen
dat deresultaten op dit moment niet meer zouden gelden.
Doordat degegevens zijn 'geschoond' en 'gewogen' kunnen ze in
belangrijke mate representatief worden genoemd voor de
Nederlandse bevolking.
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'De grens gemarkeerd.
Dat Is de titel van het

boek waarin de
historicus Kees van

Kemenade uit
Hilvarenbeek en de

journalistPaul Spapens
uit Tilburg veel

wetenswaardigheden
over grens en douane

hebben vastgelegd. Hef
eerste exemplaar werd

onlangs in besloten kring
aan de staatssecretaris

van Financiën, drs M.J.J.
van Amelsvoort,

overhandigd.

Vroeger leerden ze op de 'school
voor reclamejongens' datje

slagzinnenzich niet tegen het aan
te prijzen produkt mochten keren.

De copywriter die het lumineuze
ideehad devolgende slagzin te

maken voor het dagbladDe Tijd:

' 'Gun u De Tijd' werd uiteraard op
staande voet ontslagen toen een

slimmerikeen strook onder op de
affiches had geplaktmet detekst

'...voor hetAlgemeen
Handelsblad. Het is wellicht geen
toeval datbeide bladen niet meer

bestaan.

Tegenwoordig schijn jeer als
copywriter juistpas bij te horen als

jekans ziet jewerkgever in een
kwaad daglicht te stellen.Een paar

maanden geleden was ereen
affiche voor Pepsi Cola: 'Als je
eenmaal geproefd hebt ben je

verloren. Dan proeven we toch
zeker niet?

Alweer een paar maanden loopt
een campagnevoor de

autotelefoon met een duidelijke
waarschuwing tegen het

aangeprezenprodukt: 'Hier rijdt
een makelaarskantoor. Met een

autotelefoon gaatjewerk gewoon
door.Wie, behalve een paar

beklagenswaardigeworkaholics,
wil nu datzijn werk altijd

doorgaat? Het was toch de ideale
smoes: ik rijd honderdduizend

■ kilometer per jaaren ben dus al die
tijd (lekker) onbereikbaarvoor

iedereen? Dakje open,
Sjostakovitsj op deradio of een
bandje met swingende salsa, of
funk, ofrai, vrolijkrondkijken,

naar meiden toeteren - maar nee
hoor, nu moetje van de

Primafoonwinkel gewoon
doorwerken. Het lijktwel Holland,

hier.

Ook hebben we reclamemakers
gehad diegroene Marsmannetjes
melk lieten drinkenen vreemde
tekstenuitspreken, dieik me nu

gelukkig even niet kan herinneren.
Sindsdien drinkik geen slok meer

van het witte vocht. (Het schijn
trouwens heel tegennatuurlijk te
zijn, melk. Hebt u wel eens goed

bekeken waar dieuitkomt?)

En toen zag ik ineens een blauw
affiche meteen wittetekst: 'Jij zit
stil en de koeienrijden voorbij.' Ik

ben speciaaleven teruggereden
(salsa-bandje, etc) en ja hoor, het

stond er echt. Het bleek een
affiche van de NS, maar wat er de

hogere bedoeling van kon zijn, dat
ontging me even.

De laatsteweken hebbenwe
ophelderingverkregen. 'In films

zien ze elkaar in het begin ook niet
zitten.' of: 'Haar in de spiegeling

stiekem bewonderen.'En: 'Al die
verhalen dieze thuis niet meervan

u willen horen.'

Dit is Reclame! Dit moet het
Reizen met de Trein, den IJzeren

Spoorweg, Bevorderen, begrijp dat
danToch!

Jij zit stilen dekoeien rijden
voorbij - hetis inderdaadeen zin

met een hoog
werkelijkheidsgehalte, uit debarre
alledaagsheid van de trein. Dat van

diekoeien klopt niet, diekuieren
hoogstens een beetjerond. Maar
datvan jouwel: het licht is rood,

er is weer eens iemand
onvoorzichtig overgestoken, de

deurenweigeren dicht te gaan, een
gek heeft aan de noodrem

getrokken, de conducteur heeft
zich verslapen. Hoe danook, je

komt te laaten tegenwoordig
wachten aansluitendetreinen niet

meer.

Dat wordt weer verbitterd
verbroederen op het perron, met

diemensen die je,net als in de
film, 'opk eerst helemaal niet zag

zitten. Voor jehet weet moetje de
hele levensgeschiedenisvan zon

vreemde snoeshaanaanhoren,
vaak gaat het over enge ziektes en

incompetente doktersen
smiechtenvan advocaten, precies:

al dieverhalen die ze thuis niet
meer willenhoren.Korte tijd later

zou jeze het liefst ook niet meer
zien staan.

Blijft over: 'Haar in de spiegeling
stiekem bewonderen.' Maar daar

moet het avondvoor zijn, en ik
vind het eerlijkgezegd nogal

vrouwonvriendelijk, dat geloer in
dieramen. Op die manierwordt

treinreizen nog eens echt griezelig.

In een trein diebij nacht en ontij
stil staat in een weilandiemand via

hetraam beloerenterwijl je
geteisterd wordt door een

querulant, is het dat wat de NS ons
met dieaffiches wil aanprijzen?

Zijn de treinen nu ineens weer te
vol of zo? (En inderdaad.)

" In opdracht van het ministerie van
Financiën legden de42-jdrige

historicusKees vanKemenade uit
Hilvarenbeek (links op defoto) en de

evenoude journalistPaul Spapens uit
Tilburg de geschiedenis van het korps

en zijn activiteiten aan de oost-en
zuidgrens vast.

Foto: FRED VAN LAARHOVEN

Aanleiding tot het boek was het af-
scheid van Wim Bakker, tot 1 juli
1989 directeurvan deDouane vanhet ministerie van Financiën. Hij
had het leeuwedeelin dewederop-
bouwvan de douanena deTweedeWereldoorlog. Methet wegvallen
van de binnengrenzen van de lan-
den van de EG, per 1 januari1993,
Jalhetkorps in de fleurvan zijnbestaan drastisch moeten worden

Fungerend directeur der Douane,
". yan Bodegraven, vroeg de jour-
nalist Spapens de geschiedenis

de douane te boekstaven. Eer-
der verscheen van diens hand een
boek over het smokkelen in Bra-bant en het clandestien alcohol
stoken in Nederland. Spapens ver-zekerde zich van de medewerking
Van dehistoricusKees van Keme->nade uitHilvarenbeek die ookre eds een tweetal boeken op zijn
haam heeft staan en aan achttien
boeken zijn medewerkingverleen-
de.
Up afroep konden de auteurs be-
schikken over zes medewerkers
Van de directie derDouane dievoor hen alle gewenstearchieven
naplozen.

Ofschoon de douanepas in detijdvan Napoleon, tussen 1804 en 1814,
haar intrede deed, werd in 1986 het
400-jarig bestaan herdacht. Op 25
iuli 1986 was het namelijkviereeuwen geleden dat de graafvan
Leieester, Robert Dudley, de admi-
faliteitscolleges instelde. Zij inden
debelastingen op in- en uitvoer
*aarmee deoorlogsvloot in stand
Werd gehouden.

" Vergeefs vechten
verpleegkundi-
gen voor het
leven van de
20-jarigeDirk de
Jong uit Tilburg
die op 1
november 1978
bij een
passencontrole
op de hoek
Nieuwstraat-

■-_■'-■_ Kokelestraat in
Kerkrade
onverhoeds door
twee
RAF-terroristen
werd
neergeschoten.

Foto:
DRIES

LINSSEN

theek en refter van deBelgische
Trappistenabdij De AchelseKluis
op Nederlands grondgebied liggen
en dat de grens dwars door het
kerkhof loopt, waardoor monniken
met hunhoofd in Holland en met
hun benen in Belgiërusten.

Voorts liggen ereenentwintig
stukjesBelgië in Nederland die sa-
men deBelgische gemeente
Baarle-Hertog vormen. -Een van de meest opmerkelijke
grenspalen isvoor deauteurs 'de
strontpaal' tussen Essen en Nis-
pen, zo genoemd, omdat douaniers
tijdensvelddienst achter depaal
hunbehoefte deden.KV staat erin
gekerfd. Het staat voor Klaveren
Vrouwke: de bijnaamvan de
smokkelaarGeert Schrauwen uit
St.-Willebrord die daar op 5 mei
1916 werd doodgeschoten.

Ook aan douanezijde vielen slacht-
offers. Een van de ernstigste inci-
dentenvond op 1 november 1978
op de hoek Nieuwstraat-Kokele-
straat inKerkrade plaats. Bij een
passencontrole openden twee
RAF-terroristen onverhoeds het
vuur op de dienstdoendedoua-
niers. De 20-jarige Dirk de Jong uit
Tilburg overleedter plekke aan
zijn verwondingen, de 24-jarige
JanPeter Goemans uit Grave, be-
zweek twee weken later.

Een dodenlijstkon, volgens de au-
teurs, nietworden samengesteld.
Een naamregister ontbreekt.
Kaartjes met de beschreven grens-
posten zouden evenmin hebben
misstaan. Van iemand in Bourtan-
ge kan niet worden verlangd dat
hij De Locht weet te liggen. (Bour-
tange is een grenspost in Gronin-
gen, De Locht in Limburg.)

In topografische aanduidingen ko-
men nogal enige onjuist- en onvol-
komenheden voor. Een Juliana-
mijn is er in Limburg nooit ge-
weest. Het café in Venlo, waar op 9
november 1939twee Britse gehei-
me agenten met hunNederlandse
begeleiders in deval van deDuitse
spionagedienst werden gelokt,
heet nietcafé Bacchus, maar café
Backus, waar uiteraard ook aan
Bacchus werd geofferd.

Met het wegvallen van de grenzen
zullen cafeetjes en winkels nabij
de grensovergangen gedoemd zijn
te verdwijnen. Dat gevaar lopen
ook de douanekantoren. Tim Hiel-
kema legdeze op foto vast. Jam-
mer dat van de meeste kieken
slechts postzegels zijn overgeble-
ven.

Voor het overige komen de 'klan-
ten' van de douane, onderwie
smokkelaars, er in 'De grens ge-
markeerd' watbekaaid van af.

Paul Spapens en Kees van
Kemenade, De grens gemarkeerd;
Kempen Pers, Hapert; ISBN 90 70
427 850; ’ 49,90.

Grens voor douane gemarkeerd

de Tweede Wereldoorlog onder
meer de dorpjes in deZelfkant, ter
hoogtevan Sittard, in. Eerst op 1
augustus 1963 zouden ze metElten
en het aan Dinxperlo toegevoegde
gebiedaan Duitsland worden te-
ruggegeven.

anekdotesvan oud-gediendenvast
te leggen reisden Kees van Keme-
nade en Paul Spapens van deDol-
lard naar hetDrielandenpunt en
van hetDrielandenpunt naar het
Zwin. De oostgrens is 544 km lang,
dezuidgrens 450.

Een van de meest opmerkelijke
vaststellingen van deauteurs is de
zuinigheid van het ministerievan
Financiën. Barakken en optrekjes
waren uiterst sober ingericht. Sani-
taire voorzieningen lietenin een
aantalgevallen te wensen over.
Slechts tussen 1 oktober en 1 april
mocht er worden gestookt.

'Staatkundig uniek'noemen zij de
weg van Koningsbosch naar
Schinveld, dwarsover Duits
grondgebied. De verkeersborden
en hectometerpaaltjes langs deze
weg zijn Nederlands, de praatpalen
Duits.

Zeer tot deverbeeldingvan de
schrijvers sprak deNieuwstraat in
Kerkrade, waar eens de koffie van
de Nederlandsekant naar de Duit-
se kant van de straat werd gekata-
pulteerd.

Merkwaardig is ook datbiblio-

loopt door dethalweg. Dat is de
lijn langs dediepste punten van de
rivier.

Op 4 augustus 1914 vielen Duitse
troepen België binnen. Met duizen-
denkwamen Belgische vluchtelin-
gen de grens over. Om aan de
Engelandvaart van weerbare man-
nen via Nederland een einde te
maken wierpen Duitsers langs de
Belgisch-Nederlandse grens een
drievoudige haagvan draden op,
waarvan demiddenste onder hoog-
spanningwerden gezet. Velen wer-
dengeëlektrocuteerd.

De Belgen namen het deNederlan-
ders hoogst kwalijk dat zij Duitse
troepen vrije doortochtverleen-
den, nadatDuitsland op 11 novem-
ber 1918 had gecapituleerd. Mas-
saal trokken Duitsers bij Maaseik
de Maasbrug over. InRoosteren
werden weliswaar dewapens afge-
legd, maar voor het overige kon-
den zij ongehinderd dekortste weg
naar de Heimat nemen.

De Belgische claims op Neder-
lands-Limburg en Zeeuws-Vlaan-
derenwerden niet gehonoreerd.

Daarentegen palmde Nederland na

door

JAN
VAN LIESHOUT

Oorlogen leidden tot grenswijzi-
gingen. Zo ook gingEuropa na de
nederlaag van Napoleon op Rus-
land opnieuw op de tekentafel. Hetcongres dat in 1814 velevorsten en
gezanten in Wenen samenbracht,
Wilde ten noordenvan Frankrijk
een sterke bufferstaat. Om diere-
denwerd van deNoordelijkeenZuidelijke Nederlanden één ko-
ninkrijk gemaakt dat onder soeve-
reiniteit van het Huis van Oranje
Werd geplaatst. Bovendien kregen
de Oranjes het Groothertogdom
Luxemburg als schadeloosstelling
voor verloren bezit. Graag hadko-
ningWillem I er nog een stuk
Ouitsland bij gehad, met Moezel
?nRijn als natuurlijke grenzen.
Met datvoorstel vond hij echter de
*°ning van Pruisen op zijn weg.
Oeze aasde op de oostelijke Maas-oever. Daarvan wildenEngeland
en Frankrijk echter niet weten.
sterker nog: ze eisten dat de gren-
zen van deDuitse hertogdommen
diereeds aan deMaasreikten, op

zouden wor-den teruggelegd.Daardoor kreeg
net hertogdom Limburg er ten
noorden van Venlo een lilafje bij.

wind dat op 4 oktober 1830 de
onafhankelijkheid van België
proclameerde. Met muziek werd
hetBelgisch Maasleger inRoer-
mond verwelkomd. In Venlo open-
den deserteurs de stadspoorten.
Alleen de vesting Maastricht bleef
in Hollandsehanden.

De inhuldiging van prins Leopold
van Saksen-Coburg totkoning der
Belgen, op 21 juli 1831, was voor
koning Willem I aanleiding voor
een veldtocht die na tien dagen
moestworden afgeblazen. Fransen
waren deBelgen te hulp gesneld
en eisten tic terugtrekking van de
Hollanders. Eerst op 18 januari
1839 tekende Nederland het Trac-
taatvan Londen waardoor 'Lim-
bourg cedé' terug bij Nederland
kwam.

Met gietijzeren en hardstenen
grenspalen waarop dewapens van
beide koninkrijken, het jaartal
1843 en een volgnummer prijken,
werd de grens afgebakend. Paal 1
werd in Vaals geplaatst, paal 369 in
het Zwin. Langs de grensscheiden-
deMaas kwamen dubbele grenspa-
len: een op de Belgische en een op
deNederlandse oever. De grens

Nade vorming van deEuropese
Economische Gemeenschap, op 1
januari 1958, werden douaneproce-
duresvereenvoudigd. In 1985 pre-
senteerde deEuropese Commissie
een witboek dat uitgaat van een in-
terne markt per 31 december 1992.
Dat betekent dat per 1 januari 1993
de binnengrenzen van de EG zul-
lenworden opgeheven.

Om dewederwaardigheden en

Op 25 augustus 1830 braken in
öru§sel onlusten uit. Opstandelin-
genvormden een Voorlopig Be-

ander-zijds
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Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep
haar completefinancieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband is
de TRN Groep aangesloten bij DRT International, een van de grotere organi-
saties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen in
meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: registeraccountants
(TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadviseurs
(TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRNManagement
Consultants). In Limburg opereert de TRN Groep onder de naam TRN
Bakker & Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER
TE BIEDEN ALS U VERDER

WILT IN DE AA-PRAKTIJK
Óp onze vestiging in Venlo werken enthousiaste jonge teams

voor een gevarieerde cliëntenkring uit de sector midden- en klein-
bedrijf. Deze cliëntenkring groeit en wij willen ons team voor de
AA-praktijk uitbreiden met een

GEVORDERD ASSISTENT-
ACCOUNTANT (M/V)

U hebt een HEAO-BE opleiding en u bent misschien al be-
gonnen met uw AA-opleiding. U hebt minimaal twee jaar ervaring op
een accountantskantoor en u wilt zich gaan specialiseren in de AA-
praktijk. U bent dan ook toe aan een volgende stap in uw loopbaan
en zoekt een functie waarin u meer zelfstandigheid krijgt en kunt
doorgroeien tot AA.

Binnen een team krijgt u uw eigen relaties van gezonde, in de
regio gevestigde, bedrijven. Behalve het samenstellen van jaarstukken,
tussentijdse overzichten en verzorging van fiscale aangiften, komen
ook het contact met cliënten en advisering ruimschoots aan bod.

Bent u een man of vrouw van circa 26 jaarmet goede commu-
nicatieve vaardigheden, die ook tijdens drukke werkzaamheden
accuraat kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen? En wilt u
uw carrière vervolgen bij eert organisatie die door zijn omvang en
toekomstgerichte aanpak alle ruimte biedt aan de ontplooiing van
professionals? Dan heeft de TRN Groep u zeker meer te bieden.

Onze honorering is uitstekend en wij hebben een modern
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een aantrekkelijke
pensioenvoorziening en een autolease-regeling.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan TRN Bakker &
Versteegh, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer H. Welters, Wilhelmina-
singel 110, 6221 BL Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met met de heer D.L.G.M. Smets AA. Telefoon 077 - 542 800.

TRN Groep

SAMEN IN ZAKEN

r
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college /SANCTA MARIA
te Kerkrade-West vraagt voor zo spoedig mogelijk
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ter vervanging wegens ziekte.

Inlichtingen bij
drs. P.J.M, van Dyck, rector

tel. school: 045-413964
tel. privé: 04459-1674

Erfolgreiche Messe-Kommunikation ist
unser Geschaft, lm Full-Service. Für
grolSe Marken. Für den Erfolg unserer
Kunden. Mit über 90 engagierten Mit-
arbeitern. Auf über 17.000m2Betriebs-
gelande.
.

Wir suchen zum nachstmóglichen Eintritt

Werbetechniker/Siebdrucker
Schauwerbe-Gestalter

für vielseitige und interessante Tatigkeit
in unserer grafischen Werkstatt.

kffi Werbe- und MessebaukTATJ Walbert-Schmitz
A^ GmbH & Co. KGfATAl z. Hü. Herrn Löhrer

f __■__________ 1 Gut-Knapp-Straße 8-14 ■ 5100 Aachen

Een middelgroot, sterk groeiend bedrijf, gespeciali-
seerd in het vervaardigen van diverse geneesmidde-
len, zoekt met onmiddellijke ingang een

farmakant
chemiewerker

Functie-eisen
U beschikt over een arfgeronde opleiding die aansluit
bij één van de bovengenoemde functies, zoals bijv.
het M.L.O. ofK.M.L.O. of een vergelijkbare oplei-
ding.
Ervaring in de chemische of farmaceutische in-
dustrie zoals kennis van dataverwerking en/of tech-
nische achtergronden strekken tot aanbeveling.
Kennis van de Duitse taal zowel in spraak als schrift
strekt tot aanbeveling. Tevens bent u bereid om in
tweeploegendienst te werken.
Fu netie-omschr ijving
Uw taken bestaan uit het vervaardigen van de ver-
schillende geneesmiddelen m.b.v. computergestuur-
de weegschalen. Tevens werkt u mee bij de docu-
mentatie, controle tijdens de produktie en andere
opdrachten in het kader van de kwaliteitszekerheid
van de produkten.
Sollicitaties
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u, met cv., onder
vermelding van vacaturenummer K 183, binnen 14
dagen na verschijnen van deze advertentie sturen
aan: Makara GmbH,

t.a.v. mej. P. Kaupp,
Postfach 1161,
D-5173 Aldenhoven.

/m\^'^ ' Sicarß.V.,gevestigdinSittard,iseenjointventurevanßothFrèresS.A.enECA N.V.,enis
/ 2 \ gespecialiseerd in hetontwikkelen, produceren en afwerkenvan complete stoelenen banken

y^^/Ê^^^ voor de automobielindustrie. De eisen die de automobielindustrie steltaan hetJust InTimeafleveren^V
/J^^£ PQ^ van de goederen,vormt debelangrijkste reden voorhet opstarten vaneen produktieplant in Sittard.

f^k In dezeplant zal hetproduktieproces in hogemate wordenbepaald doorefficiencywaarbijdewerk-
X_B B^^^ fl fl nemers een belangrijke bijdragezullen gaan leverenaan heteindresultaat.De waarde van debijdrage X
Ëfl W^^^k ____ van deze werknemers in hetproceszal tot uitdrukking moetenkomen in een goedvoorraadbeheer, %
Ë produktie flexibiliteit, integralekw_üiteitszorg en het Just In Timeafleveren van heteindprodukt. Om %
■ > 1 verwachtingen van deklanten op hetgebiedvankwaliteit, prijs, levering en service te overtreffenzijn m
■ SIC3.F JOV wijopzoek naar een(m/v) B >I Senior quality engineer I

die deverantwoordelijkheidvoor total qualitycontrol wil dragen I
Functie: SicarB.V. zoekt: ringverder uit tebouwenbij een dyna-
- U gaatoperationeel leiding geven aan - Eenvaardigonderhandelaar diezijn misch, internationaal bedrijf gericht op

deafdelingQA/QC vanhet totale opleiding op HTS niveauheeft aan- de automobielindustrie. fl
goederentraject(inkoop goederen- gevuldmet cursussen ophetgebied - Een compleet pakket arbeidsvoor-
gereedprodukt). vankwaliteit (IKZ.SPC). waarden.- Samen met deplantmanagerontwikkelt - Een doenerdieeen aantal jarenerva-
enimplementeert uhettotal quality ring heeft in dekwaliteitszorg in een Bent u deoperationele QualityEngineer I
controlconcept. produktie omgevingb.v.k. deauto- die wij zoeken? Schrijf daneen korte fl

■ - U vertegenwoordigt hetbedrijf op het mobielindustrie. sollicitatiebriefmetc.v. onder fl
■ gebiedvankwaliteit bij deklanten en - Leeftijd 28-32 jaar. vermelding vanref.nr. 63.7426 aan m

(toeleveranciers. - Werkbarekennis van demoderne talen. MercuriUrvalß.V., Vrijthof50-51, W% - Uvertaalt deeisen van deklant naar 6211LE Maastricht. Ë
internekwaliteitsnormen envoert daar- SicarB.V. biedt: Voor telefonische informatie tijdens Ë
toe regelmatig audits uitbij (potentiële) -De mogelijkheidom vanuiteen opstart- kantooruren: 043-251291. f

toeleveranciers. fase (medeverantwoordelijkheid te ____________H_____________________B______ f- Urapporteert rechtstreeks aan dragenvoortotal qualitycontrol. ifl rT^\_*^^
deplantmanager. -De gelegenheidom uw opgedaneerva- |77-Ü||T|| | if^ 1 I

ADELMEIJER ADVOCATEN
zoeken een actieve en ervaren

SECRETARESSE
voor een volledige dagtaak, die graag zelfstandig werkt en m.i.v. 1 februari 1992 in dienst
kan treden. Zij dient ervaring te hebben met Word Perfect. Van de Duitse en Engelse taal
wordt een meer dan gemiddelde kennis gewenst, vooral in geschrift.

Schriftelijke sollicitaties gaarne binnen tien dagen aan ons kantoor te richten.

Postbus 293
6400 AG Heerlen

T.a.v. mej. I. Peerboom

1
mm

HH X iimytran■■■■ f INTERNATIONAL-
De afdeling:

De afdeling externe montage is verantwoordelijk voor het
Mayfran is een samenbouwen, installeren, ingebruikstellen en onderhouden vaninternationaal gerichte installaties bij deklanten.onderneming met ' .
zusterbedrijven in de Wegens versterking van ons montageteam, zoeken wij contact ffl&
U.S.A., Japan, India en kandidaten (m/v) voor de functie van :
Korea voor de

rsassr* | monteur elektromontage \
ve^erkiligssystemen ' — — m—voorde De functie ■

recyclingindustrie. ue.uncne. _."'-.De monteur zal relais- en P.L.C.-bestuurde installaties
De produkten, die voorbereiden, installeren, aansluiten en ingebruikstellen (mcl.
voor 90% worden rapportage) bij klanten in geheel Europa.

" E'umtfisTmarkt Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Faas,
vinden hun ' noofd externe montage, of de heer Van der Heijden, hoofd
toepassing in de personeelszaken.
metaalindustrie, De functie-eisen:
huisvuilverwerkingen . elektrotechnische opleiding op L.8.0.-niveau met gerichteschrootrecychng. aanvullende opleidingen (V.E V.);
Mayfran maakt deel " enkele Jaren werkervaring in de metalektro-industrie;
uitvan de Industrial " daadkrachtige en initiatiefrijke persoonlijkheid met uitstekende
Components Group contactuele eigenschappen;
van Tomkins - werkbare kennis van de Engelse en Duitse taal.
Industries Inc./U.S.A. Spreekvaardigheid Franse taal is een pré;
_^_____________________ _^ - rijbewijs BE;

|H - leeftijd 25-35 jaar.
De arbeidsvoorwaarden:
Een dynamische functie in een internationaal bedrijf met technisch
en kwalitatief sterke produkten.
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie,
aangevuld met gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure:
U stuurt uw sollicitatiebrief, met volledige

Mayfran Limburg B.V. informatie over persoon, opleiding en ervaring, naar
postbus 31032 nevenstaand adres, t.a.v. de heer H.M.J. van der
6370 AA Landgraaf Heijden, hoofd personeelszaken. Wij verwachten uw
telefoon 045-329292 reactie graag binnen 14 dagen.

m^^^^^^^T Een medisch onderzoek zal deel uitmaken van de
| sollicitatieprocedure. .

Gewijzigde oproep
Het Radiotherapeutisch InstituutLimburg is een instelling van gezondheids-
zorg, gespecialiseerd in debehandeling van patiënten metkwaadaardige aan-
doeningen met behulp van ioniserende straling.
Het instituut is gevestigd te Heerlen en verzorgt deradiotherapie voor de regio
Midden- en Zuid-Limburg. Thans zijn er circa 65 personen werkzaam.

Binnen de Paramedische Groep worden in de mouldroom patiëntgerichte indivi-
duele moulages, afblokkingen en hulpmiddelen gemaakt ten behoeve van de be-
handeling van patiënten. Wij zoeken een creatieve en inventieve

technicus (m/v)
met affiniteit voor de gezondheidszorg, die onze mouldroom verder kan ontwik-
kelen.

Werkzaamheden:
het vervaardigen, maar ook repareren en reproduceren van bovengenoemde
moulages e.d.;- het opstellen van protocollen;
het begeleiden van leerling en gediplomeerdradiotherapeutisch laboranten,
diewerkzaam zijn op de mouldroom.

Werksituatie:
deze nieuwe functie is solitairvan aard met echter veel functionele contacten;
samenwerking, afstemming en overleg met de instrumentmaker is
noodzakelijk;
defunctionaris is op vakinhoudelijkaspecten het aanspreekpunt voor
mouldroomwerk in het R.T.I.L.

Functie-eisen:
een technische opleiding, zoals bijvoorbeeld MTS-fijnmechanica;
ruime werkervaring, bijvoorbeeld als gipsverbandmeester, prothesemaker of
tandtechnicus, met vooral ervaring in modelleren;
in staat zijn om het mouldroomwerk in het R.T.I.L. te vertegenwoordigen en
over te dragen op anderen;
goede sociale vaardigheden, met name gericht op de omgang met patiënten.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuiswezen.
Salariëring vindt plaats in functiegroep 45 met een minimumsalaris van

’ 2.674.- en een maximumsalaris van ’ 4.091,- bruto per maand.

Functiegerichte informatie kunt u verkrijgen bij het hoofd van de Paramedische
Groep, de heer H. Backes (telefonisch te bereiken onder nummer: 045-716204).

Uw sollicitatiemet een uitvoerigebeschrijving van uw werkzaamhedenkunt ü
voor 3 december a.s. richten aan hetRadiotherapeutisch InstituutLimburg ter
attentie van mevrouw J.A.B. Middeldorp, personeelsconsulent, Postbus 4446,

y^^B^>y 6401 CX HEERLEN.

f Dl II ll RadiotheraPeutisch Instituut Limburg
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Ijsvrij
Voor Wijsen is het typische voor-
beeld het vroegere schoolhoofd

in men met een groepje voor het
bord staat en weddenschappen af-
sluitover het moment waarop
iemand boven de streep naar bene-
den wordt verplaatst."
Maar er is hoop op een meer pro-
fessionele begeleidingvan zieke
leerkrachten. Gedwongen door
een andere financiering van het
onderwijs, komt er een centrale
Bedrijfsgezondheidszorg en een
Vervangingsfonds. In hetverleden

konden alle scholenalle kosten,
dusookvervangingskosten, diezé
maakten, declareren bij het minis-
terie van Onderwijs. Vanafvol-
gend jaarkrijgt elke schooleen
vast bedrag, waar men het mee
moet zien te redden.

Onderdeel van dit zogenoemde for-
matie-budgetsysteem wordt het
Vervangingsfonds, waaruit dekos-
ten voor het vervangen van zieken

betaald worden. Scholen betalen
premie aan dit fonds enkunnen,
als zeer een minder dan gemid-
deld beroep op doen, die premie
drukken. Gekoppeldaan hetver-
vangingsfonds is een systeemvan
bedrijfsgezondheidszorg, zoals dat
al jarenin andere maatschappelij-
ke sectoren functioneert. Alleen al
om het geld dus, gaan scholen
meer doen aan de werkomstandig-
heden van hun personeel.

echter maar één taak: fulltime les
geven. Voor parkeerfuncties is er
geen geld."

lijkeklassen. Hun ervaring moeten
ze kunnen slijtenaan jongerecolle-
ga's. Op dit moment bestaater

Bijvoorbeeld: na zn derdefusie en znvierde generatie leerlingen
maakt de eenenvijftigjarige leraarvoor de vijfde keer een nieuw
leerplan. Eigenlijk kan hij het niet meer, want hij is versleten.
Maar zonderklas is hij niks. Een griepje wordt overgeslagen,
want zonder hem is deklas ook niks, denkt hij, en een vervanger
is voor die paar dagen niette vinden. Dus staat hij met 39 graden
koorts les te geven aan die overactieveen o zo mondige meute.
Na een week is dekoorts weg en gaat het goed. Het gaat zelfs uit-
stekend, tot dieene grap, tot dieene weigering op eenverzoek
voor een dag verlofof tot die ene opmerking van een jongere col-
lega over zijn lesmethoden. Dan meldt de leraar zich ziek, van
alles.

raren NGL wordt deprivacy van
mensen in het onderwijs soms op
grove manier geschonden.
„Een leraarkrijgt van zijn directie
de schriftelijke mededeling dat de
correspondentie over zijnfunctio-
neren ter inzage ligt in de leraren-
kamer. Sommige artsen geven
volledige medische dossierster in-
zage aan derector, compleet met
psychiatrische gegevens en medi-
cijngebruik," geeft hij als voorbeel-
den.Afgelopen zomer diendehet
NGL een klacht in bij hetMedisch
Tuchtcollege, tegen een Limburg-
se arts dieaan deKoningin Ger-
berga-mavo in Meerssen gegevens
verstrekte over delangdurigzieke
geschiedenisleraardie in een eer-
der stadium in opdracht van het
bestuur was geschaduwd door een
privé-detective, omdat men ver-
moedde dat hij voor een ander
werkte tijdens zijn ziekte. „Dat ge-
val met die detective is echter een
exces," meentLathouwers.

De mensen om wie het gaat, zieke
of overspannen leraren, willenzelf
nietin dekrant. Ofze schamen
zich, of ze zijn bang door publici-
teit helemaalniet meer aan het
werk tekomen of zijn eenvoudig-
weg emotioneelniet in staat over
hun problemen te praten. Het is te
gevoelig. De vertegenwoordigers
bij deverschillende vakbonden be-
schermen depersoonlijkevrijheid
van hun leden.
„De hele discussierond Ziektewet
en wao heeft ons ook geen goed
gedaan," zegtLathouwers van het
NGL. „Ziek zijn is besmet, het
wordt in de sfeer van misbruik en
wantrouwen getrokkenen dat doet
heelveel pijn."

Het gaat niet zo goed in het onder-
wijs, met de leraren gaat het zelfs
helemaalniet goed. De berichten
over stress, werkdruk, toenemend
ziekteverzuim en een onmogelijke
werksfeer nemen alleen maar toe.
De schuld ligt in Den Haag, zegt de
een, waar ze vanuit het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen
de scholenbombarderen met nieu-
we regelingen. Nee, het ligt aan die
ellendigekinderen, zegt de ander,
ze zijn allemaal enigkind, verwend
en brutaal. De directie, roept de
derde, het zou wel meevallen als
de directie maar eens een behoor-
lijk beleid zou voeren.

De 60-jarige Servaas Wijsen is pas-
tor voor de afdelingLimburg van
deKOV, deKatholieke Onderwijs
Vakorganisatie. Van 1964 tot 1982
was hij rector van hetAntonius
Doctor College in Kerkrade, na
zijn vroege pensioen is hij door de
KOV gevraagd in te springen bij
individueleproblemen dieverder
gaan dande rechtspositievan lera-
ren.
„Ikkan natuurlijk zelfgeen oplos-
sing geven, ik ga gewoonmet die
man ofvrouw praten," zegt Wijsen,
„niet goed functioneren op school,
ofziekte, overspannenheid of afge-
keurd worden heeft grote gevolgen
voor depersoon en zijn gezinsle-
ven. Vaak overheersthet gevoel
mislukt te zijn. Ik probeer ze voor
te houden dat ze ook iets anders
kunnen doen dan lesgeven.Een
studievolgen, vrijwilligerswerk, of
anderezinvolle bezigheden. Maar
het is een zware weg, want leraren
willenalleen maar lesgeven."

van een dorpsschool, diesamen
met de pastoor, voorzitter van het
schoolbestuur, de zaakjes op zn
gemakkon regelen. Meneer pas-
toor komt 's ochtends een kopje
koffie drinken, waardoor de pauze
een halfuur langer duurt. Geen
bezwaar. Morgen ijsvrij? Meneer
pastoor vindt het best, heeft hij tij-
dens dekoffie gezegd.
En de ouders hoort hij ook niet
klagen. Vader was op de mijn, de
jongengaat ook op de mijn. De
slimste van deklas gaat naar de
mavo, derest naar ambachtsschool
en huishoudschool.
Maar het schoolhoofdwordt direc-
teur, hij krijgt een grotere school
en een adjunct en een professio-
neelbestuur waar hij formeel en
schriftelijk mee moet communice-
ren. En de ouders willenhun kin-
deren naar hetvwo sturen, en Den
Haag wil dat hij alles anders doet
danvroeger. Het gemoedelijke is
verdwenen, de man voelt zich
voortdurend opgejaagd, wordt ziek
en dekeuringsarts zegt dan dat hij
het werk niet meer aankan.Hij is
nog steeds gemotiveerd om les te
geven, maarraakt zijn klas kwijt.

De enorme motivatie van leraren
wordt zo een probleem, weet de
hele onderwijswereld.De vakbon-
den dringenaan op een 'senioren-
beleid' van scholen.
„Elke school heeft makkelijke
klussen en moeilijkeklussen," zegt
Frenk Croezen van deAlgemene
Bond van Onderwijs Personeel
ABOP in Limburg. Hij isrechtspo-
sitioneel medewerker en zit elke
dag uren aan detelefoon om de
klachten van onderwijzers aan te
horen. „Voor ouderen zouden meer
taakuren beschikbaar moeten zijn,
in ruil voor lesurenvoor de moei-

Het middel van dezogenoemde
therapeutische werkhervatting
past ook in die gedachtengang.
Croezen: „Als een leraarziek
wordt, is hij gemiddeld langer ziek
daneen werknemer in een andere
sector van de arbeidsmarkt. Na
een maand durft hij nog niet te be-
ginnen omdat hij bang is de volle-
digetaak niet aan te kunnen, en na
twee maanden begint hij te ver-
vreemden van de school. Na drie
maanden denkthij dat niemand
hem meer nodig heeft en durft hij
nieteens meer naar binnen. Wij
willen dat het mogelijk is enkele
uren per week mee te draaien,
vooral in de gevallenwaarbij psy-
chischefactoren een belangrijke
rol spelen, bij overspannenheid.
Maar als we dat suggereren aan
een arts,krijgen we meer daneens
te horen: welaten ons niet achter
hetkarretje van de vakbond span-
nen. De goedeartsen overigens
niet te na gesproken."

Karretje

rend geneesheerdie, kijkend naar
het inkomenvan departner van
zijn patiënt zei: 'Nou ja,afkeuren,
moet dat nou? Je moetmaar ont-
slag nemen."

pleegde medicus, in andere geval-
len wordt erelke veertien dagen
een medisch consult verlangt. Re-
sultaat: de schoolleidingkent zich-
zelf medische deskundigheid toe,
of de keuringsarts neemt manage-
menttaken over, met alle gevolgen
van dien. Croezen: „We hebbente
maken gehad met een controle-

voor hetABP, om tekijken ofer
sprake is van blijvende arbeidson
geschiktheid, de eerste geraad-

De manier waarop in het onderwijs
met ziekte wordt omgegaan, is een
doorn in het oog van de belangen-
verenigingen van leraren.Maar dat
gaat veranderen. Tot nu toe kon
elke schoolzelf uitmakenwat er
gebeurde met een ziekmelding. In
sommige gevallenis dearts die de
leraar na eenjaarmoetkeuren

Lathouwers noemt hetvoorbeeld
van een school in hetmidden van
het land, waar in de lerarenkamer
een grootbord hangt waarop de
namen van de zieke leraren staan,
zodat collega's kunnen zien wie ze
moeten vervangen. Dwars over het
bord is een rode streep getrokken.
Boven de streep staan de namen
van de docentendie volgens de lei-
dingkortdurend ziek zijn, wiens
terugkomst binnen drie weken
verwacht wordt, en onder de
streep staan de leraren die, nog-
maals volgens het oordeelvan de
directie, langdurig afwezig zullen
zijn. „Dan krijg jeeen lacherig
sfeertje rond ziekte, situaties waar-

Rode streep

Exces
Volgens Frans Lathouwers van het
NederlandsGenootschap van Le-

'Street News' helpt daklozen van de straat

Papieren por in de rug " Marvin Lynch
vent 'Street News
op een hoek van
6thAvenue in
Manhattan.

DOOR HANS TOONEN

Tijd voor een praatje?
Marvin Lynch, 32 en stadsnomade inManhattan, kijkt nors.
Pas als ik een dollar extra geefvoor 'Street News' leurthij even
niet met dit New Yorkse krantje van en voor daklozen.
Nog een fooi er bovenop en hij grijnst dollarbreed. Ineens heeft
Lynch zelfs alle tijd van de wereld.
Zie jewel: money talks.

Krantenverkoper Marvin Lynch
kent vooral het slaaphuis Atlantic
Avenue Armory, goedvoor 900
bedden. „Natuurlijkwordt er re-
gelmatig gevochten. Maar dat is
niksbijzonders. Op straat vallen er
ookvaak klappen. Wat ik veel er-
ger vind, is het jattenvan eikaars
spullen. Je hebttoch al zo weinig.
Ik slaapin ieder geval met mijn
schoenenonder het hoofdkussen.
Zo veel mogelijkvan mijnkleren
duwik onder het matras."

Verheven

hij als loodgietervan Rutherfordt-
ton in de staat Noord-Carolina naar
New Vork, de 'Big Appie' waarop
hij zijn tanden echter stukbeet.
Veel meer wil hij er nietover kwijt.
„Het gaat me weer goed. Ik hoef nu
niet langer te bedelen. En dat is
een heerlijk gevoel."

zoals zovelen die dakloos zijn. De
krant kost een dollar; daarvanmag
ik de helft houden. Wievan mij
Street Newskoopt, weet dat ik die
vijftig cent ook goed gebruik."

„Ofik als daklozetrots ben op mijn
baantje als straatverkoper? Hart-
stikke trots, kun jewel zeggen."
Gebaart naar de haastige passan-
ten op de hoek van 6 Avenue-W 57
Street: „ledereen kan nu zien dat
ik niet langer bedel. Dat ik werk
voor mijn geld.En dat ik niet ver-
slaafd ben aan alcohol of drugs

ties. Een ander spoort aan een
boek te lezen onder het motto:
open a book; open a mmd.

Nuhij 'Street News' verkoopt,
meentLynch dat hij een straat-
lengtevoor ligt op zijn mede-
nomaden. Hij voelt zich ineens ver
verheven boven dak-en werklozen
die in vuilnisbakken snuffelen
voor een half afgekloven
'KentuckyFried'-kippepoot. Of
voor lege cola- of bierblikjes. Bij
inlevering van elk, platgeperst
blikje beuren de stadsschuimers
vijfdollarcent. Maar ook dit hulp-
project voor daklozenkeurt Lynch
geenblik waardig. „Ze durven de
confrontatie met de samenleving
niet aan."

Achtergrond van zijn neerkijken
op zn verse verleden is de last die
hij nog altijd ondervindtvan het
slechte imagovan de 'homeless'.
„Omdat ze nog altijd niet terug-
schrikken voor een steekpartij of
beroving in de ondergrondse, mo-
genwij van de politie 'Street
News' daar niet langerverkopen.
De politie blijft volhouden datwij
ook messentrekkers zijn. Daar baal
ik stevigvan. Akkoord, er zijn col-
lega-verkopers die tegelijk met
deze krant ook wat drugs verko-
pen. Maar moetje daaromallever-
kopers straffen..."

Dan blijken mijn extra dollars 'ver-
praat. Bovendien valt de novem-
beravond vroeg op deze hoek van
6thAvenue. En MarvinLynch zit
nog met een handvol nieuws, dat
hij graag aan de straat kwijt wil.
'Street News' is geen krant om on-'
der te slapen. Daarvoor is zij te
klein. En te dun.

stoorden ongestoord tussen alco-
holisten, net uit hun flat gezette
drugsverslaafden en ex-bajesklan-
ten, onder de lakens schuiven.
Mede door de recessie, waar presi-
dent Bush maar geen vat op krijgt,
worden de slaaphuizen steeds
meer gebruikt als dumpplaats van
werklozen. In deze slaaphuizen vol
verloren vaders heerst, zo beweert
bijvoorbeeld antropoloog drKim
Hopper uitOrangeburg (N.Y.), de
wetvan de gevangenis.Niemand
vertrouwt iemand.

ure nader tot zijn vaderkwam,
raakt jenauwelijks als je in de goot
van de samenleving ligt.
Eenrecent onderzoekvan deNew
Vork Times onder de ruim tiendui-
zend daklozen diegebruik maken
van de slaaphuizen, toontaan dat
43 procent ziek is. Elf procent
kampt met psychische problemen.
lets meer dan 62 procent is ooit
opgepakt door de politie. En 30,2
procent heeft in de gevangenis ge-
zeten. Daklozen moeten van ge-
middeld 150 dollar per maand zien

rond tekomen, inclusief voedsel-
bonnen.
Burgemeester David N. Dinkins
van New Vork heeft een omstre-
den vijfjarenplan opgesteld ter ver-
betering en uitbreidingvan de
'shelters.
Dumpplaats
Tochblijken steeds meer daklozen
liever op de straat te blijven dan de
geleendewarmte van zon slaap-
huis op te zoeken. Je bent er je
leven niet zeker, nu geestelijk ge-

Onderzoek
Street News is geen leesvoervoor
daklozen. Wie van dag tot dag
leeft,vaak nietwetend op welke
warme luchtrooster van deNew
Yorkse ondergrondse jekunt gaan
slapen,heeft andere zorgen aan
zijn hoofd dandeAmerikaanse fis-
cus. Dat JackLemmon te elfder

Marvin Lynch is een van de dik
duizendventers van 'America's
Motivational Not-For-Profit News-
paper'. Een wat prekerige onderti-
tel van een weekblad, driejaar
geleden opgericht als een papieren
por in de rug om de zelfkant van
de samenlevingte verlaten. Dit
project, opgezet door de particulie-
re hulporganisatie 'Street Aid,
blijkt aan te slaan.Meer dan drie
miljoen exemplaren zijner sinds
1988verkocht. Goed voor zeker an-
derhalf miljoen dollarvoor de da-
klozen van New Vork. Hoeveel
zwervers dankzij 'Street News'
van de straat zijn, is onbekend.
Tochzeker tweehonderd, beweert
Marvin Lynch. Zelf is hij nog aan-
gewezenop een 'shelter' ofwel een
slaaphuisin Brooklyn. „Ik verdien
nog te weinig om weer een aparte-
mentte kunnen huren. Soms ver-
koop ik driehonderdkranten op
een dag. Inderdaad, 150 dollarkas-
sa. Maar mijn inkomen is nog te
wisselvallig.Vergeet even niet dat
heteen weekblad is, waarmee ik
wel dagelijksloop te venten," legt
hij uit. Veertien jaargeledenkwam

Te weinig

Voor het allerlaatste nieuwshoefje
'Street News' niet tekopen. Twin-
tig pagina's telt het tabloidkrantje
(half dagbladformaat). Eigen jour-
nalistenkan uitgeefster Street Aid
zich nietveroorloven.Het week-
blaadje moet het vooral hebben
van (pop)sterren dievoor nop wat
doorfaxen over de deuken in hun
leven.ln het november-nummer
kijkt JackLemmon jevanaf de
frontpagina vaderlijkaan. Binne-
nin verklapt de Hollywood-vete-
raan dat hij pas goede maatjes
werd met zijn vader toen dieop
sterven na dood was. Street-News-hoofdredacteur Hutchinson Per-
son neemt deAmerikaanse fiscus
vol op deslof. Vergelijkt diens me-
thodes met dievan denazi's.^nweigert nog langer belasting te be-
talen zolang 'Washington' er
atoombommenvan blijftkopen.
Op depagina 'Good News' staat
dat de criminaliteit inNew Vork in
het afgelopenkwartaalmet gemid-
deld7,1 procent is gedaald.
Precies dehelft van de twintig pa-
gina's stroomt over van strips.
Een half miljoen lezerskijkt uit
naar uw advertentie, luidtde zake-
lijke slogan. Weinigenvoelen zich
gekieteld. Het grosvan de adver-
tenties is ideëelvan toon. Word
'drugbuster' ofwel bestrijder van
drugs, luidteen van deadverten-
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Een man blijft een man, Kees van
Kooten dus ook. Tijdens het be-
zoek van deRoemeense correspon-
dentievriendinvanzijn vrouw kan
hij niet nalaten zich te manifeste-
ren als 'haan', hoezeer ook alles 'in
het nette' bedoeld is. Ook als de
Roemeense er een onverwachte
houding tegenoveraanneemt gaat
hij door, als detijger in de dieren-
tuin die heenen weer blijft sluipen
achter detralies, omdat hij geen
andere manier weet om ooit een
uitweg te vinden.

Intussen speeltzich in de tien da-
gen die het bezoek duurt een klein
drama afwaarvan hij niets in de
gaten heeft. Hij blijft in de weer
met zijn videobanden, zijn in de
mannelijke lijnoverervende spij-
kerkist, zijn satirisch tv-program-
ma, zijn verholen hofmakerij, zijn
medelijdenmetRalu, zijn onschul-
dig vertoonvan gulle goedgeefs-
heid tegenover deRoemeense die
nog nooit iets heeft gehad en bo-
vendien heel iemand anders is dan
hij zich voorstelt. Maar hij negeert
alletekenen daarvan.

Een besprekingvan een boek als
'Zwemmen met droog haar' - de
Roemeense uitdrukking voor 'an-
deren de kastanjes uit het vuur la-
ten halen' - moet noodgedwongen
kort zijn, wil zij de omvangvan het
boek zelf niet te boven gaan. Je
leest het namelijk in anderhalfuur
uit, het is een wat lang uitgevallen
kort verhaal. En het is weer puur
Kees van Kooten, diehet nietkan
helpen dat hij een succesvol tv-
satiricus is, maar dietegelijk altijd
weer een combinatie blijkt vanzijn

eigen creaties, vanKoos Koets, d«
geilneef, deregelneef, de Haagse
straatjongen, devieze manen dr
Clavan,van deTurkse gastarbei-
der diezo goedNederlands
spreekt en van mevrouw Carla va"
Putten diezon eigenaardige rela-
tie met haar zoon heeft en die ook
nog in hetboekjevoorkomt - ge-
kleed in een uitRoemenië opge-
zonden mantelpakjevoor Van
Kooten's vrouw. De Roemeense
krijgt dat te zien, maar zelfs haar
reactie op die scène opent Van
Kooten's ogen niet, al schaamthil
zich dood, zonder intussen te be-
seffen dat juist deze passage voor
Ralu voert tot de onvermijdelijke
conclusie, zoals vervat in haar af-
scheidsbrief.

Tijdens het lezen bekroop me het
gevoel dat ik veel te veel weet vafl
Van Kooten. Ik hebzelfook de vi-
deobandenwaarop deRoemeens 6

voorkomt, ik kan zelfnakijken h"*
dat mantelpakjeer uitzag. Dat all*
beneemt jeeen beetje de blik op ">'
toch altijd weer poëtische, tedere
tekst; op het feit dat het hier geen
dagboek betreft, maar een gero-
mantiseerdevorm van de werke-
lijkheid.

Ik vraag me af hoe een dergelijk
verhaal over zou komen als ik Va"
Kooten net zo slechtkendeals
Koos van Zomeren ofBob den
Uyl...

S.O
Zwemmen met droog haar - KeeS
van Kooten; Uitg. DeBezige Bij
f 17.50.

boek kort

leven duidelijk:klaarkomen en
schrijven.

Nauwgezeten zoals altijd met een
soepele pen volgt Henri Troyat het
levenvan de snobistischevrou-
wenhater met de goudenpen. De
biograaf gaat op dezelfde wijzete
werk als inzijnFlaubert-biografie.
Hij gebruikt de dagboeken van de
Goncourts alsbijbel en citeert vol-
op uit de correspondentievan
Maupassant. Troyat geeftblijkvan
een vergaande kennis van deFran-
se literaire wereld in detweede
helft van de negentiende eeuw.
Het is werkelijk te hopen dat hij
zijnreeks biografieën voort zal zet-
ten met schrijvers als Zola,Daudet
of Huysmans. Hetzal hem logi-
scherwijze steedsminder werk
kosten aangezien deze tijdgenoten
door hun literaire nalatenschap
met elkaar in verbinding staan.

Terug naar dewellustige Maupas-
sant wiens publieke acties steeds
grotesker worden. Hij koopt een
waanzinnig jacht, laateen lucht-
ballonvervaardigen, noemt deEif-
feltoren een 'hovaardige hoop
schroot', steekt deverrukking over
eigen kunnen niet onder stoelen of
bankenen publiceert deenero-
man na de andere: Mont-Oriol,
Pierre et Jean, Forte comme la
Mort en Notre Coeur. De schrijver
voelt zich danoud, ziek enruste-
loos. „U hebt in tien jaartijd 27
boeken gepubliceerd, dat waanzin-
nigwerk heeft u helemaalopge-
brand," zegt een van de vele artsen
diehij consulteert. Hij lijdt aan ge-
heugen- en gezichtsverlies. Guy de
Maupassant wordt waanzinnig,
doet een zelfmoordpogingen likt
de muren vanzijn cel waar hij zich
met allerlei entiteiten onderhoudt.
„Hij is bezig te animaliseren," te-
kent Goncourt op uit de mond van
een arts. Op 43-jarige leeftijd, op 6
juli 1893 blaast Maupassant zijn
laatste adem uit.

Zola speecht op MontParnasse-
Sud met een brok in zijnkeel. „Hij,
getroffen doorkrankzinnigheid! Al
dat geluk, al die gezondheid,die in
een klap in deze gruwelijkeellende
ten onder gingen. De enige troost
voor de achterblijvers is de zeker-
heid van de onverwoestbareroem
die deoverledene bij dekomende
generaties wacht..."
Met veel dankaan Troyat.

E.H.
Maupassant (biografie) - Henri
Troyat; Uitg. De Prom ’ 35,-.

bakszakken doen dienst alsvrou-
wenborstenen de mannelijkeper-
sonageszijn voorzienvan enorme
fallussen. Het stukbegint met een
jonge seminaristdiekapotjes aan
het wassen is. Goncourt wordt be-
vangen door weerzin, Zola wipt op
zijn stoel,Flaubert zit op deeerste
rij enroept: „Wat is dit verfris-
send."
Ofschoon Toergenjev geen literaire
toekomst ziet weggelegd voor
Maupassant, maantFlaubert zijn
discipel tot hard werken.Nu en
dan publiceert Maupassant een ge-
dicht of een essay enwordt offi-
cieel beschuldigdwegens het
kwetsen van de goede zeden.Maar
in de schrijverswereld is zijn kostje
gekocht. Zodat hij aanwezig is in
Medan waar Zola en vijf jongeau-
teurs besluiten hun herinneringen
aan de Frans-Pruisische oorlog van
1870 te bundelen. De bijdragevan
Maupassant heetBoule deSuifen
doet de andereverhalen werkelijk
verbleken. Maar de Parijse pers
laatzich provoceren door het arro-
gante voorwoordvan deauteurs en
gaatvoorbij aan het juweeltjevan
Maupassant. Flaubert daarentegen
ziet zijn moeite beloond.In een
langebriefroemt hij zijn 'zoon' en
eindigt met 'nogmaals bravo, ver-
domme.'

Maupassantkwakkelt met zijn ge-
zondheid, dat hij syfilis heeft
wordt niet onderkend.Hij publi-
ceert veel in kranten entijdschrif-
ten en kan zijn onstuimigeroede
niet in toom houden.De vertwijfe-
ling slaat toe alsFlaubert sterft
maar alskort daarnaLa Maison
Tellierverschijnt wordt zijn talent
zelfs doorToergenjev geprezen.
Dan gaat het Maupassant voor de
wind. Hij boert goed na het ver-
schijnen van MadameFifi en zijn
eerste roman Une Vie. In Etretat
laat hij een villa neerzetten, neemt
een huisknechten omringt zich
met dierenwaaronder een pape-
gaai diedevele dames dieover de
vloerkomen begroet met 'Dag
dweiltje.'

In deroman Bel-Ami schetst Mau-
passant het beeldvan het mondai-
ne Parijse leven, Troyat spreekt
over geurenvan verrottingen bed-
lucht. Maupassant zwerft over de
wereld, houdtereen enorme pro-
ductie op na en neuktwat hij neu-
ken kan. Als hij in het stadsmu-
seumvan Palermo een bronzen
steenbokziet met een gigantisch
lid is hem in een flits dezin van het

Op een fijne dagin het jaar 1862
krijgtLaure Le Poittevin van haar
jeugdvriendjeGustaveFlaubert
een exemplaar vanzijn roman Sa-
lammbo toegestuurd. Wanneer ze
het boek voorleestaan haar twaalf-
jarigezoon Guy doen deregels zijn
ogen oplichten. Oh, als hij ook
eens schrijverzou worden, mij-
mertLaure. Guy deMaupassant
zal schrijverworden, een hele gro-
te. Wiens leven opnieuwwerd uit-
geplozen door devermaarde bio-
graafHenri Troyat. Zijn boek werd
onlangsvertaald in opdracht van
uitgeverijDeProm.

Reeds op jeugdigeleeftijdvan
school gestuurd besluit de jonge,
gedichten schrijvende Guy dat hij
zijn aandacht zal verdelentussen
zijn liefde voor het vlees en voor de
zee. Stoutmoedig legt hij Flaubert,
in dienskluizenaarshol te Croisset
enkele gedichten voor. „Ik weet
nietof u talenthebt," zegt Flau-
bert, „werk harden heb geduld."
De Meester gebiedtGuy hem re-
gelmatig te bezoekenen al snel
spreektFlaubert vanzijn discipel.

In zijn woonplaats Etretat (Nor-
mandie) komt de jongeMaupas-
sant in contact met tweeEngelse
mannen diesamen met een aap in
een eenzaam villaatje wonen. De
ontmoeting zal hem latervan pas
komen. Een van de Britten is de
bizar-romantische dichterSwin-
burne. Maupassantraakt in de ban
van beide mannen die hij be-
schrijft als 'twee zieke zieners be-
dwelmddoor perverse poëzie en
magie diehun lustenbevredigen
met apen en jongebedienden van
veertien en vijftien jaardiebijna
elke drie maanden uit Engeland
gestuurd werden.' Swinburne
schenkt Maupassant een afgehakte
hand met een perkamenten huid,
met zwarte blootliggende spieren
en op het bot sporen van geronnen
bloed.

Om zijn protégé, diezich tegen de
zin van Flaubert onledighoudt
met slemppartijen enroeien, te sti-
mulerenin zijn literaire ambities
nodigt hij hem uit elkezondag bij
hem te te komen déjeuneren.
Maupassants verhalen en anekdo-
tesvallen in goede aarde. Om het
clubje schrijversrondom Flaubert
voorzich te winnen schrijft hij een
pornografisch toneelstuk.Flaubert
en Toergenjewregelen derepeti-
ties, devrouwenrollen worden ge-
speeld doorMaupassant, Leloir,
Pinchon, Fontaine en Mirbeau. Ta-

De velden
van eer, een
meesterlijk boek

van het omhulsel: niet aflatende
vragen naar dezin van het bestaan
('Alles was, is waar gebleven?')die .
om een antwoordvragen, 'het
woord over grenzen lokt.

Hans van deWaarsenburg, zo
blijkt uit dezefraaie bundel, weet
het thema van het reizen steeds
anders te benaderen. Aangezet
door debeginregelvan de bundel
('ln haar wezen spreekt de zee een
nooit verstaan') gaat de dichter
desondankseen dialoog aan, zoekt
en vindt hij beelden, roept en
klaagt hij aan, als wil hij in elk laat-

ste afscheid het definitieve van het
vertrekken niet zien, tegen beter
weten in.

'Zo teder de gebarenvan het/ Af-
scheid, de strelingen ervoor.' Er-
gens ügt de derde oever - de dich-
ter behoedt zich daarvast voor.
Boeiende, zintuigelijke poëzie die
Pierre van Soest tot krachtige te-
keningen inspireerde.

Omdat alles vergaat - Hans van de
Waarsenburg; Herik ’ 18,90.

F.B,

" Jean Rouard.

Yvonne Kroonenberg over
dildo's en broekjes-zonder-kruis

Precies een jaargeleden werd
Frankrijks meestprestigieuze prijs
voor letterkunde toegekend aan
een dilettant- in afwijking van de
meer danhonderd jaaroude tradi-
tie, daarmeeeen deftig schrijver te
eren met een oeuvre waar een gro-
te uitgeverij zijn naam aan had
verbonden. Die dilettant was Jean
Rouaud, 38, tot voor enkele dagen
krantenverkoper in deRue de
Flandre. De gebeurteniswas type-
rend voor de situatie in deFranse
literairewereld, waarin deroman-
schrijfkunst niet meer exempla-
risch is en door menig buitenland
overvleugeld. Maar zij is ook type-
rend voor Parijs: een stad waarin
alles mogelijk is. Wie van Jean
Rouaud heeft gehoord zal daar
nooit meer een krant kopen aan
een kiosk zonder te bedenken dat
deverkoper zich wellichtooit als
een talent van ongewoneklasse zal
ontpoppen en mogelijkzal het
naamloze mensdom hem verder
minderonverschillig laten.
De Prix Goncourt verzekert de lau-
reaat van een snelfortuin. Niet di-
rekt, want hij levertmaarvijftig
oude francs op, maar indirektdoor
het opjagen van deverkoopcijfers.
Precies eenjaar geleden dus, werd
JeanRouaud niet plotseling be-
roemd: hij hadzijn honderddui-
zendste boek verkocht en zijn
kiosk alvan de hand gedaan. De
juryvolgde zijn succes meer dan
datzij het teweegbracht.

JeanRouaud behoort tot de grote
groep van jongeren dieuit de pro-
vincie naar Parijs komen op zoek
.naar vrijheid, mogelijkheden en
emplooi. Hij bracht zijn jeugd door
in Bretagne, in de buurtvan Nan-
tes. Zijn boek isvan de sfeer van
<_£t land doortrokken; misschien
heeft nostalgiezijn inspiratie ge-
voed.
Zijn stofwordt door jeugdherinne-
ringen aangeleverd, door het besef
van zijn 'roots' en door een schoe-
nendoos met bidprentjes en brie-
ven, die defamiliegeschiedenis
terugvoeren tot voor de oorlogvan
veertien/achttien.
De dood van zijn vader, zijn groot-
vader en een oud-tante,kort achter
elkaar, hebbenhem bewogen,
maar ook hetkarakter van zijn ge-
boorteland: men zal nietlicht in
een ander boek een meeslepender
beschrijving vinden, tien bladzij-
den lang,van regendagen in het

departementLoire-Atlantique of
van een reis met een oude deux-
chevaux door dezelfderegen.

Ook gesprekken met klanten van
de kiosk hebben waarde aangedra'
gen; de subtiele humor is van
hemzelf: 'Als ik diehumor had
weggelaten hadden namelijkna
tien bladzijden de tranen jeal ovef
dewangen gelopen. De werkelijk
heid was helemaal niet grappig.
Het was eenrot-tijd.'
Die rot-tijd wordt intussen zonder
spoorvan bitterheid beschreven,
eerder met vertedering en met ccl1
verbijsterenderegistratie van mi-
nieme details, van eigenaardighe-
den ofkaraktertrekken.
Wie aan het boek begint met de
verwachting die de aan oorlogen
ontleende titel wekt, zal zich over
dekleinschaligheid van demateri6
en de subtiliteitvan haar beschrij-
ving verbazen. In detweede helft
ontstijgt het verhaal de dagelijks-
heid der dingen enverkrijgt het
een mate van verbeeldingskracht
en drama, die de lezer het blijven-
de gevoel geeft de ochtendnevels
en de groene chloorgaswolken bo-
ven develden langs de IJzer ooit $
een vorig leven te hebben gezien,
de moeizame transporten en het
sterven in de lazaretten.

Een meesterlijkboek, waarvan
geenregel verveelt, al gaat hij ovef
niets. Een onmiskenbaarFrans
boek bovendien, door het karaktef
van depersonages, door deesprit,
devindingrijkheid en definesse
van deverwoording, waaraan in de
snelbeschikbaar gekomenverta-
ling van Frans deHaan en Marian-
neKaas recht wordt gedaan. Er
ligt, naar verluidt, in de herinne-
ring van de schrijver nog stof ge-
noegvoor een tweede boek en eefl
derde. Zij zullenover de levens
van zijn vader en zijn moeder
gaan: een trilogie, 'maar dat duurt
nog weleven want ik schrijf lang-
zaam. Intussen kan de schrijver,
eertijds kioskhouder, met recht eP
reden het visitekaartje afgeven
waarvan hij naar zijn zeggen tien
jaar heeft gedroomd: 'Jean
Rouaud, schrijver.

P.D-

De velden van eer - JeanRouard;
Uitg. ten Bosch en van Oorschot

’ 34,90.

lahsen vrouwen zijn 'er in het alge-
meen als de kippen bij om zichzelf
ofelkaar de vooruitgang onmoge-
lijk te maken.-Vrouwen zijn niet geïnteresseerd
in auto's en als ze er al een hebben
is dat er één 'met een liefgezichtje,
heel vaak een klein autootje.- Als mannen koken doen ze dat
verfijnder danvrouwen, en maken
ze erg veel troep in dekeuken.- Mannen zijn jagers; ze willen ei-
genlijk geenkinderen 'en tegen de
tijd dat ze genoegkrijgen van de
eentonigheid van het gezinsleven,
nemen ze een minnares, laten zich
betrappen en gaanalleen wonen.
Deze moderne Joop ter Heul is
reuze trots op derits minnaars die
ze achter dekiezen heeft enrept
koket van 'mijn twijfelachtige staat
van dienst wat betreft mijn liefdes-
verleden. Vrouwen heeft ze 'se-
rieus geprobeerd' in bed - dat
moest immers tijdens de hoogtij
van het feminisme - maar helaas,
lesbische seks smaakte naar lam-
metjespap.

Het voornaamste kenmerk van een
'leuke meid' is dat ze in de smaak
wil vallen bij de ooms, lees: het
mannelijk geslacht. Het hoeft bij
nadere beschouwing danook niet
te verbazen dat de vrijgevochten
Kroonenberg kinderloos is geble-

Van de Nederlands-Canadese
schrijfster Pleuke Boyce ver-
scheen onlangseen verhaal over
de 'leuke meiden' Tinieen Rinie
dieop verjaardagen altijd zo be-
hulpzaam met taart enzoutjes
rondgaan, fleurige jurkendragen,
en bovenal, zo bijzonder leukmet
hun ooms kunnen omspringen.
Het schoot me te binnen bij het le-
zenvan denieuwste bundel co-
lumnsvan Yvonne Kroonenberg.
Ik had het alkunnen weten toen ik
een tijdje terug in een interview in
Opzij las dat de schrijfster, meer
nog danop mannen, dol op paar-
denis. Natuurlijk, leuke meiden
zitten van oudsher op paardrijles,
hebben groteposters van de bees-
ten op hunkamer hangen en laten
hunfavoriete hengst (Black Beau-
ty) lekker in hun handpalm snuffe-
len.

ven, niet omdatze daarzelf uitge-
sproken opinies over had, maar
omdat de opeenvolgende verloof-
des het niet wilden. Joop ter Heul
deed immers ook altijd wat haar
mannie zfei?
Overigens, als ik Yvonnes mannie
was zou ik na het lezen van dit
boek terstond mijnbullen pakken.
Want ze schrijft met een zeldzaam
dédain over de hele soort. Zo is er
de honde-man. 'Diewillen niets
liever danbehagen. Als een vrouw
vriendelijkvoor ze is, bloeienze
op.' Vooral in bed is de honde-man
slaafs: 'Hij streelt en hij likt, hij is
onvermoeibaar. Een grappig be-
doeldkarikatuur, deze honde-
man? Nee hoor: 'Ikken er een paar
uit eigen ervaring en van een aan-
tal mannen weet ik dat ze honde-
man zijn.'

Zo zie jemaar hoeeen studie psy-
chologievan pas kan komen, ook
voor een dekselsemeid die eigen-
lijkwel wat anders aan haar mooie
hoofdje heeft dan duffe studieboe-
ken lezen.

I. v.d. B.

Kan ik hem nogruilen - Yvonne
Kroonenberg; Uitg. Contact

’ 17,90.

Kroonenberg zich dooreen postor-
derbedrijfvoor dameseen super-
de-luxepretpakket met dildo's,
spannende broekjes-zonder-kruis
en andere opwindende hebbedin-
getjesopsturen. Samen met haar
vriendinnetje geniet ze van al deze
stoutigheid.

Dat hun verloofdes - zo heet een
man/vriend/minnaar, in het leutig-
ironische jargonvan ontwikkelde,
postfeministische dames - dat
hunverloofdes dus dat gemanipu-
leer met vibrators niet leuk vinden,
daarbegrijpen ze niets van. 'Gek
hè, dat zon man jaloerswordt op
een machine.'Nee hoor, schatje,
dat is helemaal nietzo gek. Waar-
schijnlijkvoelt jeverloofde zich
naast dieslaapkamermachinerie
gereduceerd tot een vibratorop
tweebenen. Dat moet toch na te
voelen zijn voor iemand dieerin
heeft doorgeleerd.

Maar voor een afgestudeerd psy-
choloogen ex-relatie-therapeut
beschiktKroonenberg nietalleen
overeen verrassend beperkt inle-
vingsvermogen, ze heeft eveneens
opmerkelijk simplistische visies
op de man-vrouw relatie. Houd u
vast, hierkomen enkele door
Yvonne eigenhandigopgekookte
clichés:-Feministes zijn humorloze ayatol-

Maar YvonneKroonenberg is geen
14 meer, ze is allang een grote meid
van tegen de 40. Ze heeft zelfs ge-
studeerd aan de universiteit, naar
hartelustrondgestoeid in alle hooi-
bergen van de seksuele vrijheid, is
nu een beetje tot bedaren geko-
men, maar ze kan nog steeds heer-
lijkwildravotten. Een echte wilde-
bras. Als een ondeugend meisje
dat metglinsterogen in de doos
metkerstballen rondsnuffelt, laat

Met 'De geurvan verbrande veren',
zijn onlangsverschenen bundel,
bewijst GerritKouwenaar op-
nieuw hoeconstant hoog de kwali-
teit van zijn poëzie is. Gedichten
die diepen lang op de lezer inwer-
ken door het schitterendverwoor-
denvan Kouwenaars poëtische
obsessie: de tijd die langskomt en
weer wegstroomt, zich nauwelijks
laat vasthouden danin de herinne-
ring van het ogenschijnlijkverge-
ten moment..Kouwenaar weet die ultiememo-
menten uit te vergroten tot een
duurvan eeuwigheid. Verval en
bederf van het aardse leven -
voorop: detijdelijkheid van alles -
dat zijnvoor deze dichter ervarin-
gen en belevingen diehij alsmaar
probeert te doorgronden. Het the-
ma 'dood' dus, ook nog eens tegen
de achtergrondvan deouder wor-
dende dichter. Maar zoals steeds
bij GerritKouwenaar, tussen alle
meditatieve momenten door, ook
weer heerlijknuchter en verras-
sendin zijn humor.
'De geusvan verbrande veren' is
van een bewonderenswaardige
rijkdom, ontwapenend en ontroe-
rend. Van een onmiskenbare wijs-
heid ook, die de lezer voortdurend
aanzet tot een aards genieten - zo-
lang de tijd hetrekt.

De geur van verbrande veren -
GerritKouwenaar; Querido

’ 29,90.

In de poëzievan Hans van de
Waarsenburgklinkt steeds vaker
een ingetogen toon door. Bezon-
ken misschien, zo men wil bij wij-
len licht elegisch. Het is zeker niet
de deveelal lege, opgewonden
maximalekreet diebinnen de
Randstedelijke grachtengordel
goldvoor jong, snel en wild.

Van deWaarsenburg - die inmid-
dels een heeleigen oeuvre heeft
opgebouwd - schrijft heel auto-
noom, maar daaromniet minder
verstaanbaarof expressief, over le-
venskracht èneenzaamheid, over
verlangen èn aanvaarding.
Zrjn taal is geconcentreerd; het ge-
dichteen schelp dievraagt om
geopend te worden alvorens te
schitteren.Er zitten bijzonder
mooie beelden onder het geslotene

Kees van Kooten
heeft virtuoos
weer niets in de gaten

Schrijven en
klaarkomen, de
zin van het leven?
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toetsing is volgens Wiese ook aan-
gekondigd in het protocol, op basis
waarvan in 1987 de subsidiewerd
verstrekt. Hij herinnerteraan dat
juist staatssecretaris Simons, die
prioriteiten maakt van ontwikke-
lingsgeneeskundeen het beleid op
het terrein van chronische ziekten,
hier toch kansen moet zien. „Al-
leen met eenvervolg kunnen we
staat maken op beschrijvingvan
de therapie in de medischevaklit-
teratuur."

En via zulke geschriften in voor
artsen overtuigende media moet
debekendheiddoordringen. Wie-
se: „De oncologischetoetsing van
deresultaten is gedeeltelijkal ge-
beurd, maar het ontbreekt nog aan
methodologische toetsing." Hij be-
doelt daarmee dat defeiten van
genezing al zijn bekeken, maar dat
het nog ontbreekt aan een beoor-
deling van de manieren waarop die
genezingtot standkwam. Er moe-
ten dus enkele geleerden van naam
worden bereid gevonden...

De kans dat de ideeënvan 'die
dorpsdokter', zoals Cornelis Moer-
man meermalen smalend werd
aangeduid, ookwetenschappelijke
gaan gelden, groeit dus. Zal Si-
mons hiereen doorbraak weten te
stimuleren? Ook de begeleidings-
commissie van hetWiese-onder-
zoek heeft geconcludeerd dat pa-
tiënten 'door of tijdens' de Moer-
mantherapie zijn genezen. Dit alles
neemt niet weg dat veel Nederlan-
ders in deVlaardingse arts een
'profeet' zien, die ze een stand-
beeld gunnenin devorm van vol-
ledige erkenning...

de gegevens dieWiese en dezijnen
hebbenverzameld. „De zaak is zo
uitgebreid en zó veelzijdig, dathet
ook veel langer heeftgeduurd," al-
dus mevrouw Korpershoek. „Het
rapport handelt niet alleen over de
35 mensen die dankzij de Moer-
man-therapie beter zijn geworden,
maar levert het bewijs dat deze
therapie bij veel mensen aanslaat."

Vervolgonderzoek

ontwerp kreeg de goedkeuringvan
dekankerbestrijding.

HetKWF stelde f 1,2 miljoen be:
schikbaarvoor vijfjaar. Maar toen
staken de Moerman-artsen weer
een spaak in het wiel. Diewilden
vervolgens in meerderheid niet
meer meewerken. Vereist was dat
tenminste vijfartsen met ieder zes-
tig patiënten zouden meewerken
aan het onderzoek, wilde men tot
een degelijkwetenschappelijkre-
sultaatkunnen komen. En inmid-
dels was het 1984 geworden...

Gaandeweg werd het duidelijkdat
verdeeldheid de kringen van de
Moerman-aanhangers teisterde. Zo
is in navolging van de Vlaardingse
arts zelf een kleine groep 'leerlin-
gen' van mening dat een patiënt
uitsluitend met het Moerman-dieet
moet worden behandeld. Andere
behandelingen komen dan niet in
aanmerking. Daar tegenover staat
een groep, diewat 'rekkelijker' is
en meent dat een mengelingvan
dieet en reguliere behandeling
wenselijk is. Verder verschilt ook
de toepassing van het dieetvan
arts tot arts.

Het ziet ernaar uit dat de drie
jaar geleden overleden Vlaar-
dingse arts C. Moerman einde-
lijk, maar danposthuum, ook
in eigen land erkenningkrijgt.
In een rapport dat maandag
verschijnt wordt vastgesteld
dat zijn dieet-therapie inder-
daad werkt. De Moermanpa-
tiëntenvereniging komt met
ditresultaat voor de dag. Het
onderzoek, dat werd mede mo-
gelijk gemaakt do(?r subsidie
van het ministerie van WVC, is
hetwerk van enkele 'volgelin-
gen.
Cornelis Moerman was een arts die
al in de jarendertig ontdekte dat
er een verband bestaat tussen voe-
ding en kanker. De laatste tijd pas
is deofficiëlewetenschap het daar-
mee eens. In ons land gaat men er
nu vanuit datevenveelkankerpa-
tiënten door 'voedingsoorzaken'
overlijden als doorroken. Daarom
worden nu ookvoedingsadviezen
gegeven.

Vele jaren geleden al toonde on-
derzoek in Japanen deVS aan dat
voeding en kanker veel met elkaar
te maken hebben. Internationaal
gezaghebbende geleerden hadden
ontdekt dat bij ongeveer dehelft
van allepatiënten dieaan kanker
overlijden, een aanwijsbaarver-
band bestaat met het voedingspa-
troon. Toen al werd de stelling
geponeerd dat het aantalkanker-
gevallen sterk zou kunnen dalen
als de kennis over de invloedvan
voedingsmiddelen op het ontstaan
van deze aandoeningenzou wor-
den vergroot.

Moerman, diein hetvoormalige
Vlaardinger-Ambacht (later door
Vlaardingen geannexeerd)een
boerderij bewoonde, huldigde de
theorie dat een gezonde stofwisse-
lingkanker geenkans geeft.Hij
beproefde dieop zijn duivenen
ontdekte dat dedieren - en ook de
mensen - voor een optimale ge-
zondheid een dieetmoeten gebrui-
ken waarin ijzer, zwavel, jodium,
citroenzuur, devitaminen A,C en E
eneen deelvan het vitaminecom-
plexB zitten.

" De in 1989 op 95-jarige leeftijd overleden arts Moerman
lijkt eindelijk algemene erkenning van zijn inzichten te
krijgen.

DOOR NICO HYLKEMA

Wiese zelf bevestigt dat 'men om
deze resultaten niet heen zal kun-
nen.' Hij meldt dat in tenminste
vijf, wellichtmeer, gevallenis ge-
bleken dat door deMoerman-
behandeling tumoren (gezwellen)
zijnverdwenen. Maar hiermee -
en met het uitkomenderapport -
isWiese niettevreden. Hij zou wil-
len dat hierop wordt voortge-
bouwd. „De vraag is nu: hoe kun-
nen we de medisch-wetenschappe-
lijkekring ervan overtuigen dat
die tumoren zijn geslonken dan
welverdwenen?"

Daarom hoopt Wiese op een ver-
volg. Hij spreekt over 'een brug-
project naar een universiteit' en is
van plan staatssecretaris Simons te
vragen zich daarvoor te willen in-
zetten. „Een groter onderzoekis
nodig naar deprecieze waarde van
deMoermantherapie. Een jaarof
tien geleden was detijd daarvoor
nietrijp, nu waarschijnlijkwel.
Daaraan zit uiteraard een prijs-
kaartje, maar er kan misschien
geldworden gevonden via defond-
sen van hetKWF."

Een vorm van wetenschappelijke

Toch onderzoek
Tochkwam er een onderzoek, na-
dat debegeleidingscommissie er
het bijltje bij neergooide. Zij gafde
toenmalige bewindsman van
Volksgezondheid(Van der Reij-
den) haar opdracht in juni 1985te-
rug. Maar één lid van de commis-
sie zette door. De arts J. Wiese in
Alkmaar (door Moerman zelf opge-
leid)kreeg de medewerking van
zes collega'sen het werd een zoge-
hetenretrospectief onderzoek. Dat
wil zeggen: terugkijkend, de met
patiënten bereikteresultaten wer-
denop een rijtje gezet.

De meerderheid van debegelei-
dingscommissiewilde een pros-
pectief (vooruitkijkend) onder-
zoek. Maar daar waren de meeste
Moerman-artsen tegen, evenals de
patiëntenvereniging. Aan Wiese en
de vereniging is te danken dat er
toch nog een rapport tot stand is
gekomen. Het duurde weliswaar
tot 1987 voordat Volksgezondheid
(in de gedaantevan staatssecreta-
ris Dees) subsidiegaf, maar de pa-
tiënten brachten zelfook geld
bijeen.

De overheid heeft er in ieder geval
f 180.000 in gestoken. Dat is min-
der dan de aanvankelijke drieton,
die (naast deKWF-subsidie) zou-
den worden gevoteerd. „Maar ons
geld zit er ook in," zegt voorzitter
mevrouw Korpershoek in Vlaar-
dingen van deMoermanpatiënten-
vereniging, diemaandag het rap-
port aan staatssecretaris Simons
(de zoveelste bewindspersoon die
met deMoerman-kwestie te maken
heeft) aanbiedt.

Al te veel bijzonderhedenwil de
voorzitter op voorhand niet geven.
Zij laatwel blijken dat het om een
lijvig stuk gaat, mede gebaseerd op

Artsen in drie landen bezig met
onderzoek naar 'Moerman'
Enkele tientallen artsen in drie landenzijn al driejaarbezig met een
onderzoek naar niet-giftige kankertherapieën, zoals dievan Moerman,
opvele honderden patiënten. „We hebben nog twee jaar te gaan met
dit grote experiment," zegt deHaarlemsearts H.C. Moolenburgh, een
van de initiatiefnemers, „dan kunnen we zeggen of er belangrijke re-
sultatenzijn geboekt."

Artsen in België, Nederland en Engeland zijn in 1988begonnen met
een zogeheten prospectief onderzoek. Dit betekent datze kankerpa-
tiënten gedurende vijfjaarvolgen en deziekte- en behandelingsge-
schiedenis van stap tot stap beschrijven. Deze methode is tegenge-
steld aan dievan het maandag te publiceren onderzoek van de
Moermanvereniging, waarin wordt 'teruggeblikt' op patiëntendos-
siers.

De deelnemendeartsen zijn het driejaar geledeneens geworden over
deze opzet. „Nu doen we het zelf, we betalen het ookzelf," zegt Moo-
lenburg, die jaren geleden midden in de onverkwikkelijkestrijd zat
over deopzet van het Moerman-onderzoek in ons land. „Het is nog
een kwestie van invullenvan papieren, waarin precies wordt opgete-
kend wat er gebeurt."

Het gaat volgens Moolenburg pas geld kosten als straksvoor het ver-
werken van de gegevens de computer moet worden benut. Maar de
arts laat doorschemeren dat daarvoorook wel middelen te vinden zijn.
Hoe het precies verder gaat, kan hij nog niet zeggen. Wel dat hij er
contact over heeft met een universiteit, dieer gunstig tegenover staat.

De groep artsen wil dewaarheid aan het lichtbrengen, in het belang
van algemene erkenningvan dergelijke behandelingen, die in hun vi-
siekunnen dienen als aanvulling op de reguliere therapieën.

stond over de manier van (nieuw)
onderzoek. Ongeveer tien jaargele-
den weigerde hetKWF (nu de
Nederlandse Kankerbestrijding
geheten) een subsidievan tweeën-
eenhalf miljoen guldenbeschik-
baar te stellenvoor een nader
onderzoek naar de Moerman-thera-
pie.
De molens malen langzaam, is een
bekend gezegde. Dat ook hier op-
geld doet, want het onderzoek dat
nu wordt gepubliceerd was een ge-
volg van een debatin deTweede
Kamer, dat in 1979 werd gehou-
den. In een motievan deCDAer
Fred Borgman (nu burgemeester
van Nijkerk) werd toen aangedron-
gen op een wetenschappelijk on-
derzoek naar de Moerman-thera-
pie. DeKamer vond dat het tijd
werd, onder meer door het gege-
ven datMoerman c.s. zeiden één
op de vijf opgegeven patiënten te
kunnen genezen.
De zaak ontaardde begin jaren
tachtig in een onverkwikkelijkeru-
zie over deonderzoeksprotocollen.
De inmiddels ingesteldeBegelei-
dingscommissieOnderzoek Moer-
mantherapie brak haar nekover
een soortprestigestrijd. De ene
keer steldezij een onderzoekspro-
gramma op, dat door subsidiege-
verKWF werd afgekeurd, deande-
re keer kraakten deMoerman-art-
sen het protocol. Hetvierde

pas in 1974, op 86-jarige leeftijd.
Daarna verrichtte Moerman vele
'wonderbaarlijke genezingen',
maar officiële erkenningviel hem
niet ten deel. Hij is zelfs een half
jaargeschorst geweest dooreen
medischtuchtcollege wegens 'on-
dermijningvan het vertrouwen in
de medische stand. Maar Moer-
man gingzijn eigen weg. Tot op
hoge leeftijd bleef hij actief, al liet
zijn gezondheid langzamerhand te
wensen overen werd hij doof.
In augustus 1989overleedMoer-
man, 95 jaar oud. Maar hij maakte
nog mee dat de patiëntenvereni-
ging dievoor zijn therapie ijverde,
een van de grootste categoralevan
ons landwerd mettienduizend le-
den, dat een stichting diezijn
naam draagt, ijvert voor informatie
over devoeding-kankertherapieen
dat ertientallen zogeheten Moer-
man-artsen in ons landzijn. Hij
mocht niet meemaken dat zijn me-
thode een officieel gunstigoordeel
ten deelviel.Maar wel dat Nobel-
prijswinnaarLinus Pauling (we-
gens kankeronderzoek onderschei-
den) hem lof toezwaaide. Dat
kwam neer op internationaleer-
kenning.

Eerder, eindjaren zestig, hadhet
Moerman ernstig gegriefddat een
min of meer officiële commissie
zijn therapie volstrekt afwees. Ook
ervoer hij dater gekrakeel ont-

1Vooral Nederlandse mannen
van tegen de veertig jaar,die
gevolgd,bezetten nu, ondanks

beter hetmilieu van herkomst, :

basisonderwijs verlieten. Het
onderzoek - devierde fase van
het project Van Jaar tot Jaar -is
verricht door het Instituutvoor

Van <tenu bijna veerugjsngen
is § procent in deafgelopen tien
jaarwerkloos geweest Mannen
zijn vaker en langerwerkloos
dan vrouwen. Veel vrouwen
zyn gestopt met werken om de
zorg voor dekinderen opzich te

betaald werk neemt evenwel
weer toe bij vrouwen naarmate

door henzelf gewenste beroep

ladder en ook daar zien we weer

nog traditioneel, öpleidings-en

veranderd in de Nederlandse

Omstreden
Moerman was een bijzondere dok-
ter; hij lietzijnpatiënten naar zich
toekomen en niet andersom. Een
eigenzinnigman, ook vijftig jaar
geledenal veel besproken en om-
streden. Zijn eerste kankerpatiënt
was in 1938 de Vlaardingsetuinder
Leendert Brinkman. Vanwege een
kwaadaardiggezwel in deonder-
buik was deze 50-jarige opgegeven
doorde medische wetenschap. Op
advies van Moerman begon Brink-
man grote hoeveelheden citroenen
en sinaasappelste eten.

Dat hielp en Brinkman overleed

Plankton als thermostaat van de wereld
DOOR BEN APELDOORN tot een methaanverbinding met

zwavel.
De onderzoekers vonden dat die
gasproduktiedes te sterker optrad
naarmate er meer zonlichtwas.
Niets nieuws overigens: als je meer
verteert is jeuitgassing ook nave-
nant.

Onze aarde is voor driekwart bedekt met water en de gesteldhe-
den in en van al dat water (stromingen, gemiddeldetemperatuur)
zullen dus van grote betekenis zijn voor dievan deerboven gele-
gen lucht. Oceanische processen bepalen een groot deelvan het
aardse klimaat. Het is bovendien al enkele jarenbekend dat
zeeën en oceanen als een soort buffers fungeren bij al te grote
temperatuuruitschieters. Vorming wolken

Bij ditproces speelt ook het fyto-
plankton een heel belangrijke rol,
zo vond een teamvan Australische
onderzoekers onlangsaan de hand
van meetresultaten, verkregen aan
dekust van Nieuw Zeeland.

Plantjes
Plankton is deverzamelnaamvan
microscopischkleine organismen
dievoornamelijkaan de opper-
vlakte van zeeën en oceanen voor-
komen en die aan hetbegin staan
yan debiologische voedselketen
van onze planeet. Er zijn twee
hoofdgroepen: zoöplankton (tallo-
ze soorten diertjes in devorm van
wormen, larvenen eieren)en fyto-
plankton (plantjes zoals algenen
diatomeeën).

Eén kubieke meter zeewater kan
tot wel honderd miljoen van derge-
lijke micro-organismen herbergen.
Onder invloedvan hetzonlicht
produceert het fytoplankton als af-
valproduct (zeg maar: uitwerpse-
len) een ingewikkeldesubstantie
van koolwaterstoffen gebonden
aan zwavelzouten. Dat gas oxy-
deertop zijnbeurt in deatmosfeer

Een voorbeeld daarvan is het be-
grip 'zeeklimaat. In Nederland,
onder de directe invloed van zee-
water, zal hetnooit zo koud of
warm kunnen worden als in lan-
denmet een typisch landklimaat
datzich juistdoorzeer strenge
winters en bloedhete zomers ken-
merkt. Zeewater houdtwarmte
veel langervast dan een landmas-
sa.

Ook vermoedt men dat een drei-
gend broeikaseffect als gevolgvan
overmatige hoeveelheden(door de
mens geproduceerde) typische
broeikasgassen(kooldioxyde en
sommige stikstof- en koolwater-
stofverbindingen) in ieder geval tij-
dens het beginstadium door de
overvloedigewatermassa's als het
ware genivelleerdzal worden.
Datkomt doordat er, wanneer de
globaletemperatuur zal stijgen,
meer verdampingvan water tot
wolken zal plaatsvinden en door
diewolken wordt weer meer zon-
licht tegengehouden, waardoor het
aardoppervlak zelfweer minder
langgolvige(warmte-)straling pro-
duceert.Die verminderingremt op
zijn beurt hetbroeikaseffect.

Watwèl nieuw was, was dat het
geoxydeerdegas inrelatief grote
hoeveelheden bleek voor te komen
in dewolken boven het gebied
waar het onderzoek plaatsvond.
Sterker nog: het gas speelde juist
bij de vormingvan de wolken een
belangrijke rol.
Omgekeerd blijkt er juisteen afna-
me van beide voor tekomen tij-
densperioden met minder zon-
licht, zoals onder meer bleek uit de
meetgegevens van een station op
Kaap Grim gedurende de laatste
tien jaar. Tijdens dewinters op het
ZuidelijkeHalfrond is de gascon-
centratie minimaal en maximaal
gedurende het zomerseizoen.

Deze ontdekking is koren op de
molen van devoorstandersvan de
'Gaia-theorie' dieervan uitgaat dat
de geheleaardezowelop macro-
als microschaal beschouwd dient
te worden als één groot levend or-
ganisme. Als ditopmerkelijke ge-
dragvan hetfytoplankton inder-
daadop wereldschaal voorkomt,
dan fungeert het niet meer of min-
der dan als een biochemischether-
mostaat waarmeeklimatologische
extremen kunnen worden voorko-
men.

" Uit onderzoek
is gebleken dat er

een verband
bestaat tussen

plankton,
bewolking en
temperatuur.
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Posthuum erkenning
voor dokter Moerman

DOOR KEES CORNELISSE

Afkomst enopleiding
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Ut"DE LIMBURGSE
**s|f PERSONEELSGIDS

nß*lw^n- «ar De GulpenerBierbrouwerij is
Limburgs grootste en oudste zelfstandige familiebrouwerij,

al 165 jaar geleid doordezelfde familie. De oude brouwtraditie gekoppeld
aan modern management maken de Gulpener een succesvolle onderneming.

Zij is vooral bekend en geliefd om haar speciaalbieren naast het GulpenerPilsner,
te weten het Gulpener Dort, Gulpener X-Pert, Gulpener Oud Bruin,

Gulpener Bock, Mestreechs Aajt en Sjoes.
Haarkracht ligt in de hoge kwaliteit zowel van haar bier als

van haar ondersteuning naarrelaties toe.

Wij zoeken voor indiensttreding op korte termijn een

Hoofd Verkoop Binnendienst m/v
De functie:

■ U heeft intensieve contacten met alle mensen die in de buitendienst de belangen van de
brouwerij behartigen en ondersteunt hen hierin met uw afdeling.

■ Voor horeca-ondernemers en agenten bent u een aanspreekpunt.
■ Uw taken zijn registrerend, informerend, analyserend, evaluerend, coördinerend en

stimulerend.
■ U leidt uw afdeling die ook verantwoordelijk is voor het opstellen van contracten,

offertes, vergunningaanvragen etc.
■ U geeft leiding aan 2 medewerkers en rapporteert aan de commercieel manager.

Gevraagd wordt: De Gulpener biedt:
■ Een opleiding op HBO-niveau met enige - Een interessante en afwisselende functie

juridische kennis. waarin u al uw organisatietalenten kunt
■ Kennis van automatisering. inzetten.
" Enige jarenervaring in een vergelijkbare - Een verantwoordelijke baan in een

functie. bloeiend bedrijf.- Leeftijd 28 tot 40 jaar. - Een positie van waaruit u contacten heeft
met veel verschillende mensen.

- Een goed salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden (m/v) worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie
met curriculum vitae binnen 14 dagen te richten aan:

B.V. Gulpener Bierbrouwerij,
Postbus 51,6270 AB Gulpen. *. a

fl Stichting Ziekenzorg
r J_]j Westelijke Mijnstreek

y"^ Deze stichting met ruim 3200 medewerkers, beheert de volgende instellingen:
" Maaslandziekenhuis, op de lokaties Sittard en Geleen (820 bedden)

» * " Verpleeghuis St. Jansgeleen (209 bedden en 9 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden en 12 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)
" Verpleeghuis St. Agnetentjerg, Sittard (75 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen)

yTenbehoeve van de afdeling ziekenhuismaatschappelijkwerk
Sittard/Geleen en de PAAZ zoeken wij kontakt met belangstellenden voor
de funktie van

maatschappelijk
werkende <9.%.
Vakaturenr.: HN 536

funktie-informatie: Voor deze combinatiefunktie wordt van de kandidaten verwacht dat zij
na een korte inwerkperiode in staat zijn om vanuit de afdeling
ziekenhuismaatschappelijkwerkzelfstandig hulpverleningsprocessen op
gang te brengen ten behoeve van klinische en poliklinische patiënten
van een aantal specialismen op de lokaties Sittard en Geleen (28 uren).
Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat zij sociodiagnostisch
onderzoek verrichten en een bijdrage leveren aan de
(psychotherapeutische) behandeling van psychiatrische poliklinische
patiënten ten behoeve van de polikliniek PAAZ (8 uren).

Het betreft een part-time funktie van 36 uur voor onbepaalde tijd.

funktie-eisen: " opleiding HBO-Maatschappelijk Werk, alsmede voortgezette opleiding
Geestelijke Gezondheidszorg (voorheen voortgezette opleiding Systeem-
en Gezinsbehandeling);

" minimaal enkele jaren ervaring in het werken in de gezondheidszorg;
" goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
" affiniteit met dienstverlening, zowel t.b.v. somatisch zieken als mensen

met psychiatrische problematiek;

" enige ervaring met psychiatrie en kennis op beleidsmatig terrein strekt
tot aanbeveling;

" bereidheid en capaciteiten om in verschillende teams te werken.
arbeidsvoorwaarden: Salariëring vindt plaats conform de CAO-Ziekenhuiswezen.

inlichtingen: " t.b.v. de afdeling ziekenhuismaatschappelijkwerk: mw. E. W. H. Knops,
maatschappelijk werkende, telefoonnr. 046-597737;

" t.b.v. de PAAZ: drs. E. M. M. van de Bosch, psychiater,
telefoonnr. 046-597826.

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.

f r-y >v VERPLEEGHUIS
XIK>l SCHUTTERSHOF

BRUNSSUM
Hef verpleeghuis Schuttershof be- "se/7/.r. over J9B bedden, verdeeld
over 6 verpleegal'delingen, waarvan
er 3 bestemd zijn voor somatisch
zieken en 3 voor psychogeriatrische
bewoners. Voorts is er een afdeling
dagbehandeling. Samen met het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum
en hetDe Weverziekenhuis te Heer-
len maken wij deel uit van de Stich-
ting Gezondheidszorg Oostelijk
Zuid-Limburg.

Uitbreiding van 26 bedden psycho-
geriatrie is in voorbereiding en zal
per 1 januari a.s gerealiseerd wor-
den. Als gevolg van dezeuitbreiding
hebben wij enkele vacatures voor:

ZIEKENVERZORGENDEN/
VERPLEGENDEN M/V

-_" ■
Kandidaten dienen in het bezit te
zijn van het diploma ziekenverzor-
ging of het diploma MDGO-vp.

Functie-inhoud:
Tot de taak van de gediplomeerd
ziekenverzorgende/verplegende be-
hoort ondermeer:- het mede zorgdragen voor een

optimale verzorging van bewo-
ners/patiënten;- het begeleiden van familie en
leerlingen;- het mede zorgdragen voor een
goed leef/woonklimaat;- werken in alle voorkomende dien-
sten.

Salariëring zal geschieden op ba-
sis van FWG-indeling functie-
groep 35 en bedraagt minimaal

’ 2449,- en maximaal ’ 3462,-
-bruto per maand bij een full-time
dienstverband.
Het betreft een contract voor on-
bepaalde tijd.
De overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO-ziekenhuis-
wezen.

Inlichtingen over deze functies
worden gaarneverstrekt door dhr.
N. Vangehuchten, afdelingshoofd
"de Linde", tel. 045-279363.

Schriftelijke sollicitaties dienen
vóór 5 december a.s gericht te
worden aan de afdeling perso-
neelszaken, t.a.v. mw. Y. Dassen,
personeelsfunctionaris, postbus
255, 6440 AG BRUNSSUM.

NUR TOURISTIC SERVICE
is een dochteronderneming van één der grootste internationa-
le reisorganisaties: NUR TOURISTIC. Onzefirma zorgt jaarlijks
opca. 70vakantiebestemmingenvoor hetwel en weevan meer
dan 2miljoen gasten. Ook de gastenvan

worden tijdens hun vakantie bijgestaan door één van de 550
hostessen en hosts die voor NUR TOURISTIC SERVICE wer-
ken.
- Bent u tussen 20-25 jaar jong?- Bezit u het rijbewijs B?- Spreekt u naast duits ookfrans, spaans of engels?- Houdt u ervan metmensen omte gaanen...-in een dienstverlenend beroepte werken?-Bent u flexibel, representatiefen niet gebonden?-Beschikt u over tact, en een goedealgemene ontwikkeling?
Solliciteer dan bij NUR TOURISTIC SERVICE naar de functie
van

host (m/v) of

animateur (m/v)
Nadat u de interne opleiding succesvol afgesloten heeft,
bieden wij u een vaste baan aan in een sterk groeiende,
succesvolleen europees denkendereisorganisatie.
U vindt bij ons afwisselend en verantwoordelijk werk met een
goed salaris, een prima vakantieregeling en volop promotie-
mogelijkheden binnen het bedrijf.
Wilt ook ü vanaf maarter samen met ons voor zorgen dat alle
Neckermann-gasten een onvergetelijke vakantie beleven?

I ___■■ ____41 Schrijf dan een korte sollicitatiebrief in hetPIUK duits aan:

( ) NUR TOURISTIC SERVICE AG
t.a.v. Dhr. Rapp

TOURISTIC Churerstr. 168,8808 Pfaffikon/SZ
I SERVICE I Zwitserland

Hom zoekt ambitieuze medewerkersSrT
Hom, metruim 60 filialen, is een vooraanstaand bedrijf in o.a. \. \\
de verkoop van hifi-elektro, keukens en keuken-inbouwapparaten. \ j
Onze medewerkers; een team van enthousiaste mensen, stellen het belang
van onze klanten voorop in zowel een deskundig advies als in nazorg.
Hom kan beschouwd worden als dynamisch, innoverend en snelgroeiend.

1...:.
Door de snelle groei van onze grote hifi-elektro en keukensupers, met een keus |
uit meer dan 10.000 apparaten en 80 modellen keukens vragen wij voor
de regio Limburg

■ hifi-elektro of ■ keukens
die beschikken over een flexibele instelling om zowel met onze klanten als
met elkaar tot een optimale samenwerking en prestatie te komen.
Ook als U momenteel als verkoper werkzaam bent in bijvoorbeeld de meubel, auto,
confectie- of technische branche komt U in aanmerking voor deze interessante job. |

I.ï II
OPLEIDING
indien u geen ervaring heeft in de verkoop van hifi-elektro of keukens geeft
Hom U een interne opleiding met certificaat.
voor een goede taakvervulling dient U te beschikken over rijbewijs B.

jf lf Indien U mee wilt groeien in onze organisatie met enormem » «fel toekomstmogelijkheden, zend dan uw sollicitatiebrief t^ *»■ '1
'%, -.- fen recente pasfoto naar. <-* rf^il*** -1

II .%:,T Hornbv, > *^-^K-:<&k%Mm ,! 4/ Loperweg 8 * **>*****j é 6101 AE Echt, £~>■1' \ I;ml '- i\ voor hifi-elektro , Hyè^^Ml^^ ii
\ » II- '' ' t.a.v. Dhr. J. schoens . |. ■■" ! '■■«-,-<-%

m 1 /111 "\ t «oor keukens: fjmËr^g. -Jf'■ __£Jr."^-. t*.f.*M\I '-■ » / i' { t.a.v. Dhr. C. Köhlen V *"*■* "*»jjj|, \ f % uw sollicitatie zal .^ ||:&r/ '"" 'f- ' \ *\V\
": J^^W' .iTo aMj'~A A*R H o**R N

_______________ _^^______fe_tffe '
' ' f '. _✓

_________Ï_^^^S ___^_E ____Ti-f^_j9!___rt_rï'lTTAV^r^^ r^^T^l
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/ 8 \"^ Sicarß.V.,gevestigdinSitt-_rd,iseenjointventurevanßot-iFrèresS.A.enECA N.V.,enis
f |J \ gespecialiseerdinhetontwikkelen, produceren en afwerkenvan complete stoelenen banken>^^^L^\ voorde automobielindustrie.De eisen die de automobielindustrie steltaan hetJust InTimeafleveren^V

Pl^ van de goederen,vormt de belangrijkstereden voorhet opstarten van een produktieplant in Sittard.f^k In dezeplantzal hetproduktieproces in hogemate wordenbepaald door efficiency waarbij dewerk-
Ë M Hk^^^ 'M A nemers een belangrijkebijdrage zullengaan leverenaan heteindresultaat. De waarde van debijdrage

Ë ■ H van dezewerknemers in hetproces zal tot uitdrukkingmoetenkomen in een goedvoorraadbeheer, %
E produktie flexibiliteit, integralekwaliteitszorg en het JustIn Time afleverenvan het eindprodukt. Om het ■
■ " "■ totale logistieke procesvan inkoop tot enmet distributie in goedebanen te leidenzijn wij opzoeknaar 1
È SICRF JDV kandidaten (m/v) voordefunctievan:

I Logistiek manager
die inhoudkan geven aan het begrip "customer satisfaction"

Functie: SicarB.V. zoekt: bij een dynamisch, internationaal- Ubent eindverantwoordelijkvoor het - Een doortastende manager van ca. bedrijf.
totale logistiekeproces; hetbeheervan 28-35 jaar, dieeen "no nonsense'' - Eencompleet pakket arbeids-
devoorradenalsmede defysieke beleid nastreeft en voorwie de "fysieke voorwaarden,
distributieen handling. distributievan goederengeen

- Het logistiekeproces loopt vanafeen geheimenkent. Bent u geïnteresseerdin deze logistieke
slagvaardig inkoopbeleid tot en met het - Een b.v.k.bedrijfskundige opleiding/ pioniersfunctie.
JustInTime afleverenbij de afnemer. ervaring opmin. HBO-niveau. Schrijf darieenkorte sollicitatiebrief- Ubesteedtveel aandacht aan hetopti- - Bewezen leidinggevendekwaliteiten met c.v. ondervermeldingvan
maliserenvan deprocessenen de en ervaringin een soortgelijke ref.nr. 63.7425 aan
continuïteitbinnen debedrijfsvoering. logistieke functie. MercuriUrval 8.V.,

■ - U dient, in overlegmet de Manager - Visie endurfom vernieuwingenin te Vrijthof50-51,
■ FinanciënenAdministratie.vormte voeren engeaccepteerd tekrijgen. 6211LE Maastricht. I
■ geven aan de administratieve organi- - Kennis van demodemetalen. Voortelefonischeinformatie tijdens E% satieen integrale informatiseringvan kantooruren: 043-251291. E
% uwafdeling. SicarB.V. biedt: EX - Eenzeer belangrijkaspect van uw -De mogelijkheid om vanuit eenopstart- Ë

functie is een inspirerende enmoti- fase vormte geven aan hetlogistieke Ë
verende houdingnaar de produktie- beleid en inhoudte geven aan het f

medewerkers. begrip "Customer Satisfaction". /jËL Jj^,
rapporteert rechtstreeks aan -De gelegenheidkennis te makenmet I^^^^^^^^^TTY^S^^^mPlantmanager. alle facetten van logistiek management I^^^^^^*^^
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Israëlitis
Israëls nationale luchtvaartmaat-
schappij, El Al, overweegt in haar
vliegtuigen achter deal bestaande
afdeling 'NietRoken' een geluid- ;
dicht compartiment 'Niet Zingen' ;
in te richten. Ze zou daarmee ge-
volg geven aan een verzoek van
deze correspondent, diezich on-
derwegvan Tel Aviv naar Amster- -dam zag ingesloten door een groep.
zingende Evangelische pelgrims.
Hun uitvoering begon met drie-
maal 'Shalom Aleichem'. Toen de '■zangers vervolgens bundelsmet Jhetvolledigrepertoir van
Johannes deHeer opensloegen,
werd duidelijk datze tijdens hun ]
verblijf in het Heilig Land de Israë-;
lische ziekte haddenopgelopen.

Israëlitisvindt zijn oorzaak in een *overdosis geestelijkvoedsel, als
gevolgwaarvan diep in de hersen-

_
pan de stoppen doorslaan. De
Evangelischeluchtreizigers leden "gelukkig aan een milde vorm van -de kwaal. Nadat de maaltijden wa-!
ren rondgedeeld, staakten zij hun Jhinderlijkgeraas en derest van de -reis gedroegen ze zich als gewone *

toeristen. *

Wie het ongeluktreft een zware Is- *

raëlitis-lijder als mede-passagier te^
hebben, moet zich voorbereiden
op absurdistisch theater van het
zuiverste soort. Luchthavenperso- 'neel in Tel Avivkreeg eens te
maken met eenPanamese vrouw
diehetvliegtuig uitKopenhagen
verliet met twee vellen papier op
haar borst gespeld. Op het ene n«
stond"het cijfer 8, op het andere
een 5. Ze vertelde dat ze de Mes-
sias zou hebbenontdekt als ze in
Israël iemand zou tegenkomen met
borstnummer 1. De vrouw hadeen;
bankcheque bij zich ter waarde
van 47.000 dollaren duizend dollar-
in travellers' cheques. Hoewel de 'staat Israël best wat harde valuta
kan gebruiken,werd ze per keren-
devluchtteruggestuurd.

In de meeste gevallen openbaart
het Israëlitis-viruszich pas nadat
depelgrim is aangekomen in de
heilige stad Jeruzalem. Om diere-
den spreekt men in depsychiatri-
sche inrichtingKfar Shaul, waar
geesteszieke buitenlandsetoeris-
ten worden opgevangen, ookwel
van het 'Jeruzalem-syndroom'.
Een paarkeer per weekwordt er
wel iemand binnengebracht die, al
ofniet in een wit gewaad gestoken,
meent te zijn uitverkoren om de
mensheideen Boodschap te ver-
kondigen.

Christelijke Israëlitis-lijders wanen
zich niet zelden Johannes de Do-
per, deMaagd Maria of God-In-
Eigen-Persoon. Joden leggen om
voor de hand liggenderedenen een
voorkeur aan dedag voor een op-
treden als koning David of aartsva-
derAbraham. In demeeste geval-
lenverdwijnen de symptomen
zodra de 'profeet' het HeiligLand
Verlaat.

Israëlitisheeft in negenvan de tien
gevalleneen religieuze achter-
grond. Maar niet altijd. De afgelo-
pen zomer had het boordpersoneel
van een El Al-vlucht tussen Berlijn
en TelAviv dehanden vol aan een
Argentijnsevrouw dieeen poli-
tieke variantvan de Israëlische
ziekte lanceerde.Halverwege de
reis stond ze opvan haar stoel, pos-
teerde zich in hetgangpad en trok
haar jurk uit om zeker te zijn van
extra aandacht. 'Ik wil Shamir!
Breng me Shamir!' schreeuwdeze
met overslaande stem. Het Israëli-
schepersbureau Itim meldde dat
ze bij aankomst op hetvliegveld
Ben-Goerion huppelendwerd af-
gevoerdnaar hetpolitiebureau.
Haar enigebagage was een plastic
:zak metdertigduizend dollar in
contanten.

zwaarste luchtgevecht hebben ge-
leverd sinds de oprichtingvan de
staat Israël, bijna twintig jaargele-
den.Deze botsing tussen Israël en
Syrië werd gevolgd dooreen ver-
zoek van Syrië aan Nasser (die na
zijn nederlaagvan 1956 afzijdig
was gebleven) om militaire steun,
en dat verzoek werd zodoende de
directeaanleidingvoor de crisis in
het Midden-Oosten die op 5 juni
1967 leidde tot de Zesdaagse Oor-
log.

De VN-waarnemers rapporteerden
over de illegaleactiviteitenvan Is-
raël. Mühren: „Wij schreven in de
rapporten wat wij zagen.Die ver-
slagenmet de werkelijke gang van
zaken van minuut tot minuut be-
schreven, dienden alsbasis voor
de door de VN-chefs opgestelde
documenten en liggen zeker nog in
het archiefvan de VN in New
Vork." Hetis voor Mühren duide-
lijk dat Israël zich regelmatig niet
heeft gehoudenaan het bestand-
sakkoord met Syrië van 1949 en
dat het zijn tegenstanderbij voort-
during provoceerde. Dat daarover
zelden iets naar buiten kwam vol-
gens Mühren door het destijds
negerenvan de - niet altijd radica-
le - Arabische visie, het verzwij-
gen door toenmalige correspon-
dentenin Israël van bepaalde
nieuwsfeiten en het soms plegen
van zelfcensuur ten aanzien van Is-
raël door Nederlandse hoofdredac-
ties en andere instanties.

Na terugkeer uit het Midden-Oos-
ten in Nederland in het voorjaar
van 1967 werd Mühren samen met
zijn collega majoorL.A. de Groot
geïnterviewddoor deLegerkoe-
rier, het maandbladvoor deKo-
ninklijkeLandmacht. Ook in dit
interview vertellen beiden dat de
feiten anders zijn dan in het Wes-
ten bekend is. De interviewer
schrijft een artikel met dekop
'Koorddansers op het schrikdraad
van het Midden-Oosten. Pagina 12
en 13 van de Legerkoerier van mei
1967 waren voor het verhaal inge-
ruimd. Op het allerlaatste moment
echter is hetartikel uit het blad
verwijderd. Reden voor de cen-
suur: 'het artikel strookt niet met
de gevoelensover Israël zoals die
levenonder deNederlandsebevol-
king.

" Boven: de pagina's die in 1967 vóór verspreiding wer-
den verwijderd. De inhoud 'strookte niet met de gevoelens
over Israël zoals die leven onder de Nederlandse bevol-
king. Daaronder: Uitkijkpost van VN-waarnemers.

De vredesconferentie over het
Midden-Oosten, die eind okto-
ber in de Spaanse hoofdstad
Madrid begon, krijgt binnen-
kort een vervolg inWashing-
ton. Daar zal Israël afzonder-
lijk onderhandelen met de
Syrische en de gecombineerde
Jordaans-Palestijnse delegatie
overvrede in het Midden-Oos-
ten.
In Madrid spraken Israël en
zijn Arabische buren voor het
eerst in de geschiedenis met el-
kaar in officiële, directe onder-
handelingen. Het enige resul-
taat van debesprekingen in
Madrid was dat de partijen nog
steeds bereid zijn met elkaar
praten over vrede.
Kolonel b.d. J.C.Mühren in
Oirsbeek, die in 1965 en 1966
VN-waarnemer was en van
1981 tot 1985 Defensie-attaché
in het Midden-Oosten is op
grondvan zijn langdurige erva-
ring met de strijdende partijen
van mening dateen oplossing
pas in zicht zoukomen als het
Palestijnse drama niet langer wordt beschouwd als een zuiver
humanitair, maar als een politiek probleem. „De eerste stap is nu
gezet. Als Israël wat de Golan betreft 'land voor vrede' durft in te
zetten en ook de andere partijen water bij dewijn doen, dan wor-
den volgende stappen gezet op de langeweg naar wederzijdse
erkenning en vrede. Ik hoop dat degematigde krachten in beide
kampen de overhand krijgen."

Vertegenwoordigers van de media (radio, televisie, kranten en
weekbladen) volgden het vredesproces in Madrid massaal en ga-
ven een nauwkeurig beeld van de gebeurtenissen. Een groot ver-
schil met zon 25 jaargeleden, toen de spanningen in het gebied
naar een hoogtepunt groeiden.Kolonel Mühren zag de gebeurte-
nissen toen als VN-waarnemer in het Midden-Oosten anders dan
de media.

Het
Midden-Oosten
en de waarheid

" J.C.Mühren in 1966, als VN-waarnemer in het Midden-Oosten.

„13 februari 1966. Samen met vijf
andere westerse VN-waarnemers
zag ik een door Israël begonnen
landbouwincident. De Israëliërs
hadden het betrokken gebied afge-
zet en al hun stellingenbemand.
Wij meldden ditaan het
VN-controlestation in Tiberias.
Daarna reden drie, op tankopleg-
gers aangevoerde, gepantserde
tractoren een strook niemandsland
in de gedemilitariseerdezone bij
Dardara binnen en begonnen met
het omploegenvan het land. Dit
optreden werd door Syrië onmid-
dellijk beantwoord met enkele
waarschuwingsschoten, die door
gebrek aan resultaat werden ge-
volgd doormitrailleurvuur.De Is-
raëliërs vuurden terug. Vanuit
onze post zagen wij dat twee Syri-
schetanks in brand werden ge-
schoten. Hetgevecht nam ernstige
vormen aan. Syrië stemde pas in
met een staakt-het-vuren nadat de
tractoren het gebiedhadden verla-
ten."

Uit het beeld dat in dietijd werd
geschetstvan deverhoudingen in
het Midden-Oostenkan worden
opgemaakt datIsraël van allekan-
ten werd bestookt. De Palestijnse
bevrijdingsorganisatiePLO en de
Syriërs pleegdenregelmatig agres-
sie.

het Midden-Oosten van levensbe-
lang. Israël startte in de jaren vijf-
tig het 'National Water Carrier',
een project waarbij deHula-moe-
rassen in hetnoorden werden
drooggelegd en goede waterver-
bindingen werden aangelegd via
het Meer van Tiberias tot onder
meer irrigatieprojecten in de Ne-
gev. Syrië kent nog minderregen-

Mühren maakte van voorjaar 1966
tot voorjaar 1967 deel uitvan de
groep waarnemers dienamens de
Verenigde Naties toezicht hielden
op denaleving van de bestandsak-
koorden van 1949 tussen Israël en
zijn buurlanden.Er waren vier af-
zonderlijkebestandsakkoorden
gesloten tussen Israël en zijn bu-
ren Libanon, Syrië, Jordanië en
Egypte. Mührenvervulde taken bij
de Israëlisch-Syrischeen Israë-
lisch-Jordaanse bestandscommis-
sies. .
De conflicten in hetMidden-Oos-
ten tussen Israël en zijnArabische
buurlanden beleefden het hoogte-
punt in de Zesdaagse Oorlog in
juni 1967. Volgens Mühren, kolo-
nel b.d. van deKoninklijkeLand-
macht, is dewerkelijke aanleiding
meestal eenzijdig gekleurd, soms
zelfs geheel onjuist, gebracht.
Mühren baseert zich op VN-docu-
menten, historischewerkenvan
prominente Amerikaanse en Britse
Midden-Oostenkenners en op erva-
ringen van VN-collega'sen hem-
zelf.
Volgens dekolonel b.d. zijn facto-
ren dieeen objectieverbeeld kun-
"nen geven van hetvoorspel van de
Zesdaagse Oorlog destijds door de
media verzwegen of verdraaid.

door

BERT
HESSELINK

Midden-Oosten rapporteerden vol-
gens Mühren in de periode 1949 tot
1967 met grote regelmaat over dit
illegaleIsraëlische optreden aan de
secretaris-generaal van de VN,
„Regelmatig waren erenkele Ne-
derlandse officieren mede getuige
van dergelijke incidenten. Bij te-
rugkeer in Nederland werden hun
verhalen, die afweken van het door
demedia geschetste beeld, in on-
geloofaangehoord en - niet te-
recht - nogal snel afgedaan als
'anti-Israëlisch'."
Zo meldde de JerusalemPost een
dagna het incidentvan 13februari
'Two Syrian tanks smashedafter
attack on Israëli tractors. De
krant noemde het incident 'het
ernstigste sinds vele jaren.Müh-
ren: „In een schets in dekrant
werd zelfs de betrokken DMZ met
NML getoond. Deze kennis werd
de Nederlanders destijds door de
toenmalige Nedelandse correspon-
denten onthouden. Zo schreef De
Telegraaf een artikel met dekop
'Syriërs bedreigen grens-
nederzettingen'. Metgeen woord
werd er gerept over het illegale Is-
raëlische optreden in de gedemili-
tariseerde zones. Men slaagde erzo
in bij de gemiddelde Nederlander
het beeld te vestigen van een be-
laagd Israël, dat elk momentkon
worden aangevallen door zijn
machtige buren. Mijn collega's en
ik constateerden dat Israël bij elk
incident zelfverzekerd en militair
superieur optrad. Eigen personele
ofmateriële verliezen werden
steeds veelvoudig gewroken. De
Amerikaanse militaire historicus
Dupuy, dieachterafgesprekken
voerde met alle hoofdrolspelers,
zegt in Elusive Victory dat Israël in
juni 1967 evenveel troepen in eer-
ste lijnhad als alleArabische lan-
den samen en dat de Israëlische
leiderszich volledig bewust waren
van dekwalitatieve superioriteit
van hun strijdkrachten."

Een soortgelijk incidentdeed zich
ook voor op 7 april 1967 toen twee
gepantserdeIsraëlische tractoren
de DMZ bij het Meer vanTiberias
binnenreden.Het gevecht dat volg-
de liep volledig uit de hand. Het
persbureau Associated Press
meldde op 8 april dat 'Israëlische
Mirages en Syrische Migs het

In het boek 'Geschiedenisna 1945'
schrijft drR.B. Soetendorp over
het ontstaan van de oorlog het vol-
gende: 'Schermutselingen vonden
voornamelijk plaats langs de grens
tussen Israël en Syrië. (...) In mei
1967verspreidde Syrië berichten
over een op handenzijnde aanval
van Israël op Syrië.' Syrië riep ver-
volgens de militairehulp in van
Egypte en deSovjetunie. Op 5 juni
1967 braken de vijandelijkheden
tussen Israël en deArabische lan-
den op grote schaaluit. In Kee-
sings Historisch Archief staat: 'Deeerste meldingvan vijandelijkhe-
denkwam uit TelAviv waar de
Israëlischeradio omriep dat Egyp-
tenaren een aanval op Israëlischgebied hadden gedaan. De Zes-
daagse Oorlog was een feit.

Factoren dievolgens Mühren -naast debekende Syrische be-
schietingen en PLO-acties - on-
derbelicht zijn gebleven bij de cri-
sis in het Midden-Oosten zijn
'water en de gedemilitariseerdezo-nes. „Water isvoor de landenvan

val dan Israël en heeft een extra
probleem. Bijna al het regenwater,
dat op deGolan valt, stroomt via
riviertjes enwadi's naar Noord-
Israël. Syrië wil het water van de
Banyas (Noord-Golan) zelf gaan
benutten.ln het middenvan de ja-
ren zestig werd een irrigatiekanaal
gegraven, dat met de bouw van
een smal aquaduct over een ravijn
zou wordenvoltooid. Israël volgde
de bouw, op ongeveer een kilome-
ter van de bestandslijn, met argus-
ogen. Op een vroege ochtend
werden zes Centurion-tanks opge-
steld pal naast deVN-waarne-

mingspost. Een Israëlische pa-
trouillewerd uitgestuurd om
Syrisch vuur uit te lokken. Door
debestandslijn enkele malen te
overschrijden lukte dat. De Syriërs
gaven enkelewaarschuwingsscho-
ten af. De Centurions vuurden te-
rug... op het aquaduct, datbinnen
enkele minutentotaal werd ver-
nield."

Behalve water is ervolgens Müh-
ren in de aanloop naar de Zesdaag-
se Oorlog het Israëlische optreden
in de gedemilitariseerdezones
(DMZ's). De bestandsovereen-
komst tussen Syrië en Israël van
20 juli 1949 verbood militaireaan-
wezigheid in de drie overeengeko-
menDMZ's. Alleen'lokaleland-
bouwers hadden toegang tot die
gebieden om hun eigen stuk grond
te bewerken. Daarnaast werden
betwiste stukjes grond tot nie-
mandsland (NML)verklaard. In de
bestandsovereenkomst gingen bei-
de partijen akkoord met toezicht
op de nalevingvan het bestand
door militaire waarnemers van de
VerenigdeNaties. Israël trachtte in
de loop der jaren steeds de NML's,
in de drieDMZ's om te ploegen en
in te lijven. Syrië verzette zich daar
heftig tegen en opende daarbij dan
als eerste hetvuur.

De drie opeenvolgende chefs van
het VN-waarnemerskorps in het
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MissEtam & uw baan

alspart-time verkoopster
MissEtam biedt honderdduizenden vrouwen
elk seizoen weer een actueel beeld van de mode.
Draagbare, moderne mode met daarbij altijd een
passend advies. Want deklant krijgtbijMissEtam
de aandacht die zij verdient.
Met byna honderd goed verzorgdefilialen in het
hele land bieden we bovendien vele vrouwen
een goede baan. Vrouwen die weten wat mode is,
die weten wat service is.
De verkoopster is de attente gastvrouw die
actief meewerkt in het kleine team. Bent u die
modieuze vrouw? Met verkoopervaring, liefst in
de mode. Dan bent u misschien de idealepart-time
verkoopster voor onsMiss Etamfiliaal in Heerlen.
Heeft u belangstelling voor zo 'n veelzijdige en
boeiende baan? Schrijfdan aan Miss Etam B. V.,
Homerusplein 4, 6411 AWHeerlen.

rWA&9 £$2x4+%^ de vrouw &haar mode

EHBHKEÏ
l StllV^' \ Scapino is op weg naar 100 winkels in heel

__f l_«^_*llf^fl \ Nederland en heeft de vaart er goed in! Scapino-
\ iVl** ■* \ klanten vinden in onze winkels een modieuze en

I Minnende kollektie schoenen, vrijetijds- en

*** sportkleding en sportartikelen voor het hele gezin.
'— " De prima kwaliteit en dealtijd vele guldens voordeel worden

zeer op prijs gesteld. Scapino blijft dusvoorlopig nieuwe winkels openen.
Wellicht uwkans om deel te nemen aan het succes van Scapino!

In verband met onze voortdurende groei zoeken wij
kandidaten (m/v) voor de volgende funktie in onze
winkels door heel Nederland:

ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDERS
Onze voorkeur gaat uit naar dekandidaat die:
" ouder is dan 18 jaar(geen eventuele dienstplicht).
" verkoopervaring heeft in de (schoenen/kleding)

detailhandel.
" een opleiding heeft genoten op tenminste MAVO-

MEAO-MDS-niveau.

" bereid is te verhuizen naar devestigingsplaats.

Scapino hecht grote waarde aan een positieve instelling
en krachtig doorzettingsvermogen.
Teneinde uw carrièmogelijkheden te vergroten, krijgt u
een interne opleiding.

Door de snelle groei van ons bedrijf zijn er ook voor
kandidaten met minder ervaring voldoende kansen
om door te groeien naar de funktie van bedrijfsleider.

Uw schriftelijke sollicitatie met recente pasfoto
zenden aan Scapino BV, Postbus 250, 9400 AG Assen,
t.a.v. afdeling Personeelszaken.

f Gemeente Voerendaal
Voerendaal heeft ruim 13.000 inwoners. Het is een aantrekkelijke woonge-
meente met uitstekende verbindingen, een goed voorzieningsniveau, ruime
recreatiemogelijkheden en mooie natuurgebieden.
De gemeente Voerendaal kent een zogenaamde sectorale organisatie-indeling.
De sector middelen bestaat uit de afdelingen:

- informatisering en automatisering;

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van:
A. HOOFD VAN DE AFDELING FINANCIËN M/V
Algemene informatie
Het accent binnen de taakstelling van de afdeling financiën geeft een verschuiving te zien van aanvan-
kelijk sterk registratief gericht naar informatief en ondersteunend. Een brede herbezinning met be-
trekking tot de inrichting van de financiële administratie en productbeschrijvingen, zomede afstem-
ming van benodigde software daarop, zal in 1992 gaan plaatsvinden.
Op termijn zal er een beleids- en beheersinstrumentarium beschikbaar moeten komen dat bestuur
en management beter in staat stelt de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren. Aan dit verande-
ringsproces zal de kandidaat een wezenlijke bijdrage moeten leveren.
Functie-informatie
De te benoemen functionaris zal onder meer worden belast met:- coördineren en organiseren van en toezicht houden op de werkzaamheden van de afdeling;- beleidsadvisering door de afdeling;- (doen) opstellen van meerjarenramingen, begroting, jaarrekeningen, jaarverslag, managementrap-

portage en jaarlijkse kaderbrief;
- ontwikkelen en invoeren van een adequate financiële-informatievoorziening;- ontwikkelen en invoeren van efficiënte procedures en vormen van delegatie/budgethouderschap.
Functie-eisen- Diploma HFBA/HBDO/HEAO-BE/SPD.- Aantoonbare ervaring en leidinggevende capaciteiten.
Wij komen graag in contact met personen die interesse hebben in de uitdagende functie van:

D. COÖRDINATOR INFORMATISERING EN AUTOMATISERING M/V
Algemene informatie
De nieuwe afdeling informatisering en automatisering telt 1,5 formatieplaats.
Op basis van het recentelijk vastgestelde Masterplan Ontwikkeling Informatievoorziening en Automa-
tisering gaat een omvangrijk informatiserings- en automatiseringsproces van start.
Dit proces omvat de gehele gemeentelijke organisatie. In de beginfase van dit proces zal door een
externe adviseur ondersteuning worden verleend. Het uitgangspunt is dat de externe rol mettertijd
volledig wordt overgenomen door de I. en A.-coördinator.
Functie-informatie
U zult voornamelijk worden belast met:- het ontwikkelen, stimuleren en coördineren van activiteiten op het gebied van de gemeentelijke

informatievoorziening, informatisering en automatisering;- het opstellen en bijstellen van informatie-, automatiserings- en opleidingsplannen;
- het ondersteunen van het management en de medewerkers bij informatiserings-.automatiserings-

aangelegenheden;- het adviseren over de aanschaf van apparatuur en software;- het coördineren van het gebruik van de geautomatiseerde systemen;- en uitvoeren van het logisch en technisch systeembeheer.
Functie-eisen- Relevante opleiding op HBO-niveau.
- Enige jaren ervaring, bij voorkeur bij de gemeentelijke overheid.
De kandidaten dienen over een persoonlijke instelling te beschikken die sterk resultaatgericht en
dienstverlenend is.
Salaris en rechtspositie
Afhankelijk van opleiding en ervaring voor zowel functie A als functie B maximaal niveau 10 (max.

’ 5.627,-).
Overige informatie
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het hoofd sector middelen, de heer F. Bemelmans
(tel. 045-753399, privé 04404-1846).
Sollicitaties te richten aan burgemeester en wethouders van Voerendaal, postbus 23000, 6367 ZG
Voerendaal, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. mlll,

Onze relatie is een middelgroot aannemersbedrijf werkzaam in de utiliteits-
en woningbouw. Het bedrijf is gevestigd in Maastricht. Voor deze relatie
zoekt TRN Management Consultants een

I AANKOMEND HOOFD
BEDRIJFSBUREAU

VERANTWOORDELIJKE FUNCTIE
VOOR EEN EERSTE CALCULATOR M/V

Uw functie
U gaat voornamelijk zelfstandig werken, maar voor sommige

opdrachten maakt u deel uit van een multidisciplinair team. U heeft
veel in- en externe contacten. Uw belangrijkste taken zijn:

" maken van inschrijf- en werkbegrotingen aan de hand van
bestekken en tekeningen

" opstellen van kostenadviezen voor alternatievevoorstellen
" bespreken van calculaties met de opdrachtgevers.

Uw profiel

" u bent een vakbekwame man of vrouw met een opleiding op
minimaal MTS-niveau

" u hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie

" u bent bekend met geautomatiseerde calculatiemethodes
" u bent representatief en hebt goede contactuele eigenschappen.

Uw reactie
Hebt u belangstelling voor deze zelfstandige en verantwoordelijke

baan met zeer goede toekomstperspectieven?Richt dan uw schriftelijke
sollicitatie met curriculum vitae - binnen 14 dagen - aan TRN Groep,
t.a.v. mevrouw drs. M.C. Pruijssers, Postbus 3060, 6202 NB Maastricht.

Voor meer informatie kunt u haar ook eerst bellen. Telefoon
043 - 254 601. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
De opdrachtgever krijgt pas inzicht in uw gegevens na uw uitdrukke-
lijke toestemming. Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden
onderstrepen de belangrijkheid van de functie. Eventuele bemiddeling
bij het vinden van huisvesting behoort tot de-mogelijkheden.

TRN
Management
Consultants

'I -
ICL DATA is een van de meest prominente Ter uitbreiding van ons dynamische team De standaardbagage die u voor een derge-
netwerkbedrijven in Nederland en heeft een zoeken wij een lijke functie nodig heeft, bestaat uit een
reputatie in geavanceerde informatietech- SALES REPRESENTATIVE M/V opleiding op HBO-niveau, aangevuld met
nologie. Naast een breed scala aan compu- minimaal 3 jaar sales- ervaring in de auto-
tersystemen, werkstations, netwerken en Uw werkterrein zal zich voornamelijk eon- matisering. Uw leeftijd: tussen 27 en 35 jaar.
communicatiesystemen biedt ICL DATA u centreren op de top van het Nederlandse
een indrukwekkende reeks technisch per- bedrijfsleven, maar in het bijzonder op de Voor nadere inlichtingen kunt u contact
fecte PC's. Men kiest voor ICL DATA om chemische bedrijven in het zuiden van het opnemen met Susan van Beek, hoofd Per-
zijn unieke projectaanpak, zijn vertrouwde land. U bent gesprekspartner op niveau, een soneelszaken, telefoon 03480-70911.
hard- en software aanbod en om zijn com- volwaardig contactpersoon die zelfstandig Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum
pleet pakket services, van consultancy tot kan adviseren en op het geschikte moment vitae kunt u, binnen 14 dagen na het ver-
en met installatie en training. de juiste personen van ICL DATA inscha- schijnen van deze advertentie, sturen naar:

kelt. Daarnaast stelt u eigenhandig offertes ICL DATA, Postbus 263,3440 AG Woerden,
open houdtu zich intensief bezig metafter- ter attentie van Susan van Beek.
sales.

_ _ aw^S^_s_JßM-----8-a'fl_'
s__.^%l araH_____r__iICL '-*
iel data bv,Biekerijiaan 14,3447grWoerden. ICL DATA: Creating Winning Teams

ESST
HOGESCHOOL VOOR
ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF
ONDERWIJS LIMBURG

De hogeschoolvoor Economisch en Administratief Onderwijs Limburg te Sittard is een instel-
ling voor Hoger Beroepsonderwijs dieeen opleiding verzorgt in de studierichtingenbedrijfs-
economie, commerciële economie, accountancy, bedrijfskundige informatica, economisch-
juridischen m.i.v. 1 augustus 1991 economisch-linguïstisch. In voltijds- en deeltijdsonderwijs
zijnaan deHogeschool ca. 1800 studentenen 130 personeelsleden verbonden.

Wegensvertrek van de huidigefunctionaris wordt zo spoedigmogelijk gevraagd

HOOFD SECRETARIAAT V/M
in een volledige weektaak.

Functie-informatie:
" het leiding geven aan het secretariaat, waar 4 administratieve medewerksters werkzaam

zijn;

" hetbewaken van devoortgang en afdoening van alle tot het secretariaat behorendewerk-
zaamheden;

" het zelfstandig ingrijpen in c.g. signalerenvan probleemsituaties in het totaal van de admi-
nistratieve ondersteuning;

" het zelfstandig danwel op aanwijzing afdoenvan correspondentie, het beherenvan ver-
trouwelijke stukken, het overleggen met andere functionarissen binnen de hogeschool-
organisatie;

" het zelf uitvoeren van allevoorkomende secretariaatswerkzaamheden.

Functie-eisen:

" diploma MEAO-secretarieel
" ruime administratieve ervaring

" zelfstandigheid, leidinggevendecapaciteiten en flexibele opstelling

" vertrouwdheid met geautomatiseerde gegevensverwerking (WP 5.1)

Salaris:
Salaris tot het maximum van schaal6 BBRA.

De gedachtengaan uit naar bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat van tenminste 25 jaar,
dieblijkens haar arbeidsverleden deze boeiende maar veeleisende functie aankan.

Sollicitatiebrievenmet uitvoerig curriculum vitae binnen 14 dagen na verschijnenvan dit
blad te richten aan de Hogeschool voor E.A.O. Limburg, t.a.v. deheer M. Reijnen, lid College
van Bestuur, Postbus 5268, 6130 PG Sittard (telefoon 046- 510641).

Havikstraat 5, Sittard
Postbus 5268, 6130 PG Sittard
Telefoon 046-510641
Fax 046-529180

Uw uitdaging: werken met een
suksesvol en vertrouwd produkt
ITTis bekend als uitgever van de Gouden ITTtelt in totaal nu ca. 685 mede-
Gids. werk(st)ers, verdeeld over het hoofd-
Een uiterst suksesvol produkt, waarmee kantoor in Amsterdam Zuid-Oost en de
ITTaI meer dan 25 jaareen unieke zes regio-kantoren inAmsterdam, Delft,
positie heeft in Nederland. Den Bosch, Deventer, Utrecht en Breda.
Met 39 edities en een oplage van In de regio Den Bosch (omvattende
ca. 7,2 miljoen exemplaren, goed voor ondermeer Limburg) hebben wij plaats
230 miljoenraadplegingen per jaar. voor

Er zijn mogelijkheden in de buitendienst dan wel op onze telefonische verkoop-
en in detelefonische verkoop. In beide afdeling.
gevallen benadert u bestaande en Uw kwaliteiten en ervaring tellen daarin
nieuwe klanten van deGouden Gids. vanzelfsprekend zwaar mee.
U informeert hen over demogelijk-
heden die de Gouden Gids hen biedt en Voorbeide funkties is een uitgesproken
werkt voor elke klant een voorstel uit. gevoel voor kommercie en kommerciële
Waar nodig schakelt u daarbij onze ervaring noodzakelijk. Ook organisatie-
ontwerpafdeling in. vermogen in uw werk is essentieel.
Onze salesmen in de buitendienst Als basis vragen wij een middelbare
bezoeken de klanten, de salesmen in de schoolopleiding,
telefonischeverkoop benaderen tele- Leeftijdsindikatie: 25-40 jaar.
fonisch klanten en sluiten telefonisch
opdrachten af. Naast een uitstekend salaris biedt

ITT u goede sekundaire arbeidsvoor-
U werkt in een team onder leiding van waarden. Doorgroeimogelijkheden zijn
de hoofdvertegenwoordiger. Deze in onze organisatie altijd aanwezig,
coacht en begeleidt u in de praktijk.
In detelefonische verkoop werkt u van- Heeft u belangstelling?
uit het regiokantoor. Als buitendienst- Dan kunt u 25 en 26 november a.s.
medewerker werkt u vanuit kleine tussen 9.00 en 17.00uur telefonisch
kantoren in het werkgebied. kontakt opnemen met mevrouw

E. van Lieshout, telefoon 073-427083.
U krijgt in uwfunktie uitgebreide onder- Kunt u niet bellen, stuur dan uw brief
steuning van de afdeling Marketing. met gegevens over opleiding en
Uw start bij ITTbestaat uit een uitge- ervaring aan ITTWorld Directories
breide functiegerichte training van een Netherlands BV, afdeling Personeel &
maand. Deze start 3 februari 1992. Organisatie, t.a.v. de heer H. Lohmann,

Postbus 12481,
Wij bespreken tijdens de selektie met u 1100ALAmsterdam Z-O.
of u gaat werken in de buitendienst,

ITTWorld Directories Netherlands BV,
Hoekenrode 1,1102 BR Amsterdam Zuid-Oost.
Postbus 12481,1100AL Amsterdam
Zuid-Oost, telefoon 020-5676767.
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om de duizenden doosjes fleurig ii
te pakken, zie'je een ander al in de
weer met kerstslingers. Hoewel
iedereen precies weet waar hij of
zij mee bezig is, oogt het voor een
buitenstaander chaotisch. In elke
hoek staatwel iets dat met het na-
derende Sinterklaasfeest, danwel
metKerstmis heeft te maken.

in één woord schitterend. Er was
een speciaal team gevormd om elk
jaareen nieuwe bewegende etalage
in terichten. Die mensen deden
niets anders. Al in januaribegon-
nen ze met het ontwerpen en bou-
wen. En als deetalage tegen Sin-
terklaastijd eenmaal was ingericht,
dan sprak de hele stad erover. Het
was een visitekaartje van De Bijen-
korf. Een levensgrote kijkdoos.
Maar doortoedoen van detelevi-
sie, en ook vanwege de hoge kos-
ten, zijn deze dure etalages afge-
schaft. Tegenwoordig is de hele
winkel een etalage. Desondanks
proberen we elk jaar nogvan de
etalage een levensechte kijkdoos te
maken. Maar niet meer zo uitbun-
digals vroeger. Wat dat betreft is
de etalage naar binnen verhuisd.
Doordat de winkel zelfin de loop
der jaren opeen andere manier is
ingericht, zijnvoor ons de moge-
lijkhedentoegenomen. Zo wordt
elke afdeling apart aangekleed en
ingericht. Daardoor heeft iedereen
zon beetje zijn eigenSinterklaas."

" In steeds meer winkels wordt Sinterklaas gemakshalve overgeslagen

Verdrongen
Hoonhout zegt datzijn bedrijfniet
meer van plan is, zoals dat vorig
jaarnadrukkelijk het geval was,
om het Sint- en kerstfeest parallel
te laten lopen. Toen leek dekerst-
man zijn collega en concurrent de
Bisschop te hebbenverdrongen.
Dit jaar is de nadruk weer op 5 de-
cember gelegd.
„Bij het publiek is al jareneen ver-
schuiving gaande van Sinterklaas
naar kerst. Maar ik blijf zeggen dat
jedekinderen niet mag vergeten.
Sinterklaas is een uniek feest, ze-
ker als jenaar de ons omringende
landenkijkt. Daarom ook hebben
we dit jaarextra aandacht ge-
schonken aan de speelgoedafde-
ling, waar dekinderen iets terug
moeten vinden van de vroegere
kijketalages."
Desondanks is er, zij het in een uit-
hoek maar wel op dezelfde afde-
ling, een flonkerendekerstwinkel
ingericht. Tientallen kunstdennen
staan met hun schitterlichtjes pro-
minentaanwezig te zijn. De grote
en kleine ballen, engeltjes en wat
al niet meer, worden al geruimte
tijd grifgekocht. Hoonhout: „Wat
datbetreft kun jewel het hele jaar
een speciale kerstafdeling inge-
richt houden."
En verder: „Als etaleurkun jemet
dekerstman meer doen danmet
Sinterklaas. Het feest rond de bis-
schop van Myra is vastgeklonken
aan tradities. Veel meer dan crea-
tief spelen met de kleuren rood en
goud, de roe, zak en Zwarte Pieten
zit er niet in. Na een paar jaar heb
je alles wel gehad. Wat dat betreft
vergt het steeds meer creativiteit
om met iets nieuws op deproppen
te komen. Maar desondanksblijf
ik zeggen: voor ons is het de leuk-
ste periode van het jaar."

Speculaassfeer

Als dan uiteindelijk het 'heerlijk
avondje' is aangebroken, isvoor
Marinus (zeg maarRien) Hoonhout
het Sinterklaasgevoel allangover.
Inzijn gedachten is hij danal met
Pasen bezig. Ook Kerstmis lijkt
voor hem al achter de rug. Hoon-
hout is hoofd van de decoratieafde-
lingvan grootwarenhuisDe Bijen-
korf in Arnhem. Hij denkt maan-
denvooruit.Al in januari werden
de eerste Sinterklaasideeën be-
sproken. Dit jaarverbouwde hij
voor dedertigste keer 'zijn' winkel
tot paleis van Sint Nicolaas.

»,Een winkel met negenduizend
vierkante meterverkoopruimte
omtoveren tot het pakhuis van
Sinterklaas lijkt niet zo moeilijk.
Hang overalrode en goudkleurige
linten door dezaak, zet tal van Sin-
terklaas- en Zwarte Piet-poppen
compleet met zak enroe her en der
neer, en jebent al een heel eind.
Moeilijk wordthet pas als jehet
elk jaaranders wil doen. Net even
beter dan devorige keer, of op een
totaal andere manier."
Rien Hoonhout weet waar hij over
praat. In de dertig jaar dat hij 'in
het vak' zit, heeft hij al evenzovele
winkelsen etalagesrond het the-
ma Sinterklaas ingericht. Niet al-
leen. Een onmogelijke zaak. Maar
samen met een team van medewer-
kers dat in deweken voor Sinter-
klaas en kerst onder hoogspanning
werkt.
Het meeste werk gebeurt achter de
schermen. In een afgelegen werk-
ruimte, ver van het winkelgebeu-
ren verwijderd, worden enkele
duizenden (lege) doosjeskeurig
metrood papier omwikkelden
vervolgens met goudkleurigelin-
ten en strikkenafgewerkt. De veel-
heid aan pakjes hebben als achter-
liggende filosofie dat hetde consu-
ment moet bewegen juistin deze
zaak te kopen omdat het er zo ge-
zellig is.
Hoonhout: „Als jeniet dejuiste
sfeervan speculaas, pepernoten en
chocoladeletters weet te creëren,
danweetje hij voorbaat datje min-

der zult verkopen. Een juiste aan-
kleding van de zaak is bepalend
voor de omzet."

Kijkdozen
Wat dat betreft is er in de loop der

jarenheel wat veranderd.Wie her-
innertzich uitzijn jeugdjaren niet
deprachtige, veelal bewegend ge-
maakte etalagesvan de grote wa-
renhuizen.Kinderen, met de natte
neus tegen de winkelruitaange-
drukt,konden zich eruren aan

vergapen. Elk detailwerd gretig
opgezogen. Een goed ingerichte
etalage was een Eftelingachtige
sprookjestuin, met speelgoed waar
alleenvan gedroomd kon worden.
Modeltreinenreden gestaag hun
rondjes en daar tussendoor 'speel-

den' poppen en beren alsof ze le-
vend waren.

Vooral de Bijenkorf in Amsterdam
was in dat opzicht het parade-
paardje van dewarenhuisketen.
Rien Hoonhout daarover: „Datwas

Dat Hoonhout als beroepsetaleur
verschillendefoefjes in huis heeft,
bewijst hij tijdens een rondwande-
ling door dezaak. „Uitgangspunt
blijft dat het publiek in, zoals wij
dat noemen, speculaassfeer moet
komen. We helpen het daarbij.
Hoe? Gewoon door debekende
speculaasgeur te verspreiden."
En inderdaad. In een hoek waar
manshoge, keurig in plastic ver-
pakte speculaaspoppen ten toon
staan, haalt hij onder de tabberd
van een namaaksinterklaaseen
fles vloeibare speculaasspecerijen
vandaan. Direct geurt de omgeving
sterk naar een versbakkerij in Sint
Nicolaastijd.

Op de decoratie- en etalage-afde-
lingvan De Bijenkorf werken in
normale tijden zeven mensen. In
deze drukkeperiode is het team
uitgebreid tot twaalf. Onder hen
enkele stagiaires, die in dewinkel
praktijkervaring komen opdoen.
Terwijl de een nog steeds worstelt

Treinen in Oost-Europa,
alleen voor spoorgekken?

" Elders in
deze rubriek

leest u over de
plannen die

NS heeft om het
verkeersknoop-

punt Utrecht
aan de

tegenwoordige
ende

toekomstige
tijd aan te

passen. Een
klus om. u tegen

te zegen, want
Nederland

heeft het
drukste

spoorwegnet
van Europa.

Waarvan hier
een voorbeeld...

" In Oost-Europa, waar veel men-
sen nog steeds niet over een eigen
voertuig beschikken, zijn trein en
bus voor velen onmisbaar. Rijden
doet het openbaarvervoer danook
wel, en veel kosten doet het niet.
Maar bij de lage prijs van de kaart-
jeshoort een bijbehorende service.
Zo goedkoop als detreinen een
jaargeleden waren,zijn ze trou-
wens niet meer sinds de landen
ook onderling hunrekeningen in
dollars in plaats van roebels veref-
fenen. De tijden zijn voorbij datje
voor zes dollareerste klas van de
Hongaarse hoofdstad Boedapest
naar de 800kilometer verderop ge-
legen Roemeense hoofdstad Boe-
karest kon reizen. Maarnog steeds
zijn treinen tussen devoormalige
socialistische landen naar verhou-
ding goedkoop en zeker binnens-
lands betaal jenaar Westeuropese
begrippen zeer weinig.
De trein in Oost-Europa is zeker
voor treingekken de moeite waard.
Er zijn prachtige stations, bijvoor-
beeld in Boedapest en Praag, waar
de Oriënt Express elk moment bin-
nen lijkt te kunnenrollen. Stoom-
treinenzijn in een land als Honga-
rije imiddelseen zeldzaamheid,
maar in Roemenië zie je nog heel
veel zware kolengestookte locomo-
tieven.
Een treinreiziger moet echter ook
een paar ongemakkenvoor liefne-
men. Bijvoorbeeld dat het treinen-
net over het algemeen traag func-
tioneert en bij langena niet die
frequentiekent die we in Neder-
land gewend zijn. Veel plaatsen
worden niet vaker daneen, twee
keer op een dag aangedaanen
soms rijdt een bepaalde trein
slechts enkele dagenper week. Ge-
Woon naar het station gaan in de
hoop dater over een uur een trein
gaat, is erbeslist niet bij.
Dat kan ook om een anderereden
al niet. Jekunt deOosteuropese
spoorwegen niet allemaal op één
hoop gooien, maar een eige-
naardigheid hebben ze allemaal:
een ingewikkeld systeem van

kaartjes, waar deonervaren bui-
tenlander nauwelijks wijs uitkan
worden. In allevoormalige socia-
listische landenrijden drie tot vier
treintypes: expres, snel, langzaam
en soms is er ook nog een boemel.
De laatste twee doen ieder gat
langs het spoor aan.
De prijs van het kaartje is afhanke-
lijkvan het type trein. De prijs van
een kaartje van Boedapest naar het
oostelijk gelegen Debrecen is af-
hankelijkvan het aantal stations
dat detrein tussentijds aandoet.
De boemel is daarbij degoedkoop-
steen beslist ook devolste.
Verder moetje er rekening mee
houden dat op exprestreinenreser-
veringen verplicht zijn. Zelfs al is
de trein volkomen leeg, de conduc-
teur zal onverbiddelijkzijn bon-
boojcje trekken als een reiziger
zonder stoelbespreking is inge-
stapt.
Dat zou allemaal niet zo erg zijn,
als de informatie een beetje func-
tioneerde. Maar dat is niet het ge-
val. Spoorboekjesen aanwijzingen
op het station zijn alleenal vanwe-
ge detaal voor de meeste mensen
onleesbaar.
Lokettistes, zelfs op grote interna-
tionale stations, sprekenzelden
een buitenlandsetaal en blinken
nog minder vaak uit door behulp-
zaamheid. Het gebeurt regelmatig
dat buitenlanders dieeen expres-
trein willen nemen, een kaartje
voor een ander treintype in hun
hand gedruktkrijgen, om vervol-
gens in de trein een boete te moe-
ten betalen.
Problemen aan het loketkun je
voorkomen door jekaartje bij een
plaatselijkreisbureau tekopen,
een zeer gebruikelijkeweg dieook
veel Oosteuropeanen zelf bewan-
delen. Zon reisbureau kan ook de
reservering verzorgen, meestal tot
een dag tevoren. Daarna is een
«gang naar het stationsloketonver-
mijdelijk.
Omdat treinreizen in Oost-Europa
meestal veel tijd in beslag neemt,
zijn de rijtuigen over het algemeen

redelijk voorzienvan restauratie-
mogelijkheden, couchettesen
slaapwagens.De kwaliteit van die
serviceverschilt overigens erg van
land tot land.
Hongaarse en Poolse treinen zijn
zeer redelijk, maarRoemeense
treinen zijnover het algemeen
overvolen vaak te vies om er in
plaats te nemen. Dat geldt ook
voor deeerste klas en voor de
slaapwagens. Kapotte stoelen, stin-
kende bekleding, verlichting die
nietfunctioneert, een verwarming
die ofuitstaat, of dereizigers lang-
zaam gaarkookt: het zijn kwalen
die jein Oosteuropese treinen va-
ker tegenkomt, maar die in Roe-
menië volkomen normaal zijn.
Wie in het Keleti-station in Boeda-
pest hetbord met aankomsttijden
bestudeert, valt bovendien al snel
een ander eigenschapvan Roe-
meense treinen op: ze zijn meestal
veel te laat. Op een prachtig ver-
lichtbord geven deHongaarse
spoorwegen aan wanneer een be-
paalde treinbinnen moetkomen
en hoeveelvertraging hij heeft.
Vijfuur, zes uur, zelfs twaalfuur
vertraging isvoor treinen uit de
richting Boekarest heel gewoon,
terwijl ook detreinen uit Warschau
en Belgrado zelden precies op tijd
binnenrollen.
De trein in Oost-Europa is, kortom,
niet hetvervoermiddel bij uitstek
voor haastige reizigers en ook niet
voor mensen diealleen met het
spoorreizen als de coupé voorzien
is van airconditioning en vliegtuig-
stoelen. Maar wie tijd heeft, houdt
van de charme van de spoorwegen
van vroeger en bereid is wat onge-
makken te accepteren, kan in
Oost-Europa nogvoor weinig geld
ver komen.

Massa's treinen
méér
" De Nederlandse Spoorwegen
zijn in staat om vanaf 1997zeker
tweekeer zo veel treinen te laten

rijden op het huidige spoorwegnet.
Dat is mogelijk door deafstand
tussen derijdende treinen te ver-
kleinen. Daarmee zouden de over-
volle coupes in deRandstad tot het
verleden behoren en hoeft het
spoornet wellichtminder te wor-
den uitgebreid dan nu voorzien.
Eenverbetering van het veilig-
heids- en beheerssysteem maakt
het dichter op elkaarrijden moge-
lijk, zegt ingenieurB. Vedelaar,
van de afdeling ontwikkeling sein-
technische systemen van deNS.
De capaciteitsuitbreidingwordt
mogelijk gemaakt door een verbe-
tering van het huidige ATB-sys-
teem (Automatische Trein Beïn-
vloeding).
In 1994/95wordt, is nu dever-
wachting, het eerste systeem geïn-
stalleerd tussen Nijmegenen Ven-
lo. In fases worden dande moge-
lijkheden van het apparaat in
gebruik genomen. Volgens Vede-

laar moet het mogelijkzijn om na
1997 binnen enkele jarende verbe-
terde ATB-versie op de drukste
baanvakken te installeren.

Hete zomer voor
NS in 1995
" De Nederlandse Spoorwegen
willen deknelpunten voor het
treinverkeer inen rond.Utrecht
versneld oplossen. Projectleiders
werken op dit moment het plan
'De groteklap' uit, dater in voor-
ziet dat alle problemen met op-
stoppingenin 1996 tot het verleden
behoren. Dat is twee jaar eerder
dan gepland. Om dit mogelijk te
maken, moet gedurende drie zo-
mermaanden in 1995 zes dagenper
week dag en nachtaan het spoor
worden gewerkt. Van de gemeente
Utrecht zal worden verlangd dat ze
meewerkt aan het snel afwikkelen

van procedures. Uiterlijk novem-
ber 1992 moeten NS en gemeente
gezamenlijk een draaiboek hebben
opgesteld.
Uiteraard wordtuitgezocht ofin de
zomer van 1995wel de normale
dienstregelingkan worden ge-
handhaafd. Mogelijk zullen treinen
moeten worden geschrapt, omdat
als gevolgvan de werkzaamheden
minder sporen beschikbaar zullen
zijn. Voordeel is injelk geval dat
door de versnelde uitvoering het
treinverkeer in Utrecht gedurende
een veel kortere periode hinderzal
ondervinden.

Weg tocht
" De Nederlandse Spoorwegen in-
vesteren de komende vijfjaar 100
miljoen gulden om 330 van de 360
NS-stations van een nieuwe uitrus-
ting te voorzien: abri's, wachtruim-
ten, windschermen, luifels en zit-

gelegenheid. Aanvankelijk zou het
project tien jaarvergen, maar door
de snel toenemende vraag naar re-
clameborden is dietermijn gehal-
veerd, aldusNS.

Spoorcinema
" De ZuidLimburgse Stoomtram
Maatschappij (ZLSM) verzorgt
donderdag 28 novembervanaf acht
uur een spoorcinema-avond. Dat
gebeurt in de zaal van café 'Oud
Simpelveld', Irmstraat 23. Er wor-
den onder andere films over
stoom- en dieseltreinen getoond.
De entreeprijs is vijfgulden. De
ZLSM tekent voor de organisatie
en de filmavond is detweede op
rij, gezienhet succes (lees: zeer
grote belangstelling) van deeerste
spoorcinema-avond. ledereendie
interesse heeft in de geschiedenis
van het railvervoer (stoom en die-
sel) isvan harte welkom.
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Voor de decorateur is het 'heerlijk avondje' al voorbij

De hele winkel een etalage
DOOR ED VAN HAM

' iimburqs daablad vrijuit

perspoor

onder redactie van breur loffeld
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o Ze tekenden reeds voor de eerste plannen van de Europese te zeggen heeft. ledereen beseft nu maar al te goed datalleen en politieke unie. Het is de beslissende, dubbele inzetvan de toekomst van ons allemaal er werkelijk van afhangt. Dat moet
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KAALHEID HOEFT NIET!

" Dames en heren haarwerk in alle prijsklassen

" Wijverschaffen u kostenloos alle informatie
in een aparte salon

" 100% garantie op elke bevestigingsmethode

" Desgewenst is ook bezoek aan huis mogelijk

" Evt. levering via ziekenfondsen

" 25 jaarervaring in haarwerk

" Bel voor informatie Maandag gesloten

Ü^ emile „«.«u.
Haarverzorging-haarwerk naar maat
Stokstraat 16 Maastricht, telefoon 043-212767
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Het kantooradres van b.v. Stadsverwarming Zuid wordt op 26 november a.s. gewijzigd.
Vanaf deze datum zijn de medewerkers te bereiken in het gebouw van N.V. Nutsbedrijf Heerlen,
Spoorsingel 1. Het telefoonnummer en het postbusnummer blijven ongewijzigd.
Voor alle duidelijkheidvolgen hieronder de juiste gegevens:

Kantooradres (nieuw) : Spoorsingel 1
6412 AA Heerlen

Correspondentie-adres : Postbus 256
6400 AG Heerlen

Telefoon : 045-713399

Telefax (nieuw) : 045 - 764386

b.v. Stadsverwarming Zuid zal i.v.m. deverhuizing op 26 november a.s. telefonisch moeilijk
bereikbaar zijn. Voor spoedeisende gevallen is het nummer 724111 beschikbaar.

Directie b.v. Stadsverwarming Zuid

I bv stadsverwarming zuid

I '

LAATSTE KANS ...
J7/^~T~~^S^ Midwinter (Wedgwood-group)

WA\ 'Vwl stopt produktie

I Px—^al in 1992!
■Lr=T j_ Bestel nu uw aanvulling

II ______N /________

■ en OU^ UW
gedekte tafel compleet.

I ~*s

VINCKEN-MEISTERS-PASCH
Oranie Nassaustraat 24, Heerlen, 045-713966L_ ___.
, ->
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Pc Tweede Kamer is het volle-
■Jg eens met een reeks maatre-
■Selen die de regering wil nemen
P>>tt mensen die een woning ko-■>en beter te beschermen tegen
[aannemers en makelaars. Dat is
Woensdag gebleken in een de-

ij (J^t.e met de bewindslieden
kirsch Ballin (Justitie), Van
jtaoy (Economische Zaken) en

l Öeerma (Volkshuisvesting).

p^èt kabinet wil kopers van eenIlieuwbouwwoning het wettelijk
■'echt geven om maximaal 10

Procent van de koopsom achter
* houden zolang het nieuwe on-
derkomen niet zonder gebreken
j* opgeleverd. In de praktijk
■tornt het vaak voor dat een
Nieuwbouwwoning wordt opge-

tteverd met tal van onvolkomen-
heden.L__ .

Tweede Kamer achter maatregelen kabinet

Betere bescherming
voor huizenkoper

De regering vindt dat de bouw-
wereld met de Vereniging Eigen
Huis en de Consumentenbond
zelf een regeling had moeten
treffen voor dergelijke gevallen,
maar beide partijen zijn daarniet
in geslaagd. Staatssecretaris'
Heerma heeft hen tot de zomer
volgend jaar de tijd gegeven om
alsnog overeenstemming te be-

reiken. De 'depotregeling' wordt
in elk geval vast ingevoerd.

Bedenktijd
Kopers van een woning krijgen
voortaan ook drie dagen de tijd
om over hun beslissing na te
denken en er eventueel op terug
tekomen. Die bedenktijd gaat in

op de dag na ondertekening van
het voorlopig koopcontract. Met
deze maatregel wil de regering
voorkomen dat de consument
onder druk van een makelaar tot
een overhaaste koop wordt ver-
leid.
Verder wil het kabinet dat de
makelaardij strengere examenei-
sen gaat stellen. Gebleken is dat
de vakbekwaamheid van make-
laars te wensen overlaat. Het
schort bij hen vooral aan kennis
van bouwkunde.
Het CDA vroeg zich woensdag af
of de makelaarsopleiding niet op
HBO-niveau moet worden ge-
bracht, maar staatssecretaris
Van Rooy vond dat te ver gaan.
D66 ook: „Makelaars kunnen na-
tuurlijk altijd nog een HBO-
opleiding volgen."

Vanaf 1993 alleen toegankelijk voor handel

Laatste keer Karwei
voor doe-het-zelver

L
T de beurs Karwei, die in

zijn zilveren jubileum
S luidt dan officieel wel de

maar voor tiendui-,Jen particuliere bezoekers
"iet een afscheid zijn. Nog

T>aal mag de consument,
j 23 tot en met 26 januari in

.utrechtse Jaarbeurshallen
ijten snuffelen aan wat fa-

en importeur te bic-
I hebben (gedurende die

heet Karwei dan 'Woon-
en daarna is

[ afgelopen. Vanaf 1933
11 toegang meer.

"1 ( die gisteren
1 ,T van een 'overgangsperiode' is

k k.er druk van een deel van de
"' [ Nemers, voornamelijk in de sec-

'Jzerwaren en gereedschappen,
gegaan. Voortaan zullen er

gelend uitsluitend voor de
v^el toegankelijke beurzen ge-
Ten worden; Karwei in januari
J de totale branche (in de even

i JJ) en een vakbeurs IJzerwaren
gereedschappen in september

jarenmet een oneven cijfer).
Torige vakbeurs Karwei trok in
I -120.800 vakbezoekers. Het aan-
j.,r°e-het-zelvers dat de beurs bc-
"t bedroeg 40.300.

Hilieu
f.e komende jarenzal Karwei vol-
I s de organisatoren meer en meer
Toeten spelen op veranderingen
ij,, de vraag bij de consument naar
(Lleuvriendelijke produkten. De te
(. fUiken materialen moeten af-
Jjkbaar zijn. Dat zal tot gevolg
j^en dat machines, gereedschap-
ij en andere produkten ver-

moeten worden.

L,doe-het-zelf sector wordt nog
T*s gekenmerkt door een aan-

groei. Ook vorig jaar zijn
Testedingen aan dhz-produkten
L kerkelijk toegenomen. Per wo-
k| werd hieraan gemiddeld
IJ'S,- uitgegeven. Daarmee is de
kj'e omzet bij de dhz-detailhande-
T 1in 1990 tot ruim vier miljardBt*gen.

Concurrentie
1k l§ jaarbesteedde de consument
IT miljoen gulden aan dhz-pro-

i 'Teri en materialen. Op een markt
Ij een dergelijke omvang wordt

1 L^°ncurrentie steeds groter, met
i Ij e door het aanbod van grote( e'het-zelfketens.

J^elijk is dat de kleinschaligen
3 in de toekomst meer en meer
J^ten manifesteren als specialist

L<Je dhz-markt. Dat kan door 'up-
|Tng' van de eigen winkel; bij-
J^beeld door verbouwing van het
J;d, met een gespecialiseerd as-
-s'ment en training van het eigensoneel.I(.deze wijze is het mogelijk de-
* dacht van de consument te ves-
1 1 op het zelf klussen. Gebeurt

Wet dan zal naar verwachting
jSfiatie optreden in de groei van
iTarkt of, in het ergste geval, te-

r klussende consument kan dit
jVVoor het laatst zijn hart ophalen
Tet Doe-Het-Zelf-Plein in de Ma-
nhal die ook in 1992 voor het

"'grote deel is gereserveerd voorjfosanten om nieuwe en ver-
JjWde machines en technieken tel^onstreren.
\ yakbeurs is geopend van zondag>0 /rn woensdag 22 januari 1992. De
L0- en dhz-beurs van donderdag
Vln zondag 26 januari.

" Doe-het-zelvers in Nederland geven samen per jaar meer dan 4200 miljoen gulden uit
aan materiaal. Foto: klaus TUMMERS

Het programma voor de bouw
van sociale koopwoningen van
dit jaar wordt niet gehaald. Er
hadden 15.000 van deze wonin-
gen gebouwd kunnen worden,
maar vooral de grote steden heb-
ben minder plannen ingediend.
Daardoor blijven er 2160 wonin-
gen over.

Staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) heeft dat aan de
TweedeKamer laten weten. Van
de resterende woningen zal hij er
1400 doorschuiven naar het pro-
gramma van volgend jaar. Het.budget voor 750 woningen -''bijna 31 miljoen gulden - wordt
gebruikt om vooroorlogse wo-
ningen op te knappen.

De bouw van sociale koopwo-
ningen (premie A) zit al jaren in
het slop. Dat komt door de hoge
rente. Daardoor kan de doel-

Programma
bouw sociale

koopwoningen
niet gehaald

groep - huishoudens met een
belastbaar jaarinkomen van
maximaal 43.500 gulden - vaak
de financiering niet meer rond-
krijgen. Heerma heeft daarom
besloten vanaf 1 januari de hoog-
te van de subsidie afhankelijk te
maken van de rentestand.

Huurwoningen
Het programma voor sociale
huurwoningen voor 1991 -
.27.000woningen - wordt wel ge-

haald, zo schrijft Heerma aan de
Kamer. Dat lukt niet bij de
wat duurdere gesubsidieerde
huurwoningen (premiehuur).
Daarvan hadden er 5000 ge-
bouwd kunnen worden. Omdat
de randstadprovincies minder
plannen hebben ingediend dan
was toegestaan, worden dat er
slechts 4500.

Hetzelfde beeld doet zich voor in
de categorie premie C, de wat
duurdere gesubsidieerde koop-
woningen. Van de 10.000 wonin-
gen die op het programma ston-
den blijven er 300 ongebouwd

Met de bouw van ongesubsi-
dieerde woningen gaat het goed.
Heerma verwacht dat dit jaar
een bouwvergunning wordt af-
gegeven voor 36.500 van deze
woningen. Gerekend was op
hooguit 34.000.

Afwasmachine geen verspiller meer
THEA WAMELINK

We weten wel iets leukers dan de
afwas. En onze kinderen ook. Ze
moeten meestal wel, maar of ze
zich graag als afwasmachine laten
gebruiken valt sterk te betwijfe-
len. Zelfs bij de jeugd hoefje niet
meer aan te komen met het ver-
haal dat afwasautomaten verspil-
lers van water en stroom zijn en
dat de gebruikte middelen het mi-
lieu aantasten. De tijden zijn ver-
anderd, de machines eveneens.
Hetzelfde geldtvoor de eisen van de
consument. Die wil niet alleen tijd
besparen in het huishouden, maar
wordt ook steeds gevoeliger voor
het argument van hygiëne en mi-
lieu. Het spreekt vanzelf dat afwas-
sen in handwarm water en meerma-
len met dezelfde theedoek afdrogen
minder hygiënisch is dan afwassen
bij hogere temperaturen - ook weer
niet te hoog vanwege de energiebe-
sparing - en drogen met warme
lucht.

De discussie over wel of niet een af-
wasmachine wordt in een één- of
tweepersoons huishouden minder
gevoerd dan in gezinnen. Hebt u
zich wel eens gerealiseerd dat er in
een gezin van vier personen jaar-
lijks ongeveer vijf ton vaat moet
worden afgewassen? Deskundigen
hebben berekend dat zon gezinne-
tje 274 uur tijd bespaart door een
afwasmachine te kopen. Dat tikt
toch lekker aan. En aangezien bij de
machine-afwas het verbruik van
water en energie de laatste vijftien
jaar sterk gedaald is, kost afwassen
met de hand momenteel niet alleen
veel meer tijd maar bovendien ook
meer water en stroom, dus geld.

Grote besparing
In 1976 verbruikte een vaatwasser
nog omstreeks 65 liter water en zon
2,6 kWh. In 1980 was het waterver-
bruik al teruggebracht tot ongeveer
43 liter en de benodigde stroom tot
2,3 kWh. Op het ogenblik hebben
afwasmachines met drie spoelni-
veaus nog maar 20 liter water nodig
voor het afwassen van ongeveer 140
servies- en bestekdelen bij een tem-
peratuur van 65 graden. Die meest
recente verlaging kon voornamelijk
bereikt worden door het vernieu-
wen van het spoelsysteem en het
hierdoor efficiënter gebruiken van
het water.

" Deze afwasautomaat met drie spoelniveaus gebruikt 20 liter
water per keer.

Bij het terugdringen van het water-
verbruik is het verschil tussen de
benodigde waterhoeveelheid bij
machinaal en handmatig afwassen
steeds kleiner geworden. En de mo-
derne machine met 20 liter wint het
zelfs verre van de handafwas. Een
gemiddeld gezin gebruikt voor het
afwassen van 140 servies- en bestek-
delen met de hand ongeveer 40 liter
water. Om zon hoeveelheid afwas-
water tot 50 graden te verwarmen is
2 kWh nodig. De machine verbruikt
in zon geval maar 1,6 kWh. Deze
gegevens kwamen boven water bij
een onderzoek naar elektriciteits-

verbruik. Vervuiling door afwas-
middelen?

Ook daar heeft de industrie wat aan
gedaan. Behalve minder water vra-
gen de moderne systemen ook min-
der afwasmiddel, zout en glansmid-
del. Omdat bovendien steeds vakei
fosfaatvrije produkten toegepast
worden, is de hedendaagse machine
heus niet slechter voor het milieu
dan de handafwas. Maar... je moet
natuurlijk wel het geld (over) heb-
ben voor de aanschafvan zon appa-
raat. Een kwestie van rekenen en
van prioriteiten stellen.

Vitrine is
praktische
blikvanger

December is dè maand waarin
verzamelingen worden uitge-
breid. Veel mensen krijgen
mooie of leuke hebbedingen ca-
deau.

In een vitrine komen beziens-
waardigheden mooi tot hun

' recht. Smaakvol gerangschikt,
veilig achter glas en mooi ver-
licht. Dat kan in echte vitrines,
zoals bijvoorbeeld in winkels en
musea worden gebruikt. Daar-
naast zijn er vitrine-elementen
als onderdeel van een kastsys-
teem.

Wie trots is op een fraaie verza-
meling oude autootjes, een col-
lectie artistiek aardewerk, zilver,
kristal of prijsbekers en medail-
les, vindt het vaak leuk om dit
allemaal mooi uit te stallen. De
kast, vensterbank en het wand-
rek zijn geijkte plaatsen hier-
voor. Maar soms houd je je hart
vast als de kat er middenin
springt of kinderen er hun grijp-
grage handjes naar uitsteken.
Om over stof afnemen nog niet
te spreken. Allemaal redenen om
eens te denken aan een vitrine.

Goedkoop zijn deze meubels
niet, ze kosten vaak minimaal
rond de vijfhonderd gulden.
Maar een smaakvol ingerichtevi-
trine is een aanwinst voor uw
interieur, een kijkobject.

Vitrines zijn er in allerleivormen
en uitvoeringen. Geheel of ge-
deeltelijk gesloten, gemaakt van
perspex of glas. Er zijn modellen
met een aluminium of messing
frame of een gelakt frame in mo-
dieus wit, zwart of een andere
kleur.

Scheidingswand
ut_.in_.n__.inga yv chivj.

De meeste zijn vierkant en zuil-
vormig, maar er zijn ook recht-
hoekige, driehoekige en zelfs
zeskantige uitvoeringen. Sommi-
ge vitrines hebben een ondoor-
zichtige achterwand, andere
zorgen door middelvan een spie-
gelbodem of -achterwand voor
een bijzonder effect. Het decora-
tieve resultaat is optimaal als een
vitrine is voorzien van (halogeen)
binnenverlichting.

" Een smaakvol ingerichte vitrine zal in het interieur echt
een kijkobject vormen.

Vitrines kunnen tegen een wand
worden geplaatst, maar lenen
zich meestal ook uitstekend als
vrijstaand meubel. Alleen als
kijkobject, als de ruimte het toe-
laat, of in de functie van schei-
dingswand.

Steeds vaker worden vitrine-

onderdelen ingepast in bergmeu-
belen. Een deel van de inventaris
gaat in dat gevaar schuil achter
deurpanelen, een ander deel
wordt uitgestald en sfeervol ver-
licht achter perspex of glas. Dit
soort 'luchtige' elementen ma-
ken een bergmeubel lichtvoeti-
ger en sierlijker.
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<3 woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, Fax 045-739364

Onroerend goed te huur gevraagd
Jonge vrouw zoekt APPAR-
TEMENT of boyenwoning in
Heerlen of Sittard onder de

’ 500,-. Tel. 045-223976.
WINKELRUIMTE regio Sit-
tard, plm. 100 m2, huurpr.
max. ’ 700,-. 045-420109.
Spoed! Woning, flat of etage
te h. gevr. omg. SITTARD/
Susteren/Echt e.d. Tel. na
18 uur 046-523418.
Met spoed gevr. ETAGE of
app. voor 1 pers. te Heerlen
of omgev. Tel. 045-712842.
Filmer zkt. tijd. PIEDATEER
in Maastricht, max. ’700,-
-all-in. Tel. 023-313037.
Te h. gevr. spoed: WOON-
RUIMTE Geleen of omg.
Huur tot ’ 1.500,-, voor drs.
gezin. 046-751812 na 20 u.

Gevr. eengezinswoning
gem. VOERENDAAL, huur-
pr. plusm. ’BOO,- p.mnd.
Tel. 045-750190.
3 Nette studenten zoeken
WOONRUIMTE in Maas-
tricht, liefst centrum. Tel.
085-610992.
Te h. gevr. WOONRUIMTE
voor 2 meisjes in Maastricht
of omgev., v.a. 1 jan '92,
max. ’BOO,- p.mnd. Tel.
043-687284, na 20.00 uur.
Vragen naar Mariëlle.
HOSTESS zoekt kleine wo-
ning of appartement. Tel.
045-714007.
Gevraagd APPARTEMENT
te Heerlen of omgeving voor
2-pers. en 1 kind met keu-
ken en bad ca ’ 650,- p/mnd
inrt fU-i-01 «WK. Tnt IQu_ - ._. .w.w._. ..*_, __.-_. „. | |||W. UH3"_ I J___ lU. I9U

Onroerend goed te huur aangeboden

België, centrum Luik.
Te huur privédub en 3 appartementen. Tel.

09-3241236215 van 10-18 u. Na 18 u. 09-3241523365
Te huur

kleine luxe appartement
in centr. Heerlen, voor 1 of 2 personen, lnl. Koreman
Oosterse tapijten. Honigmanstr. 31, Heerlen. 045-714914

6433 CL, huisnr. 108.
Te huur:

Hoensbroek/centrum (winkelerf)
2-Kamer appartement op 3e verd. met centrale verwar-
ming en berging. Huurpr. mcl. stoffering ’6OO,- fj/m. Te
aanv. per 15-12-1991. lnl.: W&L Vastgoed 8.V., tel. 043-
-257474.

Te huur aangeboden zeer bekend
Cafetaria petit restaurant
centrum Wyck-Maastricht

Brouwerij vrij. Vereiste horeca-papieren. Zonder de nodige
contanten onnodig te reflexteren. Br.o.nr. B-9876,

Limburgs Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Laag seiz.: KAMER in Hotel,
centrum Valkenburg, va.

’ 125,- p.w. 04406-12125.
Centrum HOENSBROEK te
h. woonstudio best. uit: zit/
slpk., keukentje, douche,
toilet, centr. verw. Te bevr.
Nieuwstr. 10, Hoensbroek.
Tel. 045-211527.
Gevr. persoon die met mij
de woning wil BEWONEN,
huur ’250,-. 045-225194.
Gestoff. en gemeub. AP-
PARTEMENT voor net, wer-
kend pers. Kouvenderstr.
Hoensbroek 045-226359.
VALKENBURG, kl. bunga-
low met 2 slaapk., gestoff.
en gemeub., voor 5 mnd.,
’Bl5,- p.mnd. excl. lnl.
04459-1305.
Te huur APPARTEMENT te
Brunssum all in ’625,- Tel.
045-212843 van 9. tot 17.u
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.
Te h. luxe APPARTEMENT
met o.a 2 slpk., dakterras en
kelder in centrum Roermond
nabij station. Br.o.nr B-9877
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Appartement te huur bij sta-
tion SITTARD. Br.o.nr.
B-9807, LD, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HOENSBROEK, garage
met berging en kelder op
2.000 m 2weiland, landelijk
gel., huurpr. ’175,- per
mnd. Tel. 045-220550.
LANDGRAAF: (Waubach)
te h. loods 360m2 met par-
keerplaats. Huurprijs
’9.500,- p.jaar. Br.o.nr. B-
-9881, LD. Postbus 2610,
6401 DP Heerlen.
Te huur mooie boyenwoning
te HOENSBROEK voor
2-pers. Tel. 04492-1822.
Te huur WlNKELAantoor-
ruimte te Voerendaal, groot-
te 170 m2. Tel. 045-752619.
Te huur in KERKRADE: in
rustig gelegen goed onder-
houden appartementen-
complex, ook zeer geschikt
voor ouderen. Twee-kamer-
appartementen, ’ 491,53
mcl. service-kosten. De ap-
partementen zijn voorzien
van een individuele c.v. - in-
stallatie en goed geïsoleerd.
Inschrijving onder vermel-
ding van naam, adres woon-
plaats en gezinssamenstel-
ling naar : N.S.A.W., Post-
bus 741, 5201 AS S-Herto-
genbosch, tel. 073-120911 (
tussen 9.00 en 12.00 uur),
mevrouw W. Brandsma.

Onr. goed te koop aangeb-Zgevr.

** * Huizenkopers opgelet! ** *
Voor een veilige aankoop, een snelle taxatie en debeste

hypotheek: Uw ideale partner en adviseur!
#^H_H VAN DE PAS MAKELAARDIJ wjt
%^ff% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG b||
W Burg. de Hesselleplein 13, Heerlen NVM- Telefoon: 045-741616

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.

Immobiliën Van Lier/
Radermacher GmbH

Tel. 0949-24073017 van 9.00-13.00 uur.

Vrijstaand
Modem landhuis op 900 m2in Teuven, 2 km onder

Slenaken. Geh. onderkelderd (dubb. gar.), zitkamer (plm.
40 m2) woonkeuken (plm. 24 m2), 3 slaapk., badkamer,

Cv(olie). Degelijke bouw, geïsolleerd. ’ 375.000,- k.k.
Vrijstaand

Prima staat verkerende semi-bungalow met 2 è 4 slaapk.,
zitk. (40 m2), eetkamer, keuken, badk., CVgas, dubbele
garage, grote tuin met vijvers, ’ 310.000,- k.k. Wittem.

Vrijstaand
ouder huis, 1.062 m2, kelders, zolder, 6 kamers, badk., vrij

uitzicht voor en achter. Wijlre, ’ 220.000,- k.k.
Makko Gulpen

(W. Timmermans, NVM-makelaar/beëd. taxateur og en W.
Defèsche, beëdigd taxateur og). Rijksweg 67, Gulpen. Tel.

04450-2182. (zaterdag 10.00-13.00 uur).

Hulzen 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

Wilt U uw huis verkopen
Wij zoeken voor onze Duitse klanten vrijstaande en

halfvrijstaande huizen in het grensgebied.
IMMOBILIËN 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 deskundigheid en ervaring bij de
verkoop van onroerende goederen in het grensgebied!

Wij geven u raadbij:
* de reële prijsstelling

* de afwikkeling zonder problemen
* en een snelle verkoop van uw huis

Overtuig u van onze betrouwbaarheid!!!
Overleg vrijblijvend met onze deskundige, internationaal

ervaren raadgevers.
Profiteer van onze ervaring, want bij APPEL telt:

"Een goede raad spaart veel geld"
250 DM BELONING

betalen we aan diegene, die ons helpt aan iemand diezijn
huis verkoopt. Bel voor meer informatie!!

ll»fc____^__KE-l "_r__E_r__K_:___ Iu 1-l-»--fc-M->*-—_■_.__-.---_-----------

WAT UW HUIS AANGAAT:
Geen verkoop, geen kosten!

(nooit advertentiekosten)
VAN OPPEN 8.V., Undeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Sittard, Industriestraat 35
Te koop of te huur.

Op handelsterrein gelegen bedrijfsobjekt, bestaande uit:
showroom/verkoopruimte met verhard terrein, alsmede
vrijstaand woonhuis met o.a. kantoor, kelder, hal, woon-
kamer, luxe keuken, 3 slaapkamers en fraaie badkamer.
Uitbreiding is mogelijk. Uitv. gegevens en koopprijs op
aanvraag. Tel. 046-510655.

Te koop woon/winkelpand
Diepstraat Eijsden. Pr.n.o.t.k.

Inlichtingen tel. 04409-2359 of 1681.

Service-flat
Groot fraai gelegen 2-kamerflat. Groot zonnig zitbalcon

met mooi vrij uitzicht, badkamer, veel bergruimte, Cvgas
lift, direct leeg, rand Vaals, ’ 115.000,-

Makko Gulpen
(W. Timmermans, NVM-makelaar/beëd. taxateur og en W.

Defèsche, beëdigd taxateur og). Rijksweg 67, Gulpen.
Tel. 04450-2182. (zaterdag 10.00-13.00 uur). ]

Te koop Lanaken
in residentiële wijk nog enkele kavels villa-grond. 'Grootte ca. 20 are, prijs 1.550 Bfrs per m2.
lnl. Laeven, Sr 045-751189. I
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
Sittard Centrum

Haltvrijstaand herenhuis 1980, gerenoveerd. Evt. geschikt
voor praktijk/kantoor. Vraagprijs ’ 279.000,- k.k.

Info: Euveko Makelaardij BV, Geleen, Rijksweg-zuid 1 E,
Tel. 046-749450.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

Geen verkoop -
Geen kosten

Heerlen
Agaatstr. 2, uitst. onderh.
halfvrijst. woonhuis met tuin
en mogelijkh. v. garage.
Ind.: geh. onderkelderd, 3
slaapk., woonk. m. parket-
vloer, eiken aanbouwkeu-
ken, badk. Perc. 240 m2,

’ 123.000,-k.k.

Kerkrade
Kaalheidersteenweg 203,
zeer goed onderh. halfvrijst.
woonhuis met tuin, garage
en berging. Ind.: kelder, L-
woonk., gr. keuken mcl.
complete aanb.keuken, 3
slaapk., 4e slaapk. op zolder
via vaste trap, overdekt ter-
ras. 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.

Heerlerheide:
goed gelegenen uitstekend
onderhouden appartement

op de eerste verdieping met
o.a. berging, hal, toilet,

woonkamer met open keu-
ken badkamer 2 slpk. 2 bal-
eons, cv., nwe. vloerbedek-

king. Terstond te aanv.
Prijs ’ 90.000,- k.k.

KERKHOFFS makelaardij
o.g. BEEK, tel. 046-373427

Te koop Zutendaal: prachtig
gelegen BUNGALOW in vil-
lawijk op 20a. (2xl Oa), 40 op
50 m. Mogelijkheid tot meer-
dere bouwpl. Munsterse-
straat 22. 09-32.11.764511.

■e? '"\"

Norel hallenbouw
Build to lease
Hamar, 045-210719.

Kerkrade
Goed gesitueerd ruim tus-
sengel. sfeervol woonhuis

met binnenplaats. Ind.: beg.
gr. ruime hal, woonk.(4o m2)
eetkeuken, douche. Kelder.

Verd.: 4 kamers, toilet, vaste
trap naar zolderverd. alwaar

3 kamers. C.v.
Prijs ’ 105.000,- k.k.
LIVAC B.V.

Akerstraat Nrd.ll Brunssum
tel. 045-220550.

BELONING ’5OO,- voor de
tip die leidt tot koop van een
ouder huis of boerderijtje
tussen Heerlen en Maas-
tricht. Tot ’ 150.000,-. Tel.
04492-5288.
Te koop gevr. vrijst. ruim
woonhuis, min. 4 slpks. in
ÜBACHSBERG, Klimmen of
Hulsberg. Max. ’ 280.000,-.
Br.o.nr. B-9519 LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Halfvrijst. woonh. Ind.:
woonk., eiken keuken. 1e
verd.: 3 slpks. en badk., zol-
der, gr. garage en tuin,
’155.000,- k.k. Touwslager
6 BRUNSSUM 045-257753.
AMSTENRADE, Hommer-
terallee 2b, vrijst. bungalow
met 1 slaapk., in zeer goede
staat, ’159.000,-. Wijman
& Partners, 045-728671.
Te k. halfvrijst. herenhuis te
MERKELBEEK. Perceels-
grootte ca. 1.000m2, 5 slp-
kmrs. Duurzaam gebouwd,
bwj. 1980, vr.pr. ’269.000,-
Tel. 045-271213.
HEERLEN, Schaesberger-
weg 48, (nabij centrum).
Perf. drive-inn woning met
inpandige garage, 3 slpkmrs
40m2 woonk. 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.
OIRSBEEK, Putstr. 13. Ka-
rakt. halfvrijst.(herenhuis)
met mooie tuin (480m2), ga-
rage, ruime woonk. met ser-
re, 3 slpkmrs. zolder (vaste
trap) kelder c.v. ’165.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
HOENSBROEK, Oranje-
boomstr. 2 (Passart-Zuid)
halfvrijst. hoekpand met ga-
rage, tuin, 3 slpkmrs. zolder,
kelder, serre. Keurig pand
op leuke ligging, ’128.000,-
-k.k. Tel. 046-742550 Jos
Storms O.G. Geleen.
HEERLEN app. met eigen
gar., 2 slpks., lift, groot bal-
kon, met gebr. van groot
dakterras, ’120.000,- k.k.
Tel. 045-723993.
HUIS gezocht met tuin tot
’120.000,- in grensstreek.
Schwerger, Handelstr. 24,
5120 Herzogenrath. Tel.
09-49-24077182

OIRSBEEK, Beethovenstr.
8, geschakeld halfvrijst.
woonhuis, bwj. '74. Ind.: hal,
keuken, woonk. (36 m2) met
parket, inp. garage, 3 slpks.
(parket), badk. Tuin op het
zuid, pr.n.o.tk. 04492-3325.

I HOENSBROEK, Lichten-I bergstr. 38 halfvrijst. woon-
-1 huis met garage en berging.
| Ind.; hal, toilet, keuken,

woonk., 3 slpks., douche,
kelder, zolder. Vraagprijs

’ 135.000,-k.k. lnl. van Oost
Assurantiën V.O.F. Juliana
Bernhardlaan 8, 6432 GW. Hoensbroek. Tel. 045-
-224241 b.g.g. 045-218062.
Te koop vrijstaand WOON-
HUIS met kantoor, garage-
hal en verkoopterrein, ge-
heel afgezet met Heras hek--1 werk, opp. groot ca. 1.250m2. Voor vele bedrijfsdoel-

-1 einden geschikt. Vraagprijs
’289.500,- k.k. Thans ge-
vestigd: autobedrijf. lnl.
Leijenaar's autocentrale,
Ridder Hoenstraat 145 t/m
151, Hoensbroek. Tel. 045-
-212091; fax 045-213739.- Te koop: BRUNSSUM, half-

' vrijst. woonh. met gar. en
1tuin. Ind.: gr. woonk. met

' open haard, open keuken
■ mcl. app., 3 slpk., luxe badk.

" 2 zolderk., vr.pr. ’ 165.000,--_ k.k. Tel. 043-252425
i Te koop BEDRIJFS O.G.
i Nabij Heerlen, horecapand
f ook gesch. als winkelr., ei-

" gen parking, 60 zitpl., opp.
5 575 m2. Vr.pr. ’300.000,-

-k.k. mcl. invent. lnl. 043-
-" 252425

■ Exclusieve VILLA Spaanse- stijl te koop te Hasselt, Lim-, burg, ’1.000.000,-. Tel. 09-
-' 3211361754 Mevr. Kerkhofs- HEERLEN in centrum gele-
■ gen kantoor of winkelpand

' (230 m2) geen horeca en» bovengelegen kamers.
) Vraagprijs: ’350.000,- k.k.

Mak. kantoor Janssen 046--; 335840.- Te k. halfvrijst. WOONHUIS- te Munstergeleen, 3 slpks.,. badk., woonk., keuken, bij-■ keuken, kelder, zolder, ga-
rage, cv., tuin 23 m diep. Vr.; pr. ’ 129.500,-. 046-513666. NUTH bedrijfsruimte (ca.

t 750 m2) en/of kantoorruimte
i (ca. 245 m2). Gunstige lig-
_

ging en huurprijs! Huurprijs. op aanvraag. Mak. kantoor- Janssen 046-335840.
) SCHINVELD. Bedrijfspand■ met boyenwon. m. eigen in-
■ gang. Centraal gelegen,
■ grote etalagepui; event. ook. horeca. Vr.pr. ’ 198.000,--. k.k. Mak. kantoor Janssen
) Tel. 046-335840.- WIJLRE, plan Etenaken.- Zeer goed onderh. tussenl.
3 woonhuis met tuin en gar.- Bwj. '81. Ruime woonk. met
3 open keuk. (luxe kunststof

keuk. en vaatw.) travertin. vloer. 3 slp.kmrs. w.v., 2 met
j parketvl. Vernieuwde witte. badk. met 2e toilet. Ruime

zolder bereikb. met vlizotrap ,
jAanvaarding i.o. pr.. ’149.500,- k.k. Tel. 04450-
-3 3702.

GELEEN, halfvrijst. hoek-

" woning met garage, z-
-1 woonk., keuken, 3 slpk.,

" badkamer, 2e toilet, vaste

' trap zolder (mog. 4e slpk.)
en tuin (mog. subsidie).. Vraagpr. ’ 137.5000,- k.k.

I Mak. kant. Rob Dassen
046-375757.

,Te k. gevraagd HUIZEN. voor Duitse gezinnen. Euro
Immobiliën, tel. 045-414015

Bedrijfsruimte

6433 BH, huisnr. 7.
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-
mechelen (België), goed ge-
legen, opp. 500 m2. lnl. 09-
-3211-762212.

Te huur kleine doe-het-zelf
GARAGE, in Heerlen. Tel.
045-721976.

Bouwen/Verbouwen
[Kunststof RAMEN en deu-

ren, schuifpuien, nu extra
1winterkorting tot 15%. Direkt. van fabriek. Ook wederver-
kopers gaevr. Fa. Feso-
therm, tel. 045-215341.

" Voor al uw SANITAIR, gas,

' water, cv., badkamers. Ook

" aanleg. Tel. 045-441211. Gratis af te halen plm. 300
DAKPANNEN. steenrood.- Tel. 045-210040.

:Te k. beukehouten TRAP,
14 treden hg., 2.70 mtr. Tel.
045-231861.

Bouwmaterialen & Machines

TO_E_s2s_£%P7
Zand Grind Bouwmaterialen

Tuindekoratie Transport
WESSEM, Groeneweg 1, tel. 04756-1442

MAASTRICHT, Borgharenweg 160, tel. 043-631999
BRUNSSUM, Bouwbergstraat 102, tel. 045-251962

KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Nieuw 1e k. BALKHOUT,
63x160 ’6,61 p.m. 75x175
’8,60 p.m. 75x200 ’9.83
p.m. mcl. BTW. Impreg b.v.,
In de Cramer 18, Heerlen.
Tel. 045-717733.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-'
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te koop witte GRINDTE-
GELS 50x50 cm, ’2,- p.st.
Zelf af te halen. 045-229892
RADIAALZAAGMACHINE
Dewalt 8001, zaagdiepte 9
cm. 1 jaar oud, Vz pr.
’1.400,-. Willems Bouw-
service, Haesselderstraat 1,
Geleen. 046-743791.
Te k. Scheppach FREES-
MACHINE met toebehoren,

’ 750,-. Tel. 045-250352

1e keus vuren BALKEN, te-
gen zeer concureerende
prijzen b.v.: 5x7 cm ’2,25
p/m; 5x15 cm ’4,50 p/m;
6x16 cm ’5,75 p/m; 7'/_x
171/2 cm ’7,85 p/m. enz. Al-
les mcl. BTW! Houtzagerij
Windels, ind.terr. Bouwberg,
Brunssum. Tel. 045-270585

In/om de tuin
DOMPELPOMPEN vöör
kelders en vijvers, 7.000 liter
per 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
KETTINGZAGEN huur of
koop je bij Brouwers/BB IS!
Maastricht 043-684444,
Heerlen 045-411930, Wijlre
04450-2220.
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
Te k. Oud-hollandse, nostal-
gische BUITENVERLICH-
TINGEN en brievenbussen
tegen zeer voordelige prij-
zen. Fa. J. Janssen en van
Dorst, De Hut 7, Gulpen.
Tel. 04450-1970.
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J - HEERLEN
I ':'fMHBBHPMMBB'R''''B Zr mme eengezinswoning I
■ "*fsnjT T J| met zr 9r- mooie <vin nietach- !
* * __.<__ SES terom. Ind.: 2 kelders, entree, |

gang, toil., woonkam., eet- I
kam., mod. keuken, bijkeuken, J

1"yWÉWMy 3 slaapkam., badkamer met |
Ti tifl nw'' zr' ru'me zo'd- Ged. 9e" IMjmHiqH , isoleerd. Prijs in ond. overleg ■

■____^-^TÏÏ3!i
HfiiiHÉ

HOENSBROEK
| <gm Zr. ruim vrijst. landhuis | "

ca. 1000m3. Prijs n.o.t.k.
Inruil event. mogelijk.

■ .NVM Onroerend Goed Makelaardij ,—^--

■il LEEnAiß_t"_., m \Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen 'Telefoon: 045-717237
HHH__JHH_,____H H_H-HB ____■ ______! ___H_ HH____-H______! ____________U___B ____■ ■■■«____■ ____■

f^V\ te koop J
STEIN, Schinekstraat 9

Vrijst. bungalow met nieuwe c.v., gr. garage, kelder en f.,,
siertuinen. Oppervl. 815 m2. Ind.: r. hal, woonkamer ±» '1
met open haard en tegelvloer, leefkeuken met nieuwe kei»* tye
st. met alle app., 3 slpk., nieuwe badk. m. ligbad etc. I

Vraagprijs ’ 289.000. 'He
GELEEN, Marisstraat 59 |ft
Winkel/woonhuis met ca. 200 m 2bedrijfsruimte. Ind.: 9rT ■mige woonkamer met leisteenvloer, r. keuken, 4 slaapk "w ' Ifl
dakterras. . Ifij,

Vraagprijs ’ 285.000.
GELEEN, Leeuwerikstraat 37 typ,
Ouder type h-il. Tijnj #'|Mj4imb ja JWtftf»rfr berging k>
op 't zuiden. OpperyfcMjEillßHXoonkamer en' *eenvoudige keukenrbiPluKeiT^ern." T. douchen"' 1 y.
vaste trap n. afgewerkte zolder. ij) t

Prijs ’155.000,-r 1

SCHINNEN _fl

-__-iiiüü_l ___F* i

ü_r__.: __. _^^ _ Ai_9__Bn___P__F^V^ «t* Hr

w v'-mSEk
_E°n

Aan rand van natuurgebied gel. riant vrijst. landhuis om_J 'e
door ca. 2300 m 2parktuin. Bjw. '77. Ind.: souterrain m. o.a J (
garage, royale hal met vide, woonk. ± 52 m 2, open haa"
tegelvloer, kantoor c.g. speelk. +25 m 2,5 slaapk., badk. n\
bad, douche, 2e toilet etc, afgewerkte zolderkamer. Deg " 0.
tic.
Vraagprijs ’ 575.000,-k.k. S
GELEEN, Gansbeek 86 - -Rustig gel. bungalow met zonnige tuin. Ind.: hal, ruime Wjjjmer met open keuken ± 45 m 2met tegelvloer en aanboi"*jJ
ken, 2 slpk., badkamer met ligbad. Trap n. verdieping- v
beslist van binnen gezien worden.
Vraagprijs /145.000,- k.k.
SPAUBEEK, Soppestraat 2 -.

_4__j__ _flnw. H ■ IHÉÉi ___Cnii'"'j____fi|1

Vrijst. bungalow met zeer gr. garage, kelder en rondom s^nen. Oppervl. 750 m 2.Ind.: royale hal, L-vorm. woonkame' ~open haard en schuifpui, gr. leefkeuken, bijkeuken, 3 r. slP*' N
badk. Ged. isolatie en rolluiken. Aanv. ca. aug. '92.
Vraagprijs ’ 369.000,- k.k. RHr H, ' tl

TE HUUR
OUD-GELEEN, Marcellienstraat 1 .
Representatieve kantoorruimte te huur in winkelkern en Jfnabijheid van NS-station. Begane grond ca. 85 m 2vloeW lt,
pervl. Verd.: ca. 100 m 2, verdeeld in 5 ruimten. Aanvaard"
direct.

Huurprijs in overig

gf^ MARINUS KRIJNTJESJ|V1L beëdigd makelaar & taxateur o9\Kummenaedestraat 72 - 6165 BK Geleen. Tel. 046-751^

DOE lETSAAN STEREOGEDRtt
Stereogedreun een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De Nedef
Stichting Geluidhinder helpt bij het vinden van een oplossing v 0

-*^v vormenvan lawaai in en om huis. _/^fe\
Lj^/ / Postbus 381, \TCf~* /f I

/të l 2600 AJ Del"' 1 *^»-l <f/fo 11 .
/ .

I:lrT7T^^"_^l|»JJ"fff"Jl
■ééhhhhhhhhhhhll hhHh

Nog vóór de kerst kunt u comfortabel wonen j
met centrum Heerlen aan uw voeten

Nieuwbouwappanemcnten in het centrumvan Heerlen. jS^^^^""*""1^

/// wt^^^V "jt. f^T^^Vsv y/£y^4/s/
Met de mogelijkheid van een eigen parkeerplaats in de parkeergarage onder het /// jÓËmwT^r^^èlÈl *b&Jd^'C^^È^T// \jffl/

gebouw. Verder een ruime living (34 tot 47 m 2), 2 slaapkamers, lift, een complete badkamer en een luxekeuken \\ yy w? &j %5 J y^V^/ /y
met apparatuur. De koopprijzen zijn vanaf’ 126.500,-v.o.n. \k%^yw^N H^ .^'rafe^T^
Op Dautzenbergstraat 18H is een schitterendemodelwoning ingericht doorLendfers Decoration. \ P'J J§ysh //
Zaterdag 23 november houden wij open huis en voor diegenen die danverhinderd zijn herhalen we datvan x _T\ s/4wk _/_/
maandag 25 t/mzaterdag 30 november elke dag van 14.00 tot 18.00 uur. \ f^^»!^^^^^^ K-P§Él éCs/^\ &$&/ "^2k

Kruisstraats6,64ll BW Heerlen "mm_"___ fTiriirrni x^J^_^lK>^f^O^'ii HH E'lv_l__s___éS**____s^
Telefoono4s-712255 || STIENSTRA VT^fTt^^H P^Ü__L__L^j^jl
7 ri onn io nn _=_ ___ ___ make.aardii bv mj|gg|__— a \ 1 / "^^____l !R^_____l_ïv\_____v_rVv
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Guilt design

" Deze mini-kamer van Dick Dankers wordt als enige in produktie genomen

Vaanzin
!°itd van het PUDliek °P deze
6Hd e meubeltjes zijn heel wis-
tijli vertelt Jos Gielen van het
ij. bedrijf. „Dat varieert vanF Waanzin' tot 'schitterend.

heb je het als ondernemerj'^goed gedaan."
werpers vonden het een uit-

daging om eens iets voor baby's en
kinderen te ontwerpen. Zij vinden
dat er op dat gebied niets bijzon-
ders te koop is. Daar ben ik het na-
tuurlijk niet mee eens. Ook in Wet

goedkopere genre is er een heel
leuk aanbod. Maar op design-
gebied was er voor baby's inder-
daad niets en daar proberen wij nu
verandering in te brengen."

Dat doet het Baby Meubel Paradijs
met Club Bébé, een programma
met schitterende - maar peperdure -babykamers. Een complete inrich-
ting, met stoffering, heb je er nau-

De meubeltjes zijn uitgevoerd in
zacht getinte lak of met de hand ge-
marmerd hout. De stoffering komt
uit de collectie Abacadabra van het
Engelse Guilt Design. Schitterende
stofjes met dierenfiguurtjes erop,
die zijn uitgevoerd in zachte kleu-
ren die niet zoet zijn. De familie
Gielen heeft deze kamers zelf ont-
worpen en laten uitvoeren.
Aanstaande ouders die bij Club Bé-
bé een kamertje bestellen krijgen
thuis bezoekvan een interieurarchi-
tect. Die stelt een kamer op maat
samen, geheel conform de wensen
en portemonnee van de klant. Die
geldbuidel moet overigens al ruim
bemeten zijn, wil men van deze faci-
liteit gebruik kunnen maken.
„Mensen die niet zo veel te spende-
ren hebben, verwijzen wij naar de
rest van de zaak," zegt Jos Gielen
gedecideerd. „Daar staan leuke, be-
taalbare babymeubels, want wij wil-,
len dat iedereen hier iets kan ko-
pen. Maar je moet jezelf natuurlijk
niet gek maken. Deze kamers zijn
schitterend, maar ze kosten nu een
hoop geld. Club Bébé is voor men-
sen die iets anders willen. We kun-
nen ook hele rare dingen maken, dit
programa is volledig toegesneden
op de individuele wensen. Het is
hier overigens helemaal geen uit-
zondering als mensen zes tot acht-
duizend gulden voor een babyka-
mer uitgeven."

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Zaterdag 23 november 1991 "39

'Inrichting van achtduizend gulden normale zaak'

Designkamers voor baby's
15esign in de Nederlandse
r «amer volledig geaccep-

lijkt te zijn, sluipt het
Trpersmeubel ook de kin-
jj^mer binnen. Ter gele-
ed van een verbouwing;n het Baby Meubel Para-. 'n Breda vijf bekende in-

.^ontwerpers uitgeno-
°m hun visie op hetymeubel te laten zien. In. «ébé worden de ontwer-, van Gerard van den Berg,kckhardt, Dick Dankers,. Quadvlieg en Rob La-uw tentoongesteld.

zien er bepaald niet
t(jp8 s uit. De wieg van Gerard
jj i Berg lijkt met zijn stompe,
d V°£rf len zo uit een aflevering

|(t
e Flintstones te zijn wegge-

s._ \ertederend is het piepklei-
Teltie van Rob Eckhardt, dat
Hj kleiner - extra kussentje
'ciü " e beer °f P°P- De mi-
ite »l zithoek, uitgevoerd in pri-
H Mortdriaan-kleuren, van Dick
(p """> is tot nog toe hetenige ont-
HjJ^arvan zeker is dat het in

Kue wordt genomen.

Schilderen met
kant en zijdeLandschaptuintjes van miniplanten

tl yftezen waren er eeuwen gele-
g heel goed in om van bepaal-

'aDi tlsaivormen miniatuurland-
bben *e formeren. De Japanners
erg die kunst met groot gemak
(jg n°men. Benamingen als Vo-
ll0Tv°or een groep pietepeuterig
ot 5jen boompjes, of Ikadabuki
1^ °°mgroepjes in een platte
Wt io^ we^ 'vlot' genoemd) zijn1 iang bekend.

of Selaginella, varentjes of zelfs
grasjes kunnen erin mee doen. Met
wat grind of brokjes (tuflsteen kan
de mini-landschapsarchitect zich
helemaal uitleven. Heuveltjes,
paadjes of zelfs met behulp van een
stukje plasticfolie een vijvertje, dat
is allemaal mogelijk. Snoeihout van
de druif of van een" treurwilg kun-
nen bij dit creatieve spel eveneens
gebruikt worden.

Een vensterkaart kun je kopen of
zelf uit dik papier of dun karton
snijden. Zet de zijde in een span-
,raam of bevestig het met plakband
op een zelf gemaaktkartonnen ven-
ster. Dit voorkomt dat de dunne
verf gaat doorlopen. Het doorlopen
van de kleuren is verder te vermij-

Schilderen op zijde is niets nieuws,
wèl nieuw is het beschilderen van
kant met zijdeverf. De effecten die
daarmee bereikt kunnen worden
zijn werkelijk sprookjesachtig en
gecombineerd met beschilderde zij-
de levert het schitterenderesultaten
op.
Er is een grote variatie in toepas-
'singsmogelijheden, bijvoorbeeld
wenskaarten, schilderijtjes, doosjes
en wandkleden. De kantenmotie-
ven zijn verkrijgbaar in hobbywin-
kels, waar ook de benodigde zijde-
verf, gutta én effectzout voorhan-
den zijn. De lapjes kant zijn er in
■variaties als motieven in bloem- en
dierfiguren, die jekunt uitknippen.
Zon mapje kost gemiddeld twaalf
gulden.

den door de lijnen met gutta (een
stopmiddel) af te dekken. Laat de
gutta goed drogen.
Schilder de nu ontstane vlakjes in
met zijdeverf. Breng deze met een
penseel rechtstreeks vanuit het pot-
je op de zijde aan. Om een aquarel-
achtig effect te bereiken kan een
klein beetje water door de verf ge-
mengd worden. Strooi in één of
enkele kleurvlakjes een paar kor-
rels effectzout, zodat daar een grillig
'dessin ontstaat.
Laat alles goed drogen en fixeer het
door de achterkant gedurende mini-
maal drie minuten te stijjken, met
de de strijkbout op zijdestand.
Plak het stukje zijde op een afdek-
kaart van 10,5 x 20,5 cm, maar zorg
ervoor dat er geen lijmrandje zicht-
baar is via het venster. Lijm de af-
dekkaart in de vensterkaart, zodat
het 'landschap' achter het venster
komt. Knip uit kantstof de onder-
deeltjes die nodig zijn voor de af-
beelding en plak ze met transparan-
te hobbylijm op de juiste plaats op
de kaart.

overzicht hypotheekrente

*llt0 zijn vanouds
,*s gasten in onze huiska-
«fler] e hebben dan ook een
J strc_andse naam gekregen, zoals,
*an hPvaren en de nestvaren. Ze

'ert>la als vriJ 'moeilÜke' ka"
Kennis over de oor-

'^t vf 1Sroeiwijze van de platen,
'°oi bet gemakkelijker om ze

gr°en te houden.
Sn is zonder twijfel inge-

de sporenhoopjes die bij
'^, Planten onder de bladeren

*ttesfngs de nerven) verschijnen.
v aren vormt eenkoker in de

t (g,.911 bladeren waarin ze als epi-
eilend in tak-oksels) humus

\ rjf6 en- Een nestvaren kan dan
'^er.1*13 op een tak aangebracht
e«6t w' die dan in een plantenserre
*H n» ,ordt, bijvoorbeeld temiddenorchideeën.
6 wVl i Ilschappeüjke naam Asple-
Mèn l* afgeleid van het Griekse
uitent milt betekent. A-splèn

tegen miltpijnen. In de
Hcii Was net blad dan ook een

Wie er meer in ziet om een forse
schaal te vullen met bloeiende plan-
tjes in één kleur, kan aan kaapse
viooltjes denken, of aan kerstster-
ren. Met wat ranken van klimop bij
de hand verricht je wonderen in
zon plantenschik-avontuurtje.

lt j arnerhand zijn we in ons land
instaat om in een decoratievetTlsche, tamelijk platte bak leu-
!T^andschapjes aan te leggen,

s weten van steeds meer
T *en mini-versies voort te

ke ~n. waarmee waarlijk artis-
ulnen °P kleine schaal' ge-

worden. Ze blijven
Of ]. end lang in stand. Het is ook
lv°o_V. deren een leuke uitdaging,
I VeJ?eeld ter gelegenheid van
lt upaardag of ander huisfeestje.
ots n ook in wedstrijdverband

sdmS eerd worden.
islt j- 6^ heleboel 'spul', dat volwas-
_s °f er als zodanig uitziet waar-
irge?Werkt kan worden- Slaapka-

uk, koraalmos, bolletjes mos

Tamelijk nieuw in ditverband is Fi-
cus benjamina Natasja, die een fijn
blad heeft. Ook van de cyclaam is er
een minivorm diezich voor dit doel
leent. De kleine Anthurium kan na
de bloei in een grotere pot overge-
zet worden, waar hij dan verder
groeit en later weer kleine bloemen
geeft. Ook veelkleurige miniroosjes,
kleine primula's, Kalanchoës en
Streptocarpus kunnen een mini-
landschapstuintje verlevendigen.

Klimaathuiskamer niet echt goed voor varens
Hoewel de lichte verlaging op de kapitaalmarkt in de voorbije week
enige aanleiding vormt tot enig optimisme voor een lagere hypotheek-
rente, dreigen internationale ontwikkelingen die hoop weer te versto-
ren. Dergelijke ontwikkelingen lossen elkaar steeds af waardoor de
hypotheekrente, mede dooreenruime marge ten opzichte van de kapi-
taalmarktrente, al lange tijd opvallend stabiel is.

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. 10jaar 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.

@Copyright 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.
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afgesponsd worden èn besproeid.
Gebruik daarvoor ontkalkt leiding-
ofregenwater. Ze hebben een hekel
aan de zouten die zich in ons drink-
water bevinden.
De wiritertemperatuur voor de nest-
varens is 16 graden, voor de overige
12 graden. Er is ook een nestvaren
gekweekt waarvan de bladeren wel
degelijk ingesneden zijn: A. nidus
Fibrantum, met donkere hoofdner-
ven. Deze varens willen alle licht
staan maar nooit direct in de zon.
De vochtige atmosfeer rondom
kunt u bereiken door de plant op
een 'eilandje' te zetten, dus de pot
op een omgekeerde schotel in een
schaal met water.

Bruine randjes
In de zomer, als de plant nieuwe
bladeren gaat vormen, krijgt ze
meer water met elke week wat
vloeibaar plantenvoedsel. Er zijn
liefhebbers met groene vingers wie
het lukt om in hun kasje uit de spo-
ren, via het prothallium nieuwe va-
rentjes te kweken. Een heel werk,
dat u dan ook maar beter aan de
kweker kunt overlaten..

In het voorjaar moet de groteAsple-
niumplant van nieuwe grond voor-
zien worden. Maak zelf een luchtig
mengsel van bladaarde, oude koe-
rnest en wat turf. Denk aan de drai-
nagelaag.

'efenfnsen noemen de bladeren
I<W '■ een term die vaak bij de
H 2i-erk-unst gebruikt wordt.
6 Soni 11 de bladeren van de diver-
Nerri n niet altiJd gedeeld en

20als bü de broedvaren (As-

'3del daucifolium) het geval is.. bl a j Soort verschijnen op de ou-
|t njlaeren bruine bolletjes waar-

et n^We Plantjes groeien, corn-
et /t* wortels. Dit jonge broed

tr.et"? een mengsel van bladaar-
Ht o rivierzand en wat oude koe-
\\t uP?otten. Na enkele maanden
HliiH an vrienden en bekendenN>dt n met zelf gekweekte

UVnlferum zorgt op dezelfde ma-
kken vermeerdering. De verenNer , °'n 60 cm lang. Zeker een
H*eH g en een halve meterworden de bladeren van A.

" De bladeren van varens moeten worden afgesponsd en besproeid. Bruine bladranden geven aan dat
de plant 's winters van de kou te lij-
den heeft of op de tocht staat. In de
zomer kan dit duiden op voedselge-
brek. Het bruine randje kan op en-
kele millimeters na weggeknipt
worden.

Ontdekt u schildluis, verwijder de-
ze dan met een penseeltjes met spi-
ritus. Zorg ervoor dat de schildjes
niet op de aarde kunnen vallen. In-
specteer om de week of ze terugko-
men. ,

dimorphum. Er zijn kleine steriele
blaadjes en vertiele, waarbij de spo-
renhoopjes langs de rand verschij-
nen.

De nestvaren (A. nidus) heeft onge-
deelde bladeren, die mooi licht-
groen en gegolfd zijn. Ze kunnen
ook een lengtevan een meter halen.
In het hart bevindt zich de koker,
met op de bodem wat bruine vezel-

tjes. De middennerf van het blad
wordt naar de voet toe donker van
tint. Bij de varen australasicum is
die middennerf bijna zwart.

Verzorging
In verband met de verzorging die
Aspleniumsoorten vragen is het

goed te weten hoe en waar ze in hun
bakermat groeien. Ze komen voor
in de regenwouden van tropisch
Azië, Oost-Afrika en Australië/
Nieuw-Zeeland. Ze houden dus niet
alleen van vochtige wortels maar
ook van een vochtige omgeving.
Vandaar dat onze huiskamer eigen-
lijk niet zon best klimaat voor deze
varens betekent. De bladeren moe-
ten dan ook zomer en winter vaak

# Ook kinderen kunnen zich uitleven in het aanleggen van een landschap of tuin op huiskamer-
formaat.

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE
welijks onder de twintigduizend
gulden. Losse elementen zijn goed-
koper, maar duurder kan ook. Zelfs
wie een ton wil spenderen kan in
Breda terecht.

Stooktabel week:
i/an zondag: 10 november t/m zaterdag: 16 november 1991

Bij een normaal hoort een streef- Het weekstreef- en een totaal
jaarverbruikin verbruik voor de verbruikkost u: streefverbruik

m3van: afgelopen week sinds 13 oktober
van: (meterkaart 1991 (meterkaart

kolom 3) kolom 5)

800 24 ’ 13,68 94
900 27 ’ 15,39 107

1000 30 ’ 17,10 118
1100 33 ’ 18,81 131
1200 36 ’ 20,52 143
1300 39 f 22,23 154
1400 42 ’ 23,94 166
1500 45 ’ 25,65 178
1600 48 ’ 27,36 190
1700 52 ’ 29,64 204
1800 55 ’ 31,35 216
1900 58 ’ 33,06 228
2000 61 ’ 34,77 240
2200 67 ’ 38,19 264
2400 73 ’ 41,61 287
2600 79 ’ 45,03 312
2800 85 ’ 48,45 336
3000 91 ’ 51,87 360
3300 100 ’ 57,00 396
3600 110 ’ 62,70 434
3900 119 ’ 67,83 469
4200 128 ’ 72,96 505
4600 140 ’ 79,80 553
5000 153 ’ 87,21 604
5500 168 ’ 95,76 662
6000 183 ’104,31 723
6500 198 ’112,86 783

Tip: 's Avonds de gordijnen dicht, heus dat helpt!!

Umburgs dagblad woonblad
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Deze Q) NVM-makelaars
werken aan de verlcoop van
Uw huis!
... Aquina Heerlen 045-715566
2. ABC Heerlen 045-712040
3. Leenaers Heerlen 045-717237
4. Van de Pas Heerlen 045-741616 &—,
5. De La Haye Hoensbroek 045-223434 Kfl6. Pickee Landgraaf 045-326767 |||
7. Simons Landgraaf 045-318182 NVM
8. Ernens Voerendaal 045-752142 l-^H

== Trr*. w~ " HEERLEN-= »,Ta —w CENTRUM E
-_= iT"T~lp|lHj| ? ’ 97.500,- k.k.***|pl Boyenwoning. Ind.: =HHMnnyi sout.: kelder. Beg. ==— -'ï____M"3 BtnviirflrwV gr,: ha' en berging. ___:

gl^^j^^ 1e verd.: woonka- SEE:Mdß | mer 8.50x4.00, keu- ==ss ---_^H___B--_^W____^__»l_. ken 1 slaapkamer S3
__= en badkamer. 2e verd.: 2 slaapkamers en zolder- E— ruimte. Aanvaarding direct.

HOENSBROEK

E 5mer 23 m2; terras + tuin. 1e verd.: 3 slaapkamers + :
:s badkamer; 2e verd.: 2 kamers + zolder. Aanvaar- E— ding in overleg. =

BffiLffl fi Vrijstaand woonhuis ES
BJ B> met praktijkruimte. =B. Ind.: sout.: 3 kei- =— m ~? I ders' Be 9' gr': hal' =ass ; %fl_!fl| i woonkamer ca. 29 zrr

»■»»■ m 2, goed geoutil- :
ST leerde keuken (eiken), kantoor .ém^rn2, 6 gara- *
—s ges. 1e verd.: 4 slaapkamers en badkamer. Aan- s
SS vaarding direct. Ss

SE 4.00x3.70, eet- cq. studeerkamer, bijkeuken, tuin ca. Ss
s 70 m diep op het zuiden. 1e verd.: 4 slaapkamers + sss badkamer met bad, douche, v.w. en apart toilet,
s 2 verd.: zolderruimte te bereiken via vaste trap. ______:
5 Grondopp. 1100 m 2.Aanvaarding in overleg.

* VOERENDAAL
■BH 1 ’ 153.000,-k.k.

Bk Woonhuis met gara- s
-___= Bfe- ge. bouwjaar 1988, SE____= p I inhoud 375 m 3. Ind.: SEhal, toilet, woonkamer =■ met half open keuken ==s

■i: 32 m 2, terras + tuin =I en garage. 1 verd.: 3 s^
I kamer 2e verd.: vaste EI trap naar zolder met EUmJ I mogelijkheid voor ka-

-= | Hhh| I mers- Aanvaarding di-

I " Makelaar o.g. " Taxaties EE
" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

| makelaardij *fc _ |

Ü ■>" Hoolstraat 42, Voerendaal

j NVM Met een NYM-makelaar =E
= |makelaarJ koop je zonder zorgen. s=s

IllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllHllllülllll

TE HUUR

CAFÉ met ZAALTJE
(en woning) in de Oostelijke Mijnstreek

Heeft u interesse in de overname
van een redelijk renderend horeca-
bedrijf in een dorpsgemeenschap en
beschikt u over de vereiste
vestigingsdiploma's alsmede enig
kapitaal, schrijf dan naar:

Brand Bierbrouwerij
tav. dhr. R. Keulartz
Postbus 1
6320 AA Wylre

Nadere telefonische informaties op werkdagen
(tussen 09.00 en 10.00 uur) bij de heer
R. Keulartz: 045-461377.

" " i_Pk_ " 'w {\WWWf nvmm __■_■:HYPOTHEEK _^^
SHOP ■

DE BESTE HYPOTHEEK
KUN JE

U NIET MEER MISSEN.
W Om die ene, voor u juiste hypotheek

te kiezen, krijgt u nu deskundig
advies. Van de NVM

U Hypotheekshop. Uit alle hypotheken
W van alle geldverstrekkers selecteren

wij voor u de juiste. Tegen de best
mogelijke voorwaarden.L DE NVM

M HYPOTHEEKSHOP.¥ BETER THUIS IN ALLE
HYPOTHEKEN.

|j Beek
HYPOTHEEKSHOPKRAMER

W Elsstraat 1 - Tel. 046-373601
I Gronsveld

HYPOTHEEKSHOP PUSTJENS B.V.li Rijksweg 37A - Tel. 04408-1423
Jg Hoensbroek

HYPOTHEEKSHOP
STEENS / DE LA HAVE / WALD / DOGGE
Hoofdstraat 88 - Tel. 045-223434

Landgraaf
HYPOTHEEKSHOP PICKEÉ B.V.
Heerlenseweg 22 - Tel. 045-326767

Jciquincil
i■brunssum,

■CONST. HUYGENSSTR. 24 _
.___■ _-_--------------------fl

__B__i_i__Hiif^*'-^_!HEnergiezuinige hoekw. met gar en __^nfIÉHMgrote tuin. Ind: hal, woonk. Keuken Ht^V BJPP^^Hen portaal m toilet, le verd over- fpï jJ^3^SjÉMBHloop, 3 slpks., badk. met douche ■■■[ HHen v.w 2e Verd.: ruime zolder, HfWr'P^T3_BffiE _■Hbereikbaar via vaste trap. Alg.: M____i___i_M-rwffffiT__ H■ De woning is optimaal geisol. enHvoorzien van heleluchtverworming ________________________________%H8w|r.84.0pp.284m2 Geheel |^H_H^^^^^
Hrolluiken. Gasverbr. ca. 15-Om1

■Prijs: ’. 145.000,-k.k.

■ HEERLEN, LANDGRAAF,■RAADHUISSTRAAT 54 HOOGSTRAAT 143

HAppartement op de leverd. Ruim winkel-woonhuis met c.v. en■(lift aanwezig). Ind.: royale entree, tuin. Ind.: o.a. 2 kelders, winkel■woonkamer, keuken, 2 sloapks., 51 m3met 2 kantoren, luxe keuken,■badkamer met ligbad en v.w toilet, c.v.-ruimte en tuin. 1e Verd.:■berging. Servicekosten ’. 15/,- woning: 51 m 2,keuken, toilet.■per maand. De woning is voorzien 2e Verd.: 3 slaapkamers, luxe■ stadsverwarming. badkamer, bergkasl. GeschiktIPrijs: ’. 89.000,- lok. voor div. doeleinden. Aanv. in
I overleg.■ Prijs: ’. 159.000,-k.k.

lagStRAAT 24 *'ANTEBOUWKAVELS
■ *'■■ tekoop in

Bebouwing landhuizen en
woningen. Perc. van 359 m 2

_____■ 10l 742 m 2 in het bouwplan
H Modern verbouwde hoekwoning 'VOGEIZANKHEIDE*■metc.v., tuinen mog. voor gar. .■ Ind.: kelder, hal, toilet, keuken m (hoek Vogelzankweg/■ instak woonk. m plovuizenvber, Stenenkruisweql■ _ bergingen, luin m lerras. leverd. a
Hoverloop, 3 slpks., badkamer. Prijzen V.a.■ Bwjr '52. De woning is voorzien ’ 60.000 - V.o.n.■van kunststof ramen en kozijnen. '■ Aanv. direkt. Vraag meteen de1r... _ ." ■ "___ i i siluatie-lekeninq■ Pri| j: ’. 115.000,- k.k. a

Vrijstaand herenhuis met c.v.
inpandige gar. en rondom tuin.
Ind.: sout: garage, prov. kelder,I . ~^
portaal, berging en c.v. ruimte.

Fraaie halfvrijstaande SCHINVELD
woningen met PRES. ROOSEVELTSTR. 43I rijksbijdrage in Heerlen _£&»_,._

evt. met garage Hfi^

_S" _
_- - _j^ -~- K_ißÉ-___Hl

..|t ;-j_ Woonh. met c.v. en gezamelijkeH binnenplaats. Ind.: provisiekelder.
.jl " ,ii Beo .ar. entree, voorkamer (voor-

mei de bouw is gestart!! m^e winkelruimte co. 14 mJ),
Koopsom woonk. co. 27 m', keuken ca.

’. 142.000/- 12 m 2met eenvoudige inrichting,
il v.o.n. (excl. renleverlies) W. "'jtoil!,7,Lbe'9'uwnl

j
*_-_____.___._____..____ Ie Verd.: 5 slpks. 2e Verd.:Maandbedrag bergzolder. Bwjr. co. '37. Deels/" O/V/- dußb.glas. Grotendeels aluminium(afh. van inkomen) ramen en kozi|nen.

H Bel voor brochure. Prijst ’. 125.000,-k.k.

■ciquinal
Makelaardij 0.G., Taxaties fjjj^ïÜß.
Hypotheek-adviescentrum

Ruys de Beerenbroucklaan 28
Heerlen 818«A óók zaterdags: 10.00-13.00 uur WV

U^^"/A5500 [makelaarJ

Jehuis in de krant brengt mensen over devloer.
Bn de makelaar weet van wanten en kranten.

gUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

= : ___, ÜÊfc =E tte T_a«sSBï_fS__lli____ ' -

" l ' ; . ..'w- \'i ' '
| Heerlen-Wetten ~~

De Kommert 75
Patiobungalow, met losse garage, entree met toilet, li- |

i ving ca. 40 m2met open haard en schuifpui naar patio.
Hoger gelegen open keuken met installatie, bijkeuken
en drie slaapvertrekken. Badkamer met ligbad, dou-

= che, dubbele v.w. en tweede toilet.
= Prijs ’ 235.000- k.k.

berging, doucheruimte en toilet. Boyenwoning met I
woonkamer aan voorzijde en slaapkamer. Zolderruim-
te met twee mansardekamers.| Prijs ’ 155.000,- k.k. |

1 Uw fl llh____> _____ 3 Cjü =

| Hoensbroek _
(gemeente Heerlen)
Stationsstraat 120
Haltvrijstaand woonhuis met zijentree, royale hal met
toegang naar woonkamer,keuken en studeer/slaapka-
mer. Vanuit de keuken is een betegeld terras bereik-
baar (69 m 2). Op de verdieping bevindt zich een
saunaruimte, wasruimte, badkamer en drie slaapka-

I mers.
= Prijs ’ 115.000,- k.k.
= ■ :

Heerlen,

'mmmmmm^ gelde douche met v.w.
NB: het gehele pand is voorzien van rolluiken.| Prijs ’ 119.000,-k.k.

** % Hoensbroek
/"T J\ (gemeente Heerlen) "til lïJi^ Stationsstr. 116-118 |
■ *«l <w^ Café-bar met disco-

Hl Hl **"*">
ruimte, voorraadruimte

["I IfJ || u en keuken. Separate i
' QS~iZ) ..Pm 1 ingang naar een achttal
f,Jfe —%'W% appartementen, alleKil met woon-/slaapkamer, |J^Rrf °Pen keuken en dou-

■::-;i Prijs ’ 285.000,-k.k.

= Kerkrade-Bleijerheide
= Bleijerheiderstraat 53/53 a

Ouder, ruim woonhuis met kelder. Begane grond met
woonkamer, keuken en complete badkamer. Op de
verdieping iseen tweede woonruimte metwoonkamer,

§ keuken en twee slaapvertrekken. Geheel nieuwe bad-
kamer met ligbad, douche, v.w. en tweede toilet.
Prijs ’ 125.000,- k.k.

\\ E

| Partij-Wittem

zen vloer. Keuken met kunststof installatie en bergruimte
onder de trap. Tussenportaal met gaslentoileten trap naar E
de verdieping, alwaar drie slaapkamers en betegelde bad- |
kamer met douche, vaste wastafel en tweede toilet. Berg-

= zolder. =f Prijs ’ 179.500,- k.k.

| Makelaardij |
Akerstraat 23, 6411 GW Heerfen =^ I
tel. 045-71 20 40, A.J.M. Sijstermans
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BRUNSSUM: vrijstaand

: ’ 199.500,-'k.k.

HEERLEN: vrijstaand landhuistype met gas-c.v., garage en
tuin. Rustig gelegen. Grenzend aan een groot wandelgebied.
Goed onderhouden. Ged. dubb. beglazing. Ind. o.a. ruime li-
ving met werkhoek (ca. 46 m 2), open haard. Eetkeuken, bij-
keuken, drie ruime slpk., badkamer met o.a. ligbad, douche
en toilet. Zolderruimte (bereikbaar via een vaste trap). Koop-
prijs ’ 198.500,- k.k.

r C^tT ——*- HEERLEN-ZUID: vrijstaand

bereikbaar, grote garage,
waskeuken, 2 slpk., badk. Beg. grond en 1everd.: royale li-
ving (ca. 78 m 2) met leistenen vloer, openhaardpartij, luxe
keukeninst. met app., 2 slpk., luxe badk. met o.a. ligbad en
douche. Prachtig aangelegde tuin (zuidwesten) met diverse

5 terrassen. Prijs ’465.000,- k.k.

fekjj^^ I&JH HEERLEN: rustig gelegen half-Ayl| B vrijstaand woonhuis met gas
"Mm,- JB (& cv" garage en tuin. Geheel ge-

aP ïsoleerd en uitst. onderh. Ind
M____TM ____ oa U-vormige woon-/eetkame>

H met parketvloer, keuken met eer
B goed uitgevoerde keukeninst
H met app., bijkeuken, vier slpk.

DLÜ M-M H badkamer en zolder (vaste trap)
*»»""«"fci^-i Prijs ’ 198.500,- k.k.

HEERLEN: vrijst. woonhuis met gas-c.v., grote garage en
goed aangelegde tuin met veel privacy. Ged. geisol.; goed
onderh. Ind. 0.a.: provisie- en wijnkelder, royale hal, ruime L-
vormige woonk. (ca. 50 m 2) met open haard, keuken met keu-
keninst., bijkeuken; ruime t.v.-kamer - werkruimte (ca. 40 m 2)
met zitkuil en open haard; serre, 3 slaapk., 2 badk. Vraagprijs

’ 349.000,- k.k. '
HEERLEN: te koop 16 autoboxen (bouwjaar ca. 1967). Ge-

? middelde huuropbrengst ca. ’11.520,- per jaar. Vraagprijs

’ 105.000,-k.k.

j| m HULSBERG: haltvrijstaand
H | woonhuis met gas-c.v., berging

en tuin. Rolluiken. Ind. o.a. pro-
__■_ I visiekelder, L-vormige woonka-

m mer, werkkamer, keuken, bij-- SU I keuken, tuinkamer en wasruim-
H te. 1e verd.: 3 slpk., badkamer.«sJM I 2e verd.: zolderruimte. Vraag-
I prijs (mcl. ged. stoffering)
I ’ 169.000,-k.k.

NIEUWENHAGEN: vrijstaand woonhuis met gas-c.v., garage en
E tuin. Grotendeels voorzien van kunststof ramen met dubb. begl.;: rolluiken. Ind. o.a. provisiekelder, woonkamer (40 m 2), eetkeuken

met een complete keukeninstallatie met app., 3 slpk., badkamer,
grote zolderkamer en bergruimte. Vraagprijs ’ 179.000,-k.k.

NUTH-HELLEBROEK: vrij-
staand ouder woonhuis met

__" l| ï _ 9as_cv-. garage, tuin/weiland- Ë&ËÈÊL ■ cl (to,aal ca' 2000 m2)'lndoa' 2

gÉS " eetkeuken, serre, 3 slpk.. grote

kamer met plavuizenvloer en open haard; keukeninstall. met
app. Drie slpk., ruime badk. met o.a. ligbad en douche. Ge-
scheiden toiletruimte. Zolderberging. Koopprijs ’ 298.000,-
-k.k.

*

PREMIE-A SCHAESBERG: nog 1 kavel, goed gelegen, (n<*
Eikske), met gas-c.v., berging en tuin (garage mogelijk). 1"*
ling: entree, hal, woonkamer, keuken en berging. 1e verd*
ping: 3 slaapk. en een badkamer. 2e verdieping: ruime zol*
bereikbaar via een vliezotrap. Mtren, dak en begane-gro**
vloer zijn geisoleerd. Dubb. beglazing in woonk. en keuk*
Door de premie-A-regeling 1991 is de woning blijvend bèta»
baar. Prijs ’133.950,- v.o.n. (excl. renteverlies). Premie-'
subsidie max. ’ 41.000,-.

I__ -**

Part.: ruime hal, toilet, L-vormige woonkamer met parketvk*'
Bet. keuken met inst. en app. 1everd.: 3 slpk., waarvan 1"»
vaste wastafel. Bet. badkamer met ligbad, douche, 2 vas"
wastafels en toilet. Koopprijs ’ 298.000,- k.k.1 ->

ÜBACH OVER WORMS - CENTRUM: rustiek woonhuis met\
c.v. en kleine tuin. Achterom bereikbaar. Ged. dubb. begla*1
ged. rolluiken. Ind. o.a. 2 kelders, ruime woon-, eetkamer (&
m 2) met houten vloer en open haard. Eetkeuken met comf*
keukeninstall. met app. Bijkeuken - berging. Drie slaapkart»
Badkamer met o.a. ligbad, douche en toilet. Prijs ’ 167.000,"'

BEDRIJFSPANDEN MET WOONRUIMTE
BRUNSSUM-CENTRUM - Julianastraat: TE HUUR: winkel:1
pervlakte ca. 69 m 2.Huurprijs ’ 875,- per maand excl. BTW-
BRUNSSUM: hartje centrum. Twee winkel-.kantoor-units te J"
of tekoop. Oppervlakte ca. 120 m 2/125 m2. Souterrain: ca. 6»
100 m 2.Huurprijs ’ 1900,-// 2000,- per maand excl. BTW. W
prijs voor beide units ’ 495.000,- k.k.
BRUNSSUM: haltvrijstaand woonhuis met gas-c.v., 2 gara.
tuin en bedrijfsruimten. Gescheiden verkoop mogelijk. Be*
ruimten zijn verhuurd. Woning geheel gerenoveerd en gemo*
seerd. Ind. o.a. royale hal, woonkamer, speelkamer (kant*
eetkeuken met compl. keukeninstallatie, 4 slpk., badkamer,"'
ruimte, zolder (vaste trap). Vraagprijs ’ 280.000,- k.k.
HEERLEN-ZUID: kantoorpand (voormalig woonhuis, gehee'
kantoorpand ingericht). Gelegen aan de buitenrand van het'Jtrum, goed bereikbaar. Ind. o.a. royale hal met receptie, 7 kan
ruimten, toiletgroep, keukentje, archiefruimte (totaal ca. 215'
Inclusief complete stoffering en ged. gemeubileerd. KooPf

’ 250.000,- k.k.
KERKRADE-WEST - Spekholzerheide: centrum. Winkel
woonruimte, gas-c.v. en tuin. Goed onderhouden. Geïsoleerd
o.a. winkel ca. 40 m 2.Kantoorruimte ca. 13 m 2, werkruimte ca-
en2. Woning: woonkamer, ruime eetkeuken-kamer, wasru'*
twee slaapkamers, ruime badkamer met o.a. ligbad en don*
Prijs ’ 225.000,- k.k.
KERKRADE-CENTRUM: winkelpand (ca. 55 m 2) met mag»2
werkruimte en boyenwoning. Vraagprijs ’ 145.000,- k.k. ,
NIEUWENHAGEN: aan drukke doorgangsweg gelegen, gede»
lijk gerenoveerd winkel-woonhuis met gas-c.v. en garage. Ind-'
winkel (38 m 2), magazijn (20 m 2,kan bij winkel getrokken wordf
woonkamer (36 m 2), woonkeuken, berging, badkamer, vier m*
slks., zolder. Vraagprijs ’ 148.000,-k.k.

I BOUWTERREINEN
KERKRADE-WEST: bouwterreinen vanaf ca. 500 m 2tot $
m 2.Koopprijs vanaf ’ 60.000,- k.k.
SCHAESBERG-ONDERSTE MOLT: bouwterreinen. UitS»
kend en rustig gelegen. Goed bereikbaar. Nabij central»
Bestemd voor vrijstaande woningen/bungalows. Variëre1*I van ca. 500 m 2 tot 1013m 2. Prijzen vanaf ’ 87.300,- v.o.n^

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek-adviescentrale.

Maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

Ook 's zaterdags
geopend van

9.00 tot 15.00uur.

En verder volgens afspraak.

Heerlenseweg 22, IRfl I
6371 HS, postbus 31193, I tllil

6370 AD Landgraaf. I NVM ■ B^
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| TE KOOP
SITTARD, H. Luytenstraat 36
Ruim vrijstaand woonhuis met garage. Moderne luxe keuken
en badkamer, 4 sip.kamers. Het onderhoud is zeer goed.

Vraagprijs/ 215.000,-k.k.
SITTARD, Odasingel 21
Vrijstaand woonhuis met tuin en garage, L-vormige woonka-
mer, 4 sip.kamers, badkamer met douche. Zolder bereikbaar
via vaste trap. Pand dient gerenoveerd te worden.

Vraagprijs ’ 208.000,-k.k.
SITTARD, Elsterweg 30
Ruim vrijstaand herenhuis (900 m 3). Ideaal geschikt voor
woning met praktijk. Kleine tuin, woonkamer met open
haard, keuken, grote serre, 5 sip.kamers, badkamer, geheel
onderkelderd, garage. Het pand is degelijk gebouwd en goed: onderhouden. Vraagprijs ’ 289.000,-k.k.
MUNSTERGELEEN, Lichtenberg 20
Halfvrijst. woonhuis met L-vormige woonkamer, uitgebouw-
de keuken, wasruimte, 3 sip.kamers, moderne badkamer.
Geheel voorzien van rolluiken. Kleinere tuin op zuid-westen.
Garage. Onderhoud is goed. Vraagprijs ’ 169.000,- k.k.

| BEDRIJFSPANDEN
SITTARD, Bergerweg.
BVO 360 m 2met parkeermogelijkheid. Aanvaarding juli/aug.
1992. Huurprijs ’ 2750,- p.mnd.
SITTARD (centrum), Kerkplein 6
Beleggingspand zowel geschikt voor app.- of kamerverhuur
als woonhuis met kantoor. Vraagprijs ’ 210.000,- k.k.
GELEEN, Borrekuilstraat 96+98
Bungalow met kantoor, geheel onderkelderd. 4 sip.kamers,
garage. Bouwplaats opp.: 1142 m2. Aanvaarding direct.

Vraagprijs ’ 225.000,- k.k.

'BJ schreurs
Makelaardij & Assurantiën

Wilhelminastraat 22, Sittard 046-581010
's Zaterdags open op afspraak.

-^___l .
As PAUL|5> simons

W____T - MAKELAARDIJ B.V■ ASSURANTIËNTAXATIES ,~ HYPOTHEKEN-FINANCIEN
I EUROBWVEG ZUID 214 ÜBACH OVERWDRMJ .]
__■I Heerlen-Heerlerheide:I Rustig gesitueerd en op loopafstand van winkelce'1' (

I trum gelegen jonge stadswoning met 3 slaap!o! U
I badk. etc. Volledige premie A mogelijk. Pr. 5 1I ’ 118.000,-k.k. ,
I Eijgelshoven: lI Mooi gelegen halfvrijst. woonh. met garage, berg- e<l
I tuin. Ind. o.a. grote woonk. (uitgebouwd), keuke"'I bijkeuk., 3 slaapk., badk. en zolder. Prijs ’ 159.000'I k.k.
I Schaesberg:
I Op goede stand gel. vrijstaand woonh. met garagj!
I en tuin. Ind. 0.a.: ruime hal, woonk., keuken, 'I slaapk., badk., kelder en vliering. Vr.pr. ’ 215.000I k.k.

,_ Hulsberg:

'«____________. V open haard en vide'I open keuken, 1 grote slaapk., 2 redelijke kinder'I slaapk., ruime badk. en 2 kelders (plus sauna). Pa' 11'
I is in perfecte staat. Prijs: ’ 375.000,-k.k.

I Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 13.""IIuur'| 1 045-318183

I LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg

Bel Spiral als 't eekontroleerd verspreid moet worden! K~r
■ Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333.

Zaterdag 23 november 1991 40Limburgs—OTODGDSII_LAII



" Maywood: ,flet
Songfestival-
avontuur heeft
totaal geen
invloed gehad op
ons werk."

DOOR MARTIN HERMENS

VELSEN - In de stadsschouwburg van Velsen legt Jos Brink de
laatste hand aan zijn nieuwe musicalproduktie 'RevueRevue. Het is,
zo zegt hij zelf, de grootste en mooiste produktie die hij ooit gemaakt
heeft. Glitter en glamour en de glorie van het revueleven in de jaren
na de oorlog spelen in deze musical de hoofdrol. Na deeerste tryouts,
gaat de musical nu het land in. Woensdag 18 december vindt de offi-
ciële première plaats, alweer in Velsen.

bij het publiek. Om een goed
liedje kun je niet heen."

De nasleep van dat festival was
minstens zo vervelend als het
festival zelf. Maywood werkte
met producer Aad Klaris, maar
het klikte onderling niet. Vol-
gens het contract moest er in elk
geval één Nederlandstalige cd
verschijnen. Diekwam vorig jaar
op de markt. „We hebben zo
goed mogelijk aan die verplich-
ting voldaan. Echt prettig was
het allemaal niet," zegt Alice.
Maywood heeft volgens haar
geen definitieve punt gezet ach-
ter het Nederlandstalige reper-
toire. „Het ligt er gewoon aan
watvoor stukken we op deplank
hebben."

Jarenlang traden Caren en Alice
als amateur-artiesten op. In 1979
raakte hun carrière in een
stroomversnelling toen producer
Pim Koopman zich met hen be-
moeide. „Dat was echt een per-
fecte samenwerking," vertelt
Caren. „Hij voelde precies aan
wat wij met onze liedjes bedoel-
den." Diezelfde Koopman open-
de voor Maywood de deuren
naar het internationale succes.
Het talent van Alice om te com-
poneren en de loepzuivere zang
van Caren waren begin jaren
tachtig goed voor duizelingwek-
kend hoge verkoopcijfers.

speelt, is dat we de laatste tijd
geen hit hebben gehad."

„Het is keihard werken," zegt
Brink. „We maken deze laatste
weken dagen van twaalf of der-
tien uur. En als je danklaar bent,
moet je alle veranderingen nog
eens gaan doorspreken. Het
sloopt je. Verschillendekinderen
zijn al ziek, ieders weerstand is
op." Bij de lichamelijke ver-
moeidheid komen ook nog eens
de spanningen. Hoewel Brink
zelf ogenschijnlijk kalm is, ver-
raadt een lichte zenuwtrek bij
zijn oog dat ook hij toch langza-
merhand aan het eind van zijn
Latijn begint te raken.

Zenuwtrek

Lief is niet alleen het publiek.
Ook alle medewerkers van de
stadsschouwburg hebben zich
de afgelopen weken de benen uit
het lijf gelopen voor de musical-
ploeg van Brink. Het theater
werd met het oog op de repeti-
ties veertien dagen lang leeg
gehouden. Geen voorstellingen,
maar alleen Jos Brink en zijn
'kinderen', zoals hij zijn mede-
werkers noemt. In de foyer zijn
lange tafels neergezet waar het
middag- en avondeten wordt ge-
bruikt. Snel een boterham uit
een zakje, snel een warme hap en
dan weer koortsachtig verder.

Waarom uitgerekend Velsen
voor deze produktie? „Omdat ik
in Velsen een heel lief en trouw
publiek heb," verklaart de musi-
calster tussen twee repetities
door. „Zon produktie is toch in
zekere zin mijn kind. Maar een
baby is vlak na de geboorte nog
niet op zijn mooist. Dan moet er
geen kraamvisite komen die
roept: 'O, hij mist een oortje' of
'jee, wat is dat koppie scheef.
Dan moet je mensen hebben die
liefvoor je zijn. En dat zijn ze in
Velsen."

"m - Nieuwe liedjes liggen er genoeg voor
■< Pareltjes zelfs. Maar de Nederlandse platenbon-
ga»?n zien er geen heil in. Dus gooit het populaire dames-
tJ^bbel het over een andere boeg. Terug naar de jaren
w» if6stig- Drie maanden lang werden alle kasten opengetrok-
p *eiï, op zoek naar geschikt repertoire. „Met al dat materi-
&>! hadden we wel tien cd's kunnen vullen," zeggen Caren
bw n Alice de Vries. De zusjes timmeren al jarenlang aan de
*J eg- Hun platen verschenen in ruim vijftig landen. Daar
rf ze ook graaggeziene gasten in radio- en televisiepro-
as» «ïitima's. Deze week presenteerde het duo in een Hilver-
-. tiUmf etablissement de nieuwe cd 'Walking back to happi-ess', een verzameling van veertien klassieke songs van
»'_ Pa^weg dertig jaar geleden in een eigentijdse jas.
la;1

* On rlnp* Jf ac nieuwe cd is geen materi-
mj v*'van Alice de Vries terug te

' rjp
, en> terwijl zij als componiste

É n laatste jaren een behoorlijke
s
a"*m opbouwde. „Ik heb het
kijven niet gemist," bekent

f d.T**et zi.n allemaal liedjes uit
,K 0n zestig. We konden
31 jT er artistiek in vinden. We,fBi stèren de originele versiesT^ maar hebben een duidelijke
Sje inbreng gehad. Toch kun
0. „ otn een aantal herkenbare din-
ii. „ n niet heen. Bovendien ligt de

van Caren qua hoogte enp^bre heel dicht bij die van», Francis."
itf tr,11 j ê vonden het een hele eer om

kp6* »eze stukken te mogen wer-„ i^ n»" vervolgt Alice. „Ik heb het
1. 1 bp6e **a* we e^ ëoed gedaan heb-
s. ,j n> We hebben er zelf een vol-

ja ari gevoel over. Als deze cd
fi C'slaat, betekent dat voor ons
jij jj-j r continu werk en zijn er

'sschien mogelijkheden voor
id tjnVolgende cd met eigen mate-_ bpi e verkoopcijfers zijn zo

* (jglangrijk. Scoort dit produkt,
(. J 1klaagt er niemand. Scoort

M T niet, dan zullen we met de
Sc?nsen van de platenmaat-

nappij rond de tafel gaan zit-n om te kijken wat er verder
5. || at gebeuren."

-j.agen doen de zusjes De Vries
* ee ertninst. Onlangs hebben ze
J£ n serie optredens voor De

gedaan. Gemiddeld
A „ le keer per week staan ze er-

■j het land op de planken.„ en zitten ze een beetje verle-
v n pm een hit. De glorietijden
tor. '^0' 'Mother how are you
-j^ay' en 'Late at night' liggen

ver achter hen. De laatste,
jj^ne hit scoorden ze anderhalf
ie I geleden met 'Ik wil alles met

Juist ja, het lied dat ze
-. or Nederland op het Eurovisie

ngfestival in Zagreb zongen.

Terwijl in Nederland de belang-
stelling voor Maywood. inzakte,
bleef het duo in het buitenland
nog jaren mateloos populair. Tot
twee keer toe toerden de zusjes
door Rusland. Ook in Bulgarije,
Duitsland, Zweden, Indonesië
en Finland boekten Caren en
Alice grote successen tijdens
hun tournees. „Als we vorig jaar
het Nationale Songfestival niet
hadden gewonnen, waren we in
eigen land helemaal terug bij af
geweest," stelt Alice.

vertelt Alice. „Na een meeting
met de directeur en drie verte-
genwoordigers van Koch zeiden
wij tegen elkaar: met die mensen
willen we scoren. Of dat gaat
lukken, weet ik niet. De naam
Maywood is geen garantie voor
succes."

„Het moet perfect worden," is
Brinks credo. „Je moet met heel
veel dingen rekening houden.
Alléén al de kleding moet volko-
men uitgebalanceerd zijn.
lemand die het ene moment nog
in mantelpak op het toneel staat,
moet nog geen minuut later in
glitters en veren verschijnen.
Met klittenband, elastieken ve-
ters en al dat soort foefjes bereik
je de nodige omkleedsnelheid."
De tryouts vormen de laatste
vuurproef. „Dan pas merk je
waar de lach zit en waar je te
traag bent. Maar we hebben een
fijne ploeg en ik ben er van over-
tuigd dat dit het beste wordt wat
ik ooit op de planken heb gezet."

schappij verliepen in het begin
wat stroef. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat deze cd afgelo-
pen zomer al zou verschijnen.
Nu hebben we al die tv-program-
ma's op lokatie gemist. Dat is
eigenlijk heel jammer. We hopen
nu op veel promotie op de radio,
zodat we op de playlist' komen.
Dat is weer belangrijk om in de
hitparades terecht te komen.
Een heel ingewikkeld proces is
dat."

„Maar het loopt geweldig." Wie
getuige is van de repetities, am-
per vijf dagen voor de eerste
tryout, is geneigd daaraan te
twijfelen. Elke scène moet keer
op keer worden overgedaan.
„Stop, stop," klinkt telkens de
stem van regiseur Horst Mentzel
of choreograaf Barry Stevens.
Vanuit de zaal volgen zij met ar-
gusogen wat er op het toneel
gebeurt.

Leuren
Ondanks al die successen voel-
den de Nederlandse platenbazen
er weinig voor om met Maywood
in zee te gaan. Op de plank lig-
gen tal van goede liedjes waar-
mee Caren en Alice bij de platen-
bonzen hebben moeten leuren.

Riny Schreijenberg en Emile
Hartkamp van de Arnhemse MM
Studio zagen Maywood weï zit-
ten. Zij kwamen met het idee
voor de nieuwe cd. „Wij hadden
in hun studio een duet met Ron-
nie Tober opgenomen. Wij doen
ons huiswerk altijd heel goed.
We nemen zon lied thuis door,
zodat je in de studio snel kunt
werken. Andere mensen vinden
dat heel professioneel. Emile en
Riny kwamen meteen met het
concept voor deze jaren zestig
cd."

Gaandeweg maakt Mentzel aan-
tekeningen: daar moet een stuk
tekst weg, op dat moment moet
nog een grap worden toege-
voegd, daar moet het decor ver-
anderd worden. Een aantal scè-
nes, waarvoor de decors en de
kleding al helemaal klaar waren,
wordt helemaal geschrapt. Scha-
depost: tienduizend gulden.

Als eerste single komt 'Stupid
cupid' uit. Programmamakers
van radio en televisie tonen
'voorzichtige belangstelling'
voor Maywood in new look. Ook
de roddelbladen richten hun vi-
zier weer op het duo. „We wor-
den regelmatig gebeld. Of we
nog een verhaal hebben. Maar
wij praten alleen over ons werk.
Dat is voor die bladen niet inte-
ressant," zegt Alice. „Als ik di-
rect van de trap val en mijn been
breek, bel ik niet meteen de bla-
den op om dat te vertellen. Zo
zijn wij niet."

Scoren
Caren en Alice zien het nu wel
zitten met platenfirma Koch In-
ternational. 'Walking back to
happiness' is voor deze firma de
eerste eigen Nederlandse pro-
duktie. „Die firma begint eigen-
lijk net in Nederland. In Duits-
land, Zwitserland en Oostenrijk
brengt ze veel volksmuziek uit,"

Tv-show Deep
River Quartet

HILVERSUM - The DeepRiver
Quartet, die zich toelegt op klas-
siekers uit de geschiedenis van
de populaire muziek, maakt van-
avond haar opwachting bij de
VARA. Dat gebeurt om 23.29 uur
op Nederland 2 in een tv-special
van 45 minuten, die naar een ei-
gen idee werd gefilmd.

Caren en Alice voelden wel voor
het idee. „Dat repertoire is met
onze act heel goed te doen. Maar
we hebben dit project niet te ge-
haast aangepakt. De onderhan-
delingen met de platenmaat-

Tegenslag
T^ wil niet al te veel woorden
fe er vuil maken aan dat song-
tieW a*'" zegt Alice in nun rus"
j. Xe viUa in het Gelderse dorpje
v ""Snaren. „We hebben er veel
v?n geleerd. En ja, het resultaat
£ l ons ook tegen. We hadden in
sj greb te maken met veel tegen-
gif' dat songfestival-avon-
geh heeft totaal geen invloed
'Ik ■0p ons werk- We hebben
iwWu alles met je delen' ook
°t> *n ons bühne-repertoire
g^Senomen. Daar hebben we
lied"1 moment aan getwijfeld. HetaJekomt nog steeds goed over

Een frustrerende ervaring, aldus
Alice. „Waar het aan ligt, weet ik
niet. Misschien durven ze hun
nek niet meer uit te steken met
ons of zien ze de liedjes niet zit-
ten. Wat in ieder geval mee-

successen zoals de beroem-
de sketches 'De Muizeval'
en 'Poesie Miauw.Manders jr brengt

complete oeuvre
van 'Dorus' uit

£ Jn de jaren zestig zakt
b®rus vaker af naar Lim-
ri

r 9 voor de opnamen van
T Jitm 'De klok van Simpel-

rP'- Bij die gelegenheid
ook de figuranten

> .tracteerd op een stuklrhburgse vlaai.

Van onze verslaggever
Van onze rtv-redactie

Vóór 1995 startproduktie mini-serie

Recordbedrag tv-rechten'Searlett'
BEEKBERGEN/HILVER-
SUM - Samen met de VA-
RA brengt Torn Manders jr
nu het complete oeuvre van
zijn beroemde vader Dorus
uit, verdeeld over drie vi-
deocassettes.

De in Beekbergen wonende pro-
ducent-regisseur Torn Manders
jr licht toe: „Omdat de auteurs-
rechten van mijn vaders oeuvre
bij mij rusten, leverde het sa-
menstellen weinig problemen
op. Vergeet bovendien niet dat
de VARA, die nu als co-produ-
cent optreedt, mijn vaders favo-
riete omroep was. Toegegeven,
er is nog wel wat meer materiaal
van mijn vader zoals een derde
film die zich afspeelt in Zeeland.
Maar die vind ik niet goed ge-
noeg. Ter vergoeilijking zou je
erbij kunnen aantekenen dat
mijn vader alles zelf bedacht en
uitwerkte. Van idee tot regie. En
dat allemaal in een achterkamer-
tje gemaakt."

HEERLEN - Voor de film- en televisierechten van het
boek 'Scarlett' wordt ruim achttien miljoen gulden be-
taald. De Europese rechten zijn door de produktiemaat-
schappij RHI Entertainment, deDuitseKirch Group en de
Italiaanse media-gigant S. Berlusconi gezamelijk gekocht.
De Amerikaanse rechten zijn voor het station CBS.

Berlusconi was klaarblijkelijk vastbesloten om de rechten
van het vervolg op 'Gone with the wind' in handen te krij-
gen. Hij heeft op diverse manieren een bod gedaan: zelf-
standig, samen met het Amerikaanse station ABC en uit-
eindelijk met de twee andere Europeaanse bieders. De
Italiaan en Kirch betalen elk éénvierde van de kosten.RHI
betaalt het overige bedrag. Zo meldt het Amerikaanse
weekblad Variety.

Achttien miljoen gulden is het hoogste bedrag dat ooit voor de rech-
ten van een boek betaald is. Het record werd zeven jaar geleden ge-
vestigd met het bedrag van 4,5 miljoen gulden. UnitedArtists betaal-
de deze prijs voor Thy Neigbor's Wife. Maar een film of serie is er
nooitvan op de televisie verschenen.

William Morris Agency, de uitgeverij van 'Scarlett' heeft daar nu een
stokje voor gestoken. Als binnen vier jaar niet is begonnen aan de
produktie van de acht uur durende mini-serie dan vervallen de rech-
ten. Deze gaan dan automatisch naar Margaret Mitchell, de schrijfs-
ter van 'Gone with the wind.

Commercieel gezien was Torn
Manders vaak een dief van zijn
eigen portemonnee. Zijn zoon
blijkt beduidend beter op de
waarde van zijn vaders artis-
tieke erfenis te letten. „Dat doe
ik ook en vooral voor mijn moe-
der, die op de achtergrond hard
heeft meegewerkt aan mijn va-
ders successen. En die op haar
oude dag een goed leven ver-
dient."

Torn Manders jris vanavond ook
te gast in het tv-programma 'Ti-
neke' op RTL4. Tussen 17.30 en
19.30 uur praat Tineke de Nooy
met hem over zijn werk als
'ideeënbedenker' en over zijn va-
der. Behalve Torn Manders jr
zijn ook paragnostAndré Groote
en gitarist Eddy Christian te
gast.

De begin 1972 plotseling
overleden cabaretier Man-
ders was een veelzijdig ar-
tiest, wat dan ook blijkt uit
het nu door zijn zoon gese-
lecteerde werk. De eerste
videoband bestaat uit hoog-
tepunten uit zijn beroemde
tv-revue 'St.-Germain des
Prés'. De tweede toont twee
speelfilms, namelijk 'De
klok van Simpeldorp', op-
genomen in en rondom
Simpelveld waar Dorus'
echtgenote vandaan komt.
De tweede film speelt zich
af in Volendam en heet 'De
Wolf en de zeven Dochters.
De derde band omvat de tv-
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" Jos Brink: ,X^iet is kei-
hard werken. We maken
deze laatste weken dagen
van twaalfof dertien uur."

(ADVERTENTIE)

Hummel
figuren

i______tf______________________fl_____B ;
PORSELEIN-KRIST AL-ZILVER

COLLARIS
Chevremont-Kerkrade

St. Pieterstr. 6, tel. 045-452309

Laatste vuurproef
voor Jos Brink

Première
nieuwe musical
'Revue Revue'

Platenbonzen zien geen heil in eigen materiaal van populair duo

Maywood terug naar
de jaren zestig
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Op een prima ligging worden aan de Heiweg 2 ruime halfvr.
woonh. gebouwd.Waarvan noqslechts 1 te koop. Ind.: L-woonkr.,
half open keuken (tot. ca. 41 m\ garage, 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., v.w. en 2etoilet. De grote zolder is te bereikenvia een vaste
trap. De won. worden goedafgewerkt met o.m. ankerloze spouw-
muren. Hardhouten kozijnen en buitendeuren, dubb. begl., com-
biketel, goede isolatie en tegelwerk.
Koopprijs: ’ 198.500,-v.o.n.

B RUIJTERS
makelaardij onroerendgoed - sittard maastricht heerlen

l 6411 AT heerlen- van grunsvenplein 12-tel045-713746 7

VAN DONZEL
Systeembouw

Oirschotseweg 120
5684 NL Best

Betaalbaar bouwen!
beton of hout ol

combinatie.
4 **^t3__

Vraag vrijblijvend
documentatie en inlichtingen

Voor Limburg
045-457347

of tel. 04998-95312/73932.
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n_ I OöVaak verkopen wij huizen die de krant r» l6

_
g

niet halen. Zoekt u een huis, laat u of f
vrijblijvend inschrijven. Deit

'6.15
j GULPEN/INGBER , , .PUn

Lemmensstraat|l4. Vrijst. landelijk gel. landhuis (J* '6.3aslpk. geheel onderkelderd. Garage. 450 m 2. w een

’ 389.000,- k.k. ton.Jan
NEERBEEK , v oo

Cartylhofstraat 52. Vrijst. hoekwoning, 4 sik., Qa'h l?,ocNieuw dak, CV combi, open haard. Vr.pr. ’ 169.000,-' 17 2£
WAHLWILLER j. j?

Oude Baan 12. Vrijstaand woonh., 3 slpk., app. keu*'' (
keuk., op 535 m 2grond. Vr.pr. ’ 219.000,-k.k.

BUNDE j J°«Lindelaan 74. Uitstekend gerenoveerd halfvrijst. w.Jj- "»(

4 ruime slpk. Pand is voorzien van nieuwtoilet, badv "«'nieuwe geïsoleerde kap op het huis. Vr.pr. ’2l9" 9aj

k.k. U kunt er morgen intrekken. 9'3l
Afl.

HULSBERG j Ste
Aan de Dorenkoel 39. Haltvrijstaand ruim woonhuis . vq(
3 slpk., grote tuin, garage met berging. Vr.pr. ’ 183" gje
k.k. De ruimte van dit huis moet u van binnen zien. JO.o

HEERLEN , Ml* SP<Gerard v. Brunningstr. Uitstek, gel. ruim halfvrijst. Rw j.(
huis, 3/4 slpk., woonk. 68 m 2. Vr.pr. ’ 309.000,- k.k- rf 2g|
Fossielenerf 478. In perfecte staat verk. halfvr.st. *^ y
huis met carport, 3 slpk. Vr.pr. ’ 129.000,- k.k. v
Wij zoeken in Heerlen meerdere halfvrijst. en v^ ®

huizen. Een fantastische prijs krijgt u voor een vrijstJP ?c
vrijst. herenhuis in de buurt van Molenbergstr./Cau1^

beeklaan of dir. omg. Je

KERKRADE-W. Jl]
In Kerkrade hebben wij grote vraag naar huizen <2.;

’ 150.000,--’200.000,-. hlj «":
Kaalheidersteenweg 262. Ruim halfvrijstaand woon' ft,
met 3 slpk., geheel onderkelderd, met garage nu i^bruik als bar/zithoek woonk., ca. 44 m 2. Vr.pr. ’ 219"^ e.
k.k. Ie
Mogelijkheid voor kantoor/wonen. bf

hlIn Voerendaal zoeken wij meerdere huizen. g

NUTH j $
Reukenderweg 5. Vrijstaand woonhuis op 770 m 9T
5 slpk., woonk. 40 m 2, grote gesl. keuken. »r S

’ 239.000,- k.k. >.
WIJNANDSRADE . p||

IA. Nieuwbouw semibungalow, 3 slpk., opl. mei/jt"11' s,
bouw is halverwege. Prijs ’ 238.000,- v.o.n. g.

MAASTRICHT J s?'
Randwijck Hondiusdomein 42. Bwj. 1988. Uitstey "S,
tussengel. ruim woonhuis, perfekte staat van onderli 0,
met studio, vrij uitzicht op grote vijver. Vr.pr. ’ 209-ul^' ".

TE HUUR d 'l
Kerkrade-W. 400-1000 m 2luxe kantoorruimtes met Iq
m 2bedrijfsloods. p
Vaals. Bedrijfshal 100 of 200 m 2.’ 65,- p.m2 p.j. 11

J 1.
TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP GEVRA* i ?
Vrijstaand/halfvrijstaand/landhuis, prijsind. 13

’ 100.000,-/’ 375.000,-. 10/15 km Duitse grens. 13
BOCHOLTZ, Reinert 5/7 VERKOCft
BRUNSSUM, Ing. Katstr. 17 VERKOR

Dorpstr. 16a VERKO^ '
IN BRUNSSUM ZOEKEN WIJ MEER HUlZf^ .

HEERLEN, Coriovallumstr. 31 VERKOC& 14
Nobelstr. 56 VERKO^fKeekstr. 47 VERKOR .

LANDGRAAF, Gastersberg 14 VERKOCfV ~KERKRADE, Drievogelstr. 115 VERKOCJ
VOERENDAAL, Jeustr. 63 VERKOCJ .'
WIJNANDSRADE, Körnerstr. 27 VERKOCjV j

Teheuxstr. 1 VERKOR '<
HIER KAN UW HUIS STAAN! VERKOC^Wij hebben ca. 550 potentiële kopers ingeschfT,
die naar een huis zoeken, waarvan 273 Duitse Q^jf
nen. Heeft u iets te koop of te huur, belt u ons vr. 1;
vend! t V
HUIS KOPEN OF VERKOPEN J

VIJGEN VRAGEN!!!
045-711617 ' 1

■II lll.«' 1... J ' ».T-_TI-J.l'/.Vi-J'Mül f4-i '__l_-fT__
■P"^É|FÉ"s__É__!?TPllW^^ i
■ ifl ï-^tHf^ [_""_■ v J

__>:

Limburgs
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£lp R] pi ii ITFRQ 4»_________! ■^____rl^^ I _________■ M^kaP makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen \_W \\\w-- - — — wWWk^
TC kOOp HULSBERG, Raadhuisstraat H SITTARD, Irenelaan S

Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Op eerste stand gel. goed onderh. halfvrijst. heren-
AALBEEK, Nieuwenhuisstraat H Perc. opp.: ca. 900 m 2. Ind.: souterrain: garage, 3 huis met cv., kelder, garage en tuin. Ind. 0.a.: L-
Rustig gel. boerenwoonh. met cv., garage, appar- kelders, waskelder. Beg. gr.: entree, kamer-ensuite, vorm. woonk., keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., mo-
tement, div. loodsen en paardestal. Perc. opp.: ca. keuken, eetkamer, hobbyruimte. 1e verd.: 3 derne badkr., v. trap zolder.Aanv. i.o.
4200 m 2.Ind.: woonh.: royale hal, woonkr. met o.h. slaapkrs., badkr. met douche,v.w. en toilet. 2e verd.: Vraagprijs ’ 259.000,-k.k.
ca. 57 m 2, keuken, bijkeuken. Ie verd.: 2 slaapkrs., 3 slaapkrs, toilet. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k. TV», hum*badkr. met ligb., v.w. App: woonkr., keuken met AC llllllr
app., hobbykr., badkr. met ligb., douche, dubb. v.w, KERKRADE, De Locht H
bidet, bergruimte. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs.. 2 Goed gel. winkel-woonh. met div. magazijnruim- BORN, Muntstraat S
loodsen met tot. opp. van ca. 580 m 2. Aanv.: i.o. ten, cv.-gas. Ind.: o.a. kelder, winkel, keuken, gara- rustig gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en
Prijs: op aanvraag. ge, binnenplaats, werkplaats, bakkerij, div. mag. tuin. Ind.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., badkr., zol-

ruimten, aparte entree naar bovenw. Overloop, toi- der. Aanv.: 1-2-1992. Huurprijs: ’ 845,- per maand.
BEEK, Proosdijstraat S let, woonkr., open keuken met app., slaapkr., badkr.
Uitst. onderh. ruimevrijst. villa en appartement, ga- met ligb., douche en v.w. Vaste trap naar 2 slaapkrs. SITTARD S
rage, serre, tuinen royale werkkr., geschikt voor div. en zolder. Aanv.: i.o. Prijs ’. 180.000,-k.k. 34 Halfvrijstaande woningen te Sittard, Haagsit-
doeleinden (zoals arts, notaris, fysioth., gym-dans- tard-Park. Huurprijs vanaf f 975,- per maand,
ruimte). Perc.opp.:: 1.300 m 2.Prijs op aanvraag. MERKELBEEK, Mgr. Mannenstraat S TVT*i_._i*__-_-__-___Uitst. gel. vrijst. woonh. met cv., kelder, garage/ i^IIGUWDOIIW
GELEEN, Landsteinerstraat S loods en tuin. Perc.opp.: ± 800 m 2. Het geheel is
Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh. met zeer luxueus afgewerkt. Ind. 0.a.: roy. living met NIEUWBOUWWONINGEN S
aanbouw, dubb. garage, kelder en tuin. Perc. opp.: open haard, zeer luxe keuken met app., 4 grote Premie A-, premie C- en VS-woningen te Geleen-
±3oo m2. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., mod. badkr. met ligb., douche, toilet, bi- Maastrichterbaan.
slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. Aanv.: spoedig. det en v.w. Zolder. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag. Landhuis tePuth-Schinnen.
Vraagprijs ’ 175.00-k.k. Premie A- en VS-woningen te Stramproy.

ROERMOND, Fokkerstraat S Appartementen te Berg aan de Maas.
GELEEN, Zonnebloemstraat S Op goede stand gel. royaal halfvrijst. herenh. met Documentatie op aanvraag.
Uitst. onderh. halfvrijst. woonh. met cv., kelder, c.v., garage en tuin met veel privay. Ind. 0.a.:
berging en tuin. Perc.opp.: 285 m 2.Ind. 0.a.: living, woonkr. met open haard (44 m 2), mod.keuken met ECHT, Lariksstraat S
mod. keuken met app., 3 slaapkrs., badkr., zolder. app., 4 slaapkrs., nieuwe badkr. vastetrap naar zol- Schift, vrijst. landhuizen op royale kavels. Prijzen
Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 130.000,-k.k. der. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 209.000,-k.k. v.a. f. 267.150,- v.o.n. Uitgebreide documentatie

' wordt op aanvraag toegezonden.
HEERLEN, Eemstraat H SIMPELVELD H ««„«-rlro-^leRustig gel. woonh. met cv., garageen tuin. Ind.: en- In het centrum van Simpelveld is het pand Klooster- JtSOlirVKrtVCIa
tree, toilet, Z-woonkr., dichte keuken. 1e verd.: 3 straat 21 te koop. Het object is momenteel in ge-
slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en 2e toilet. 2e bruikals winkel-woonhuis. Het is uiteraard geschikt MUNSTERGELEEN, B.P. Steengrub-Vloedgraaf S
verd.: vaste trap naar hobbyzolder. Aanv.: i.o. voor diverse doeleinden o.a. woonhuis met kan- Op eerste stand gel. landhuis-bouwkavel,
Prijs: ’. 129.000,-k.k. toor- en of praktijkruimte etc. Verdere gegevens en perc.opp.: ± 515 m 2.Prijs op aanvraag.

prijs op aanvraag.
HEERLEN H BOUWKAVELS S
Uitst. gel. vrijst. villa met cv., dubbele garage en SITTARD (KOLLEBERG), Dunckellaan S Bouwkavels te koop te Amstenrade, Geleen en
tuin (perc. opp.: ca. 3000 m 2). Ind.: o.a. 2 kelders, Op uitst. stand gel., vrijst. landh. met cv., inp. gara- Spaubeek.
ruime hal met trappenhuis, kamer-ensuite, t.v.-ka- ge, geschikt voor 2 auto's, div. kelders en tuin met Hülrtiilmer, luxe keuken, bijkeuken. 1everd.: 3 slaapkrs., 2 opt. privacy. Perc.opp.: 918 m 2. Ind. 0.a.: royale li- ÜGlglt.
badkrs. 2e verd.: 2 slaapkrs, doucheruimte. Pand ving (± 64 m 2) met open haard, eetkr., keuken, stu-
verkeert in uitst. staat van onderhoud. Verdere ge- dy, 5 slaapkrs., 2 badkrs., loggia, zolder. Aanv.: i.o. MAASEIK, Sportlaan S
gevens en prijs op aanvraag. Prijs op aanvraag. Uitst. gesitueerd zeer luxe appart. (+ 2 jr. oud) met

garage, berging en groot terras. Opp.: 125 m 2.Ind.:
HEERLEN, Valkenburgerweg H SITTARD, Engelenkampstraat S Hal, living (50 m 2), mod. luxe keuken met app., 1
Prima gel. woonh. met c.v. en tuin (perc. opp.: 506 Nabij centrum gel. appart. met berging en balkon. slaapkr. (mog. voor 2e slaapkr.), luxe badkr., was-
m2). Ind.: 2 kelders. Beg. gr.: 4 kamers, keuken, toi- Ind. 0.a.: woonkr., keuken, badkr. met douche en keuken, berging. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag,
let. 1e verd.: 4 kamers, toilet. 2e verd.: 3 kamers, v.w., 3 slaapkrs. Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 89.000,-k.k.
bergruimte. Het geheel voor div. doeleinden ge- MOLENBEERSEL, ca. 12 km. v. Maaseik S
schikt. Aanv.: i.o. Prijs: op aanvraag. . Schitterend landgoed met vijver, paardestallen,

uitst. onderh. landhuis, gastenverblijf, 3 garages.
Wilt u uw pand verkopen, bei dan de heer Van Beek van MakelaarskantoorRuijters voor een vrijblij- div. bergingen en vele extra's. Perc.opp.: 6,4 Ha.
vende afspraak. Er is veel vraag naar panden in deprijsklasse tot / 250.000,-.Tijdens kantooruren: 046 Uniek voor liefhebbers van rust en natuur! Aanv.:
-511611. Na 18.00uur: 04746-2319. i.o. Hogere prijsklasse.

S - Inlichtingen kantoor Sittard Pi ____^h
H - Inlichtingen kantoor Heerlen __T^___- il
HypothckGn-Financicringen f"€ i B^C
Taxaties-Verzekeringen __■■»■ ■ I^^IVJ ■ ■______■ l^___f
Openingstijden: makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
Werkdagen 9.00-18.00 uur 6131 AL sittard - rijksweg zd 35 - tel 046 -51161 1
Zaterdagen 10.00-14.00 uur 6411 AT heerlen-van grunsvenplein 12-tel 045-713746

landgraaf
f TEKOOP IN LANDGRAAF

Het gemeentebestuur van Landgraaf biedt te koop aan:

LUXE APPARTEMENT
centraal gelegen aan deKerkstraat in de kern Übach over Worms,
gemeenteLandgraaf

Indeling: - ruime living- 3 slaapkamers- modern ingedeelde keuken- badkamer met ligbad en event. douche- toilet- berging
- 2 ruime baleons- vliering

De totale oppervlakte van de woonruimte bedraagt ca. 120 m 2
Het appartement is op een luxueuze, moderne en doelmatige
wijze ingedeeld en is bijzonder geschikt als seniorenwoning.

Oplevering omstreeks februari 1992.

De prijs is op aanvraag beschikbaar. D. verkoop vindt plaats be-
houdens goedkeuring door de gemeenteraad. Bezichtiging alleen
op afspraak. '«Aa mf'

Voor verdere informatie kunt u op werkdagen tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer J. Heijnen van de onderafdeling m
Grondzaken, tel. 045 - 328415.

■fc-T^^Pl^B SLAPEN IS ONS VAK
""

%s
; bedden/pecioolxook

I GECRIIfIGS bv
''UI I ROERMOND, Luifelstraat 42. Tel.: 04750-18624

HEERLEN. Gringelstraat 9, t.o. Nutsbedrijf. Tel.: 045-722493
eigen " " ——parkeergeiegenhßid donderdag koopavond

Ta—\
NEDU MAKELAARDIJ
beheer/verhuur o.g. " makelaardij " taxaties " hypotheken " assurantiën

VORSTELIJK WONEN IN GULPEN
Binnenkort kan worden gestart met de bouw van 8 unieke

halfvrijstaande- en een vrijstaand landhuis

T*-Ü ""' / ! j __fc______Jß ______! _]___ ~_è_b

mm wSSXsM!** 1 " '*—^&m&mé *TM
" uitstekende lokatie met vrij uitzicht aan de voorzijde. " woonkamer met open keu-

ken 48m2 " gezellige living door erker " mogelijkheid voor open haard " ruime
garage/berging " op het zuiden gelegen achtertuin " 3 slaapkamers + badkamer
met ligbad " vaste trap naar zolder, mogelijkheid4de slaapkamer " goede en voor-
delige uitbreidingsmogelijkheden " aantrekkelijke financieringsmogelijkheden
" ankerloze spouwmuren Koopsom vanaf f 178.900,-v.o.n.

Een uitgebreide brochure zenden wij u op verzoek toe.

Nieuwenhagen: Haltvrijstaand woon- Heerlen: Prima gelegen, sfeerval half-
huis met ruime garage op gewilde loka- vrijstaand woonhuis met garage voor
tic! Ind. hal, woonk.(±32m 2) keuken m. meerdere auto's. Inde. hal. woonk.mr. 4 slaapl., badk. 2e verd. vie vaste trap (+35m 2), keuken m. moderne mr. gar.
bereikb. Bwjr. 1976. Perc. opp. 218m2. Gei- (10.70x4.50) 2' bergingen, bar(5.70x5.45)
soleerd. Aanv. desgewenst direkt. m.. buffet en tap-install. 3 slaapk. + 1

Vraagprijs, t 147.500,- k.k. mansarde kamer(7.20x3.50), badk. m. ligb.
v.w. en 2e toilet, zolder. Ramen/kozijnen

Heerlen: Nabij centrum prachtig appar- hardhout. C.v.-ketel 1989. Ged. roll. Geen
tement! Ind. berging, ruime hal, woonk. bebouwing a.d. voorzijde Aanv. in'overl.
m. groot balkon en open keuken(+42m 2) Vraagprijs: f 172.000 k.k.-
en luxw eiken mr., 2 slpk. bakd. berging.
Eigen parkeerplaats. Aanv. direkt. Hoensbroek: Leuke, sfeervolle woning

Vraagprijs: f 139.000,- k.k. voor zéér interessante prijs! Ind. kelder,
woonk. m. open keuken m. moderne mr.
berging. 3 slpk. badk. Zolder, Geh. pand
róll. Geen bebouwingd voorzijde. Aanv. in
overleg.

Vraagprijs: f 99.000,- k.k.

__w__fi2S*£ &«$. f-^^Jllii- l!l_f_il___W> iJ__ÜSii

1 ;o_ell_S :! W .88 T--^^"» JT''-.-, Tj fSffij: 3?. &J ipliSi T{i__________Hl______^ __H
f*" té 11 i .Pil '-lï- ,f I B

!_______!^*«é______ ______s f
Indeling: - hardhouten kozijnen.

L-vormige woonk. ca. 30 m 2, mcl. open keuken. - woningscheidende wand in spouw en ankerloos, waardoor. Garage/berging ca. 27 m 2. evt. contactgeluid tot een minimum wordt beperkt.

' Op de verdieping liggen 3 slaapk. resp. groot ca. 13, 8 en
5,5 m 2, alsmede een badk. met douche en v.w. Prijzen van ’ 143.977,- v.o.n. (excl. een max. subsidie

Technische details: van ’ 41.000,--)- Netto maandlast vanaf ca. ’ 717,--- moderne architectuur, (rekeninghoudend met fiscaal voordeel, max. subsidie- spouw-, dak- eh vloerisolatie, en 100% financiering). 10091056

___H _______ I^7 _____ IGaarne vrijblijvend volledige, informatie over de halfvrijstaande
■ I Va___Flfl^__. I KA I woningen in het bestemmingsplan 'De Dem Zuid" te Hoensbroek.. I

______ _=__ MAKELAARDIJ B.V. | Adres: %\
-—^m. _— ___—- _______ l"^ I

"""^"■""~~-""""~-"~~~~ I Postcode: Plaats: £j I
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen Telefoon 045-712255* Ijelefoon- ' .^1Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur |In gesloten envelop zonder postzegel zenden aan Stienstra Ijj

Makelaardij BV, Antwoordnummer 40,6400VB Heerlen. f \

Makelaars/taxateurs O.G.
A. Printhagenstraat 36 Geleen,

Brunssum-Centrum: Ir. op den Kampstraat
Luxe 2-slaapkamerappartementen nabij vijverpark
met lift en royaal balkon. Grote woonk. en badk.
Maximaal geïsoleerd. Direct te aanvaarden. Koop-
prijs ’ 179.000,- k.k.
Geleen, Henri Hermanslaan
Maisonettewoning met eigen c.v. en dakterras (1e
verd.). Ind. 0.a.: L-woonkamer ca. 30 m 2, luxe keu-
ken, 3 slpk., douche, berging en kelder. Vraagprijs

’ 87.500,- k.k.
Geleen, Leeuwenhoekstraat
Vrijst. woonh. met gas-c.v. en garage. Ind. 0.a.:
woonk. (7,10x4), gesloten keuken met eiken aan-
bouwkeuken, 3 slpk., badk-. met ligbad en 2e toilet.
Vraagprijs ’ 175.000,-k.k.
Geleen, NapoleonbaanNoord
Ruim halfvrijst. woonh. met gas-c.v., grote garage
(ca. 80 m 2) en groot perceel (1061 m 2), geheel be-
straat. Ind. o.a. 2 kelders, grote living, gesloten keu-
ken en bijkeuken, 3 slpk. en zolder (geen bedrijfuit-
voering toegestaan). Vraagprijs ’ 165.000,- k.k.
Geleen, Dr. Nolenslaan
Ruim haltvrijstaand herenhuis met 2 garages en gro-
te tuin. Bwjr. 1950. perceelopp. 503 m 2. Ind. 0.a.: 2
kelders, flinke hal, woonk. (11x4,50x3,50), keuken
en bijkeuken. 1e verd.: 3 slpk., badk., apart toilet.
Vaste trap naar 2e verd. met 2 slpks. en berging.
Vraagprijs ’ 265.000,- k.k.
Geleen, Spoorstraat
Geheel gerenoveerd en geïsoleerd vrijstaand woon-
huis met gas-c.v., garage en grote tuin (totaal ca.
2621 m 2), stal en kantoor. Ind. 0.a.: kelder, L-vormi-
ge woonkamer met parket, grote ingerichte keuken,
3 slpk., badkamer en vaste trap naar 4e slpk. Vraag-
prijs ’ 208.000,-k.k.
Guttecoven, Kerkstraat
Vrijstaande bungalow met inpandige garage voor 2
auto's, hobbyruimte, kantoor en berging. Ind. 0.a.:
woonk., ingerichte keuken, douche en 3 slpk. Berg-
zolder (vliezotrap), royale tuin (ca. 20 meter diep).
Vraagprijs ’ 225.000,-k.k.
Sittard, Plakstraat
Royale stadwoning met eigen garage en tuin. Bwjr.
1980. Uitstekend geïsoleerd, 5 slpks., 2 badks., zol-
der, gas-c.v. en hardhouten kozijnen. Vraagprijs

’ 208.000,- k.k.
Spaubeek, Eikenlaan
Uitstekend geïsoleerd groot halfvrijst. woonh. met
flinke garage en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer ca. 50
m2met open haard. Ingerichte keuken, 4 slpk., badk.
met ligbad, douche en toilet. Vaste trap naar grote
zolder. Vraagprijs ’ 228.000,-k.k.
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RAI UNO

Radio 1
7.07 TROS Nieuwsshow (7.08 en
8.10 TROS Aktua en 7.30 Nws).
11.05 TROS Kamerbreed. 12.05
TROS Aktua. ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land en tuin-
bouw). 14.05 TROS Aktua sport
(17.05 en 18.10 TROS Aktua.
17.30 Nws.). 19.04 Coulissen.
19.30 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 22.02 Podium van de Neder-
landse lichte muziek. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Damokles.
1.02-7.00Niemandsland.

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. 12.00 Hetevene-
ment. 13.00 Overname landelijke
zender. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel (kort) en Vrij Spel, popmu-
ziek.

hausconcert. Muz. voor viool en
piano. 12.00 Muziek voor miljoe-
nen. 13.00 Nws. 13.02 Veronica
klassiek: Nieuw Sinfonietta Am-
sterdam met piano en trompet.
14.38 Veronica kamermuziek:
Muz. voor viool en piano. 15.17
Nieuwe platen. 16.00 Lang leve de
opera! 18.00 Nws. 18.02 Avonds-
lemming. (20.00 Nws.) 22.00KRO-
Literair: Camera obscura. 23.00
Het orgel. 23.20-24.00 Laudate.

zicht; 8.30 overpeinzing). y.ot>
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 Jeugdmagazlne. 17.05
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.

Laat ons de rustdag wijden. 21.14
EO Metterdaad hulpverlening.
21.15 Reflector. 21.35 Deze week.
22.00-23.00 Zaterdagavond-uur.

België/TV 1

09.45 Open University. 12.05 (TT) Ta-
king the heat, doe. Herh. 12.55The sky
at night, astronomisch magazine. Herh.
13.15 ■ Red light, Amerikaanse speel-
film uit 1949. 14.35 Claymation. 14.45
Heirs and graces, serie. Herh. 15.15
Network cast, Aziatisch magazine.
15.45 Mahabharat, feuilleton. 16.30
Cinderfella, Amerikaanse speelfilm uit
1960. Met: Jerry Lewis, Ed Wynn, Ju-
dith Anderson e.a. 17.55 Snooker.
18.55 Play bridge with, cursus bridge.
19.25 Lombard RAC Rally, voorbe-
schouwing. 19.55 Have I got news for
you?, quiz. Herh. 20.25 Nieuws en
sport. 20.40 Sounds of the sixties.
21.10 (TT) The second Russian Revo-
lution, serie. 22.00 Moving pictures,
filmmagazine. 22.50 Pirates, Frans/
Tunesische speelfilm uit 1986 va Ro-
man Polanski. Met: Walter Matthau,
Damien Thomas, Richard Pierson e.a.
00.45 Rosemary's baby, Amerikaanse
speelfilm uit 1968. Met: Mia Farrow,
John Cassavettes, Ruth Gordon e.a.
02.55-03.30 Dance energy. Herh.

10.30 Supermachten. Afl. lo (1).
11.05 Bijzondere jeugdbijstand.
11.30 Het grensgevoel. Afl. lo.
12.00-12.40 Babel.
15.30 ■ Fanfan la Tulipe. Franse

speelfilm uit 1951 van Christian Ja-
que. Met: Gerard Philippe, Gina Lol-
lobrigida, Noel Rocquevert e.a.

17.05 Tweede kindertijd. Jeugdfilm.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.327.
18.05 Schoolslag. Spelprogramma.
18.40 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten.

19.20 Joker- en lotto-trekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 FC De Kampioenen. Vlaamse

comedyserie. Af 1.21: Biekes auto.
20.35 De ring van de schorpioen.

2-delige Engelse tv-film. Met: Cathe-. rine Oxenberg, Jack Scalia, Caroline
Goodall e.a. Deel1.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Sport op zaterdag. Aansl.

Kwislijn.
23.00 Vandaag.
23.20 Dood of levend. Amerikaanse

speelfilm uit 1989. Met: Kris Kristof-
ferson, Scott Wilson, Mark Moses
e.a.

01.00-01.05 Coda. The hobbit, van
Eric Neels uitgevoerd door Gilbert Is-
bin en Eric Neels, gitaar.

10.00 Interwallonië. 10.30 Cursus Ne-
derlands. Les 9. Herh. 10.55 Cursus
Duits. Les 17 en 18. Herh. 11.25 Gé-
nies en herbe. Herh. 12.00 Vidéothè-
que. 13.00 Journaal. 13.10 Objectif
Europe. 13.45 Bouche cousue, Franse
speelfilm uit 1959. 15.15 Tango bar,
Frans/Italiaanse tv-film. 16.35 Pro an-
tarctica 1991, reportage. 17.15 Félix.
17.45Nouba nouba. 18.25Gourmandi-
ses. 18.40 Télétourisme. Aansl.: Joker
en lotto. 19.30 Journaal. 20.05 Le jar-
din extraordinaire. 20.45 Les mémoires
dun espion, Amerikaanse biografische
film over lan Fleming.22.3o Contacts.
22.40 Match I. Aansl.: Lotto en joker.
23.40-00.00 Laatste nieuws.

■00-13.-J2 Nieuws voor doven en
l5B|echthorenden.

"35 Een andere wijze. Cursus over.^eopathie en fysiotherapie. Afl. 8.] °0 "" Journaal.'°5 Hollands decor. Een wandeling
°' fietstocht n.a.v. een boek. Afl.:ffzijl. Herh.
"'S Heb ik iets gemist? Hoogte-

]Pinten van AVRO programma's.38 Jonge mensen op het con-
srtpodium. Vandaag: Jennifer Stin-|°n. fluit, begeleid door het RSO 0.1.v.an Stulen. Fluitsonate in bewerking

)?v°or orkest, Poulenc. Herh.
ly, Gophers. Tekenfilmserie. Afl. 5:

"*5 Brief aan de koningin. Kinde-n teggen hun problemen en wen-
1.tc Voor aan de konin9in- Afl. 5.
:35 Ko de Boswachtershow. Kin-
lB^rmagazine over natuur- en milieu.
Ij'Sn Boggle. Woordspel.
~"?° Sportpanorama.

"00 Preview TV. Film- en videoma-
-I.?r. ne-

"f° Growing pains. Comedyserie.
"■: Feet of clay. Ben is erg teleurge-. e|d als hij geen kaartjes kan krijgenoor een concert van zijn idool. Mag-

2_r. re9elt echter iets via haar werk.
ff (""+TT) Journaal.'*S Hello again. Amerikaanse'Peelfüm uit 1987. Met: Shelley Long,-it Ivey, Gabriel Byrne e.a. De on-zere Lucy is echtgenote van plas-sch chirurg Jason en wil haar zelf-

ertrot_wen opvijzelen. Tijdens een
szoek aan haar zus Zelda stikt ze

rpnter, en overlijdt. Na een jaarwekte 'da haar weer tot leven, maar kanT de draad weer oppakken?
'°3 Glamourland. De wereld van

jSMer en glamour met G.J. Droge.
jj^S Karel. Talkshow,

di " Red alert. Amerikaanse speel-
.J" uit 1977. Met: William Devane,

e 'chael Brandon, Adrienne Barbeau
I'a- Bij een storing in een kerncentra-
Teemt de computer een verkeerde
j^slissing waardoor 14 mensen om

eetc
et leven komen. Frank Brolen en.
ar| Wyche onderzoeken de zaak, en

(T'dekken een dreigende ramp.
sl-00.56 "" Journaal.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.15 Met Witteman. Paul Witteman
in gesprek met gasten. Herh.

16.00 "" Journaal.
16.08 Museumschatten. Achter-

grondinformatie bij voorwerpen uit
musea. Vandaag: Traditie in de land-
schapsschilderkunst. Herh.

16.18 Bobbie en Onyx.
16.31 Clowntje Charlie. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Arnold gaat schatgraven.
16.46 De avonturen van Teddy Rux-

pin. Tekenfilmserie. Afl.: Het derde'
kristal. Herh.

17.09 Star runner. Serie. Slot.
17.33 Man over devloer. Comedyse-

rie. Afl.: Als de Ropers van huis
zijn.... Herh. Robin, Chrissy en Jo wil-
len een feestje organiseren, maar de
Ropers mogen er niets van weten.
Het probleem lijkt zich vanzelf op te
lossen, of niet?

18.00 "" Journaal.
18.18 (TT) Kassa! Consumentenma-

gazine.
18.57 Lingo. Woordspel.
19.23 Twaalf steden, dertien onge-

lukken. Serie verhalen naar waarge-
beurde verkeersongelukken. Van-
daag: Kaartenhuis (Oss).

19.55 Flying doctors. Serie. Afl.:
Vroeg volwassen.

20.46 (TT) Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Afl.: Herman. Mien neemt de erfe-
nis mee naar de dokter en John
maakt Wieps soep even 'af.

21.15 Sonja op zaterdag. Praatpro^
gramma.

22.10 Achter het nieuws.
22.44 Twee voor twaalf. Quiz.
23.29 Deep River Quartet. Muziek-

special.
00.15 AMen nation. Sf-serie. Afl.: Bron

van de eeuwige jeugd. In het zieken-
huis voor Nieuwkomers ontmoet Si-
kes zijn schoolvriend Jim Trenner als
een collega geopereerd moet wor-
den. Als de collega sterft, stelt Geor-
ge een onderzoek in.

01.00 Natuurmoment. Vandaag: Li-
bellen in het natuurmonument Koren-
burgerveen.

01.06-01.11 "" Journaal.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

12.03-13.10 (TT) Intocht Sinterklaas
in Hindeloopen.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 Jeugdjournaal-extra.
18.55 Trekking van de lottogetallen.
19.00 De laatste dans. 2-delige film

over de Prom in Amerika. De Prom is
niet alleen het feest waarmee Ameri-
kaanse scholieren hun middelbare
schooltijd afsluiten, maar ook een
soort 'overgangsrite' naar volwassen-
heid. Daarom is de Prom geen ge-
woon feest, maar een 'bal. Afl. 1.
Nog een paar weken en dan viert de
eindexamenklas van Montclair High
haar laatste dans, de Prom. Rachael
en Kim passen baljurken aan en Ma-
rianne is op zoek naar een jongen om
mee naar de Prom te gaan. Gerry
filmt zijn vrienden.

19.28 Een bericht van deWilde Gan-
zen.

19.30 Een zuigend bestaan. 5-delige
serie over het leven op een petroche-
mische fabriek. Afl.1.

19.55 Zie zoo. Column van bekende
politieke tekenaars. Afl. 7: Peter van
Straaten: de cultuurminnaar.

20.00 "" Journaal.
20.25 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
20.55 Kunst heeft niets met politiek

te maken. Documentaire over ho-
boïst Werner Herbers en componist. Trudel van Reemst-de Vries en hun
ervaringen in de Spaanse Burgeroor-
log.

21.36 Zo op zaterdag. Korte impres-
sie van het Gay and Lesbian Film
Festival in Amsterdam dat deze week
wordt gehouden. Age Kramer en Ma-
rion Oskamp ontdekten dat Lesbi-
sche en homoseksuele filmmakers
vaak andere dan de gangbare bron-
nen gebruiken om hun fantasie te
verbeelden.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.30 Paardesport. 08.00 Voetbal.
09.30 World sport special. 10.00 Paar-
desport. 11.00 Franse F3kampioen-
schappen. 12.00 Klimmen. 12.30 NBA
basketball. 14.00 Argentijns voetbal.
15.00 Golf cup int. 15.30 Boksen.
17.00 Powersports int. 18.00 Rally-
sport. 19.00 Voetbal. 20.30 Boksen.
22.00 Sumo. 23.00 Rallysport. 23.30
Honkbal. 01.30 Boksen. 03.00 Golf.
04.00 Honkbal. 06.00-07.00 Bowlen.

13.00 Prot. kerkdienst. 13.30 Le coeur
et l'esprit. 14.00 W magazine. 14.30
Theatre Wallon: El dure voye. 15.30
Art 21: Max Ernst. 17.10 Sindbad.
17.40Chroniques Hongroises de 1945
a nos jours, doe. D 1.2. Herh. 18.30 Rai-
sons d'Etat, doe. 19.30 Journaal. 20.00
L'oratorio de Liverpool van Paul
McCartney. 21.45 Weer- en beursbe-
richten. 22.15-00.10 Drowning by num-
bers, Engels-Nederlandse speelfilm uit
1988.01.30 Een gevaarlijke erfenis. Herh

van 14.10 uur.
02.55 Nachtprogramma.

07.00 Ochtendprogrammering.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.00 Clips.
12.10 Prime time pets.
12.30 Get a life.
12.55 A fine romance. Engelse co-

medyserie. Herh.
13.20 For those I loved. Amerikaanse

miniserie in drie delen, geregiseerd
door Robert Enrico. Afl. 1. Het ver-
haal begint in 1939 in Warschau, met
de aankomst van de nazi's. De 15-ja-
rige Martin Grayevsky woont als jon-
gen in het gettovan de Poolse hoofd-
stad. Zijn moeder en broertjes komen
om in de gaskamers van Treblinka.
Zijn vader sneuvelt tijdens de op-
stand van de joden in het getto. Mar-
tin overleeft na vele ontberingen de
Tweede Wereldoorlog waarna hij
naar de Verenigde Staten emigreert.
Maar ook daar blijft het noodlot hem
achtervolgen. In de hoofdrollen: Mi-
chael Vork, Jacques Penot, Marcha
Meril, Helen Hughes e.a.

14.10 Een gevaarlijk erfenis. Itali-
aanse western uit 1966, geregisseerd
door Enzo Peri. In de hoofdrollen:
Thomas Hunter, James Shigeta en
Enrico Maria Salerno.

15.35 De tweelingenshow. Showpro-
gramma.

16.30 Hoge ogen.
17.00 Doogie Howser M.D. Ameri-

kaanse tragi-comedyserie.
17.30 Tineke.
18.00 Nieuws.
18.15 Tineke. Vervolg.
19.30 Nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Mini playbackshow.
21.05 Hunter. Detective-serie.
22.00 Gabriel's fire. Serie.
22.55 Nieuws.
23.10 Wolfen. Amerikaanse speelfilm

uit 1981, geregisseerd door Michael
Wadleigh. Rolverdeling: Dewey Wil-
son: Albert Finney. Rebecca Neff:
Diana Venora. Eddie Holt: James Ol-
mos.

01.05 The monsters.

20.00-21.15 Galaconcert. Honderd
jaar Carnegie Hall. Deel 2. Concert
door het New Vork Philharmonic o.
I.v. James Levine en Zubin Metha. 1.
Fanfare for the common man, Co-
pland. 2. Fantasie voor piano, koor
en ork., Beethoven. Alfred Brendel,
piano. 3. Fragment uit Die egyptische
Helena, R. Strauss. Leontyne Price,
sopraan. 4. Fragment uit Concerto
voor viool, cello en orkest opus 102,
Brahms. Isaac Stern, viool. Yo-Yo
Ma, cello. 5. Deel 6 uit Symfonie nr.
3, Mahler.

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 offshore.
16.30 Beyond tomorrow. 17.00 Youth-
quake. 17.30 Absolutely live. 18.30
Travel magazine. 19.00 Videofashion.
19.30 East Europe reports. 20.00 ■
Love affair, film. 21.40 Onbekend.
21.50 News special. 22.00 News.
22.30 Film Europe. 23.00 Hang loose.
23.30 ■ The devil's party, film. 00.45
Absolutely live. 01.45 The mix al! night.

09.00 Int. motorsport. 10.00 Eurolym-
pics Albertville. Herh. 10.30 Paarde-
sport. Herh. 11.30 Benelux sportmaga-
zine. 12.00 Worstelen. Herh. 13.00 WK
taekwondo. Herh. 14.00 Saturday ali-
ve. 19.30 Int. motorsport. Herh. 20.30
Eurofun. Herh. 21.00 Autosport. 22.00
WK Boksen. 23.30-01.00 Skiën.

Super Channel

07.00 Nws. 07.20 Corps accord. 07.40
Cursus Frans. 08.00 Clin d'oeil. 08.05
Canadees Nws. 08.20 Nieuwsflits.
Aansl.: Amnesty: Ecrire contre l'oubli.
08.30 Nord/Sud. 09.00 Quebec mc.
09.30 Le club de l'enjeu. 10.00 Grands
documents: Un certain regard. 11.00
Les trams pas comme les autres. 12.00
Nws. 12.05 Reflets - Images du sud.
13.00 Nws. 13.15 Horizon 93. 13.45
WK spellen. 14.30 Petit écrans, grands
romans. Herh. 16.05 Nws. 16.15 Flash
varicelle. 16.45Génies en herbe. Herh.
17.15 Félix. 17.40 Clips Radio 21.
18.15 Correspondances. 18.30 Nws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Objectif Euro-
pe. 19.30 Nws. 20.00 WK spellen.
20.55 Amnesty: Ecrire contre l'oubli.
21.00 Nws. 21.30 Petit écrans, grands
romans: Mozart. 23.00Nws. 23.30 Ca-
ractères. 00.20-00.50 Ramdam.

Duitsland 1

SAT1

09.45 Tele-Ski 90. Les 10. Herh. 10.00
This week. 10.15 Actualités. 10.30 Cur-
sus Russisch. Les 12. 11.00 Cursus
Engels. Les 12. 11.30 Erwachsenwer-
den ist kein Kinderspiel, reportage.
12.15 Mit Weltenbummlern unterwegs.
Afl. 3: Die Cowboys vom Papageien-
fluss, reportage over de Troperos, de
cowboys van Paraguay. 13.00 Cursus
Duits. Les 51. Herh. 13.30 Cursus wis-
kunde. Les 10. Herh. 14.00 Rückblen-
de: Vor 80 Jahren gestorben - Paul und
Laura Lafargue - Das Recht auf Faul-
heit, documentaire. Herh. 14.15 West 3
aktuell. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Lan-
der - Menschen - Abenteuer: Grenzsta-
tion Macau, reportage over het eiland
Macau. 17.45 Das internationale TV-
Kochbuch. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Bilder aus der Wissenschaft.
Vandaag over Mikropilze. 18.30 (TT)
Die Sendung mit der Maus. 18.58 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, met Nachrichten, met om
19.35 Sport im Westen. 20.00 Die
Wildkatze, documentaire over de Euro-
pese wilde kat. 20.15 "" Don Giovan-
ni, opera van Mozart. (Duitse ondertite-
ling). 23.10 Spiele des Lebens, natuur-
filmserie. Vandaag: Kampten. 23.55
Jazz vor Mitternacht: Internationaal
Jazzfestival Viersen 91, deel 2. 00.55
Laatste nieuws.

MTV Europe
07.00 Greatest hits weekend. 11.00
The big picture. 11.30 US top 20 video
countdown. 13.30 XPO. 14.00 The pul-
se. 14.30 Greatest hits 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 Greatest hits week-
end. 03.00-08.00 Night videos.Duitsland 3 SWF
CNN

06.00 La settima alba. Film. 08.00 Pas-
saporto per Europa. 08.50 Grandi
mostre. 09.30 Su e civ per Beverly
Hills. Film. 10.00 Ciao Italia. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 TGI flash. 12.05 Cia
Italia. 12.30Check-up. 13.25 Estrazioni
del iQtto. 13.30 Telegiornale. 13.55
TGI - tre minuti di. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato Sport. 16.30 Sette giorni parla-
mento. 17.00 Dall'Antoniano. 18.00
TGI flash. 18.05 Estrazioni del lotto.
18.10 Dall'Antoniano. D 1.2.19.25 Paro-
la e vita. 19.40 Almanacco. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
TGI sport. 20.40 Fantastico. 22.45
TGI - linea notte. 23.00 Speciale TGI.
00.00 TGI notte. 00.30 Sabato club.

BBC 1

06.00 Tekenfilm.
06.15 Nozzles. Tekenfilmserie. Hèrh.
06.40 Transformers. Sf-tekenfilmse-

rie. Herh.
07.00 Marehen aus aller Welt. Serie.

Afl.: Carl und die Rauberbande.
Herh.

07.30 Lieber Onkel Bill. Serie. Afl.:
Heroes are bom. Herh.

08.00 Konfetti. Kindermagazine met
o.a. de tekenfilmseries: Die Flintstone
Kids. Herh.; Yogi Bar; Scooby Doo.

09.20 Klack. Kinderspelshow.
10.05 Die Jetsons. Tekenfilmserie.

Herh.
10.30 Turbo Teen. Tekenfilmserie.
11.00 Marvel Universum. Met de te-

kenfilms: Spiderwoman, Das Land
der fantastischen Draehen; Rude
Dog und seine Bande en Spiderman
und seine aussergewöhnlichen
Freunde.

12.35 He Man. Tekenfilmserie.
13.05 Teenage mutant hero turtles.

Tekenfilmserie.
13.30 Super Mario Brothers. Serie.
Afl.: Die Klemp-ner-Akademie.

14.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
14.35 Katts and Dog - Ein Herz und

eine Schnauze. Serie. Afl.: Liebe auf
den ersten Schuss. Herh.

15.05 BJ und der Bar. Serie. Afl.: Die
Schwarzbrenner.

16.00 Der Preiss ist heiss. Quiz.
16.50 Tennis extra. Samenvatting

van het Masters toernooi voor dames
te New Vork.

17.45 Tennis extra. Live: Masters
toernooi voor dames, halve finales.

21.00 Murder ist ihr Hobby. Mis-
daadserie. Afl.: Killer per Telefon.

22.00 Alles nichts oder?! Show met
Hella von Sinnen en Hugo Egon Bal-
der.

23.00 Reifeprüfung auf der Schul-
bank. Duitse erotische film uit 1982.
Met: Dorle Buchner, Eleanore Melz-
ner, Christine Krenner, e.a.

00.30 Desideria. Duits-ltaliaanse ero-
tische film uit 1980. Met: Stefania
Sandrelli, Laura Wenzel, Klaus Lö-
witsch, e.a. Herh.

02.15 Mannermagazin M. Herh.
02.50 Reifeprüfung auf der Schul-

bank. Erotische film. Herh.
04.15 Desideria. Erotische film. Herh.

07.30 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
High Chaperral. Amerikaanse western-
serie. Herh. 09.30 Wirtschaftsforum.
10.00 Truck Driver. Australische mis-
daadfilm uit 1980. 12.05 Glücks-
rad.l2.4s Bingo. Spelprogramma.
13.15 Fantasy Island. Amerikaanse se-
rie. 14.05 Ausgerechnet Du! Komedie
van Derek Benfield. 15.45 Angesagt!
15.15 Zapp. Spelprogramma. 16.40
Pearl Harbor. Amerikaanse serie.
17.40 Sat.l Bliek. 16.45 ■ Addams Fa-
mily. Amerikaanse griezelserie. 18.15
Bingo. 18.45Sat.l Bliek. 18.50 Quadri-
ga. 19.20Glücksrad. Spelprogramma.
20.05 WetterNews. 20.15 Der Mann
mit der Glasauge. Duitse misdaadfilm
uit 1968. 21.50 Sat 1 Bliek. 22.00 Die
Profis. Serie. Herh.23.00 Schulmadc-
hen-Report. Duitse sexfilm uit 1977.
Deel 11. 00.25 Pudelnackt in Ober-
bayern. Duitse sexfilm uit 1968. Herh.
01.55 Schulmadchen-Report. Duitse
sexfilm uit 1977. Deel 11. Herh. van
23.00 03.15 Vorschau. Aansluitend Vi-
deotext.

08.25 Nieuws. 08.30 Ovide, tekenfilm.
Herh. 08.40 Opposites attract, serie.
08.50 The Jetsons, serie. Herh. 09.15
Chucklevision, serie. Herh. 09.35 Dun-
geons and dragons, serie. Herh. 10.00
Going live! Herh. 13.12 Weerbericht.
13.15 Grandstand, sportprogramma.
18.00 Nieuws. 18.15 (TT) One to win,
quiz. 18.45 (TT) Only fools and horses,
serie. Herh. 19.15 Noel's house party.
Live amusementsprogramma. 20.05

07.30 Moneyline. 09.00 World busi-
ness. 11.10Larry King. 12.40 Int. cor-
respondents. 14.10 The big story.
15.10 Health week. 15.40Moneyweek.
16.10 Science and technology week.
16.40 Style with Elsa Klensch. 17.10
Showbiz this week. 18.40 Evans and
Novak. 19.00 World business this
week. 19.40 Newsmaker Saturday.
20.10 Healthweek. 20.40 Style with El-
sa Klensch. 21.10 Your money. 21.40
Int. correspondents. 23.40 Newsmaker
Saturday. 00.40 Pinnacle. 01.10 The
big story. 03.10 Showbiz this week.
05.10 The Capital gang.

14.30 Cursus Duits. Les 51. Herh.
15.00Sport 3 extra. 17.00Nimm's Drit-
te. 17.30 Geschichte der Oper, docu-
mentaire serie over de geschiedenis
van de opera. Afl.2. Herh. 18.00 Hans
Hammer - Priester unter dem Halb-
mond, portret van deze pater in islami-
tische landen. 18.30 Das Südwest-
Journal. 19.00 Lindenstrasse, serie.
Afl.: Gabis Hochzeit. 19.30 Planet Er-
de: Tiere vor der Kamera. Afl.: Die
Schlucht der Felsenkanguruhs. 20.15
Don Giovanni, operavan Mozart. 23.10
Nieuws. 23.15 S'Brettl: Meisenwürger
vom Friedrichshafen, cabaret. 23.45
Freistil, gevarieerd magazine. Van-
daag: Der Garten des Nichts. 00.30
Laatste nieuws.

09q° Tagesschau.
!>9_e Lander-Mensen-Abenteuer.
fOon "" Tele-Gym. Fitness. Afl.ll.
'On? Ta9esschau.
'04c Auslandsjournal
'1 On 2DF"info Gesundheit.
Io'q? Tagesschau.

■«■» "" Scheibenwischer. Cabaret-11S?ramma-Herh-b,° MAZ ab! Quiz. Herh.
'2rr urnschau.
'3rm Persoverzicht.
'3 o. ïa9esscnau-
-13,* Europamagazin.

'd° Die Kinder der Sklaven. Docu-
?ntaire over de haratins in Maureta-

Js Strassenbahnen der Welt. Se-- 14 , °ver trams. Vandaag: Blackpool.
c jJ° "" Kinderquatsch mit Mi-na el. Kinderen worden op een leuke

15 n«ler ondervraagd.

'u° Gesundheit! Medizin lm Er-
's dP" nderwerp: reuma.
1 6'^ Erstens.
ü"° Disney Club. Kindermagazine.
Tndaag: Chip & Chap - Die Ritter
t|* Rechts; Duck Tales - Neues aus
cntenhausen; Ein perfektes Paar;

17 cartoon: Ferien auf Hawaii.
'? Si. er und Heute unterwegs.
'Bon Ia9esschau-
'Bin SP°rtschau"Tele9ramm-',o Sportschau. Met Bundesliga-
I9°ft6tbal
1 ?S Ma*t.
£*> "" Elvis - King of Rock 'n

'9 Sr Serie- AA» Die Qrosse Chance.
'Ofjr. Pr°9ramma-overzict't.
'0 ie Tagesschau.

s'd ** Nimm dir Zeit- Amusement-
Ji voor de Glücks-Spirale.
£"° "" Lotto-trekking.
2j'{f Tagesschau.
*2 Jn rn Das Wort zum Sonntag.jj-^ Bericht vom CSU-Parteitag.

Se» Der scnne,,ste We 9 zurn Jen"
Iqc " Amerikaanse speelfilm uit
J*bB. Met: Kirk Douglas, Sylva Kos-

te 3 Eü Wallach e.a.
r* {TT) Kopfüber in die Nacht.j.^nkaanse speelfilm uit 1984, Met:
/?" Goldblum, Michelle Pfeiffer, Dan

020?yd ea-
-02 in Ta9esschau.
Ö'o-02.15 Z.E.N. Novembertage auf
yit:Winterhauch.

01.10-02.00 Der vierte Mann. 4-deli-
ge serie. Afl.: Wiener Blut.

08.30 Nachbarn in Europa.
09.00 Tagesschau.
09.03 Lander-Mensen-Abenteuer:

Die Potsdamer Kulturlandschaft.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl.ll.
10.00 Tagesschau.
10.03 Auslandsjournal.
10.45 ZDF-info Gesundheit. Medi-

sche tips. Vandaag: diabetes (4).
11.00 Tagesschau.
11.03 Nachbarn in Europa.
12.35 Diese Woche.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 Pflff extra: Just for fun - Sport

in den USA, serie. Afl.s: Colorado.
13.30 Karfunkel. Een blik achter de

schermen bij de opnamen van deze
nieuwe kinderserie.

13.35 Melodie einer Stadt - Köln.
Muzikaal portret van Keulen. Met:
Kölner Kinderehor, Gürzenich-Orc-
hester, Kölner Domchor e.a. Herh.

14.15 FM. Gevarieerd magazine. The-
ma: Auswandern nach Australien.

15.00 Genau. Jongerenprogramma.
Vandaag: discussie over milieube-
heer.

15.25 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Abschied im Zorn.

16.58 Programma-overzicht
17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel.
17.50 Die fliegenden arzte. Serie.
Aansl.: Koehen wie in Asien (VPS
17.25).

18.25 Die fliegenden arzte. Vervolg.
Aansl.: Programma-overzicht (VPS
18.50)

19.00 Heute.
19.30 Insel der Traume. Serie. Afl.:

Das Genie.
20.15 (TT) Agenten-Poker. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1980. Met: Wal-
ter Matthau, Glenda Jackson, Herbert
Lom e.a.

21.55 Heute.
22.05 Bericht vom CSU-Parteitag.
22.20 Das aktuelle Sport-Studio.

Aansl. Lotto-trekking. (VPS 23.29).
23.40 Westworld. Amerikaanse

speelfilm uit 1972. Met: Vul Brynner,
Richard Benjamin, JamesBrolin e a

01.05 Heute.

beert op te pakken. Met Shelley
Long en Judith Ivey.

Duitsland 1
22.35 A Lovely Way to Die. Ameri-
kaanse film uit 1968 van David
Lowell Rich. Ex-agent laat zich in-
huren om van moord verdachte
vrouw te beschermen. Met Kirk
Douglas en Syva Koscina.

RTL 4
Itai" Tre Pistole contra Cesare.
p^aanse film uit 1966 van Enzo
v n- Ruzie tussen broers als ge-
T9van een erfenis. Met Thomas

Ur"er en James Shigeta.

RTL Plus
23.00 Reifeprüfung auf der Schul-
bank. Duitse soft porno uit 1982
van Hans Madsack. Met Werner
Sinah en Dorle Rnrhnor

BRT 1, -30 Fanfan la Tulipe. Italiaanse
ostuum-film uit 1951 van Chris-

rnp.Jaque- De scnelm Fanfan
Jf,dt 2ich bij het leger om een hu-
Vg .^ uit de weg te gaan. Hij wordt
vT'efd op de dochtervan Lodewijk
I,X; Met Gerard Philippe en GinaL°llobrigida.

RTL 4
23.10 Wolfen. Amerikaanse grie-
zelfilm uit 1981 van Michael Wad-
leigh. Rechercheur onderzoekt
moorden in New Vork. Niet men-
sen, maar beesten zijn de daders.
Staat te boek als mislukt. Met Al-
bert Finney en Diane venora. " Glenda Jackson en Walter Matthau in 'Hopscotch'.

(Duitsland 2-20.15 uur).

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 De spot gericht op de wereld
van het amusement. 16.04 Muzi-
fax. 17.04 Levenslief en levens-
leed. 18.04 KRO's country time.
19.04 Glas in lood. 20.03 The
bands. 21.00-7.00 Zie Radio 1.

cowboytje spelen en neemt het op
tegen een stel robots. Met Richard
Benjamin en Vul Brynner.

Pfeiffer meegesleept in een span-
nend avontuur. Goede grappen en
bovendien prachtige muziek van
8.8. King.

Duitsland 2
1 _Rn H°Pscotcn- Engelse film uit
d?bn van Ronald Neame. Opstan-
Sch C|A-medewerker klapt uit de

en krijgt niet alleen proble-en met zijn werkgever, maar ook
cT1 de KGB. Met Ned Beatty enïatti Waterstone.

23.20 Dead or Alive. Amerikaanse
western uit 1988 van John Guiller-
min. Kris Kristofferson als oud-pre-
miejager die er nog een keer op uit
trekt om een stel outlaws op te spo-
ren. Ook met Scott Wilson.

BRTI
Radio 3
7.04 Rabarbara. 8.04 Drie voor ne-
gen. 9.04 Gospelrock. 10.04 Pops-
jop. 12.04 Paperclip. 14.04 Popsta-
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.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden... I.
8.00 Nws. 8.02 Fiori musicali. 9.00
Pick-up. 10.00 Caroline. 11.00Kur-

0.30 Desideria. Duits-ltaliaanse film
uit 1980 van Gianni Barcelloni.
Meisje van burgelijke komaf sluit
zich aan bij een groep terroristen.
Met Stefania Sandrelli en Lara
Wendel.

RTL Plus0.15 Into the Night. Amerikaanse
film uit 1985 van John Landis. Jeff
Goldblum als computerdeskundige
die aan slaapstoornissen lijdt. Als
hij merkt dat zijn vrouw hem be-
driegt trekt hij erop uit. Maar al snel
wordt hij doortoedoen van Michelle

Duitsland 1

Duitsland 2
23.40 Westworld. Amerikaanse film
uit 1973 van Michael Crichton. In
attractiepark kan men de fantasiën
uitleven. Het duo John en Peter wil

Nederland 1

«H -25 Hello Again. Amerikaanse

'^ uit 1987 van Frank Perry. Mati-
jj komedie over een vrouw die
®n jaar na haar dood weer tot le-n komt en haar oude leven pro-

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-
gio; 7.45 agenda; 8.10 persover-

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. 22.05 Musik zum trSu-
men 22.30-4.05 ARD-Nachtex-
press.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. RVU: 9.30
Werken aan werk. 10.00 Onder de
groene linde. 10.15 De muzikale
fruitmand. 11.15 Tijdsein thema.
12.00 Nws. 12.05 Meer dan een
lied a11een....! 12.44 EO Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Kom er es uit. 13.30 Opo doro.
14.00 Forza! Radio, met om 14.00
Que Pasa; 15.00 Heart atfair;
16.00 Down town. 17.00 Licht en
uitzicht. INFORMATIE VAN DE
RIJKSOVERHEID: 17.46 Postbus
51, NederlandseAntillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 lyi
haberler (Goei) nieuws). 18.25
Kayen rasja, (Er is hoop). IOS:
18.40Hoda al-islam. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in hetTurks.
'19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30

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).

RTL Radio
6.00 Guten Morgen Deutschland.
8.00 Radio Shop. Muziek en actua-
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.

Nederland 1
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RTL 4Nederland 2 Nederland 3 (II) Bruce Forsyth's generation game,
spel. 21.05 (TT) Short circuit, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986. 22.45 (TT)
Nieuws en sport. 23.05 Saturday night
Clive, satire. 23.50 Snooker. 01.00
(TT) Bananas, Amerikaanse speelfilm
uit 1971. Met: Woody Allen, Louise
Lasser, Carlos Montalban e.a.
02.20-02.25 Weerbericht.

BBC 2

Belgié/RTBF 1

België/Télé 21België/TV 2 Sportnet

EurosportTV 5
Duitsland 2 Duitsland 3 West
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Beter wonen begint met Stienstra
Stienstra heeft een zeer uitgebreid lf ""L
huizenaanbod in elke prijsklasse in r BRUNSSUM en woonhuls met pocw» Iheel Zuid-Limburg. In deze aanbie- I Kruisberg, uust. f d,e;;TG*ru Doorzon woonk. Mo-
ding is slechts een beperkt aantal ge- | en tuin. Geh. onderga

L badk. met hgb. en 2e ■
noen_d. Vind u het hufs van uw keuze felSS^*"?** 1*1- I HSS2P&. *_t £niet OI ZOekt Uin een andere regio? I *. '^SM^fÊ^' woonhuis met kelder. Royale tuin
Maak uw wensen aan ons kenbaar. I |j|ffiHfi*^-^'' '\ tt ÏS^^iiSk
BRUNSSUM H HEERLEN H I R&t4Hw' 1%« I ubb

f
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e,g
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,

,Q,OLangeberg. Centr. gel. halfvrijst. Musschemig. Royaal woonhuis tmm*4m HE** ! t Prijs/zi-.uuu,--k.k. _.4y

woonhuis. Gar. geschikt voor 2 met gar. en tuin. Woonk. Aparte __PR^__s Ifl. I j|l;'^^2^| Iauto's. Berging. Prov. kelder. keuken. Badk. met ligb. en 2e fg|| Ht lAiunrDAAr

Goed onderhouden halfvrijst. HEERLEN H I Priis /128-800"kk- 5942

S^kl^niiié^ S"«^ÏSdiftfe<^ iÊgf 3f^ I LANDGRAAF H
slaankßad..Zolder Bwir Ontvangsthal. Lift. Woonk. ca. ■flßMM"»**"*^ 565 1 ■ Übach o/Worms. Luxe apparte-
lügj ' " J- 19 m 2.Gesl. keuken. Badk. met I . . 229 000--k.k. I ment op le verd. met kelder en
Prii.V H9.00 kk 5858 douche. Slaapk. In het souterrain I "PJ div. herpinpen luxe _.pp».erktpPnjs ’ 139.500, k.k. 585» bevindt _ich een berging living 26 m! Keuken met compl.Prijs/ 79.000,-- k.k. 5898 fc-p^^____^^^^^"" install. 2 slaapk. met balkon.
un. 1» 1 rv u Badk. met douche. Dakterras ca.HEERLEN H LANDGRAAF H 26 m 2. Geh. met hardh. koz. enCentrum

D
Royaal k.xc apparte- HtbKLtN H Nieuwenhagen. Luxe vrijst. land- ged. met dubb. begl.

ment >n Residentie Herle. Kelder- Appartement op 2e verdL Ber- h- 2 R , ■> ha, y. fa f m k£ 5mberging. Part.; luxe entree met g.ng. Overdekte parkeerpl op KERKRADE H ving 45 m 2.Luxe keuken met app.lift. Appartement. Woonk. ca. 33 part Woonk. ca. 27 m . Aparte Centrum. Tegenover stadspark 3 grote slaapk. Luxe badk. met „«„,„,„ __~m met balkon 2: ruime slaapk. keuken. 2 slaapk. Badk. met dou- gel. woonhuis, type herenhuis ligb. en douche. Zolder. Geh. met MECHELEN H
(een metbalkon). Luxe bet. badk. checabine Berging met kelder Doorzonwoonk. dubb. begl. Bwjr. 1990. Gesch. perfect onderhouden mb-
met ligb. en douche. Moderne "ijs/ uxwv,~ K.K. 58V4 Gesl. keuken. 4slaapk. Badk met Prijs/419 000 -- k k 5941 numentaal vakwerkhuis met kei-
keuken met bijkeuken. lj gb Zolder. Binnenplaats 25 m2. der en grote gar. Woonk. 24 m 2.Prijs’ 165.000,--k.k. 5251 HEERLEN H Berging. LANDGRAAF H Eetkeuken 13 m2met compl. luxe

Bung. met royaal sout., 2 aparte Schaesberg Perfect onderhouden eiken insta"- BerBing- 2 Badk- 4
inpand. gar., kantoor-/ jHk woonhuis Livine ca 37 m 2Keu- slaapk' Zo¥er' BwJr ca- tó3°'

HEERLEN H hobbyruimte. Woonk. en eetk. _J*4lPkl____ EggÈ ken me^Le eiken install Bifcu- OPP' 23S
Noord. Woonhuis met berging en Aparte keuken, 3 slaapk Badk JmWÊM 5 ken met compl. install. Berging. Pnjs ’ 245.000,-k.k. 5926
tuin (achterom bereikb. met met douche, ligb. en bidet. 2 MMPIMn^MK' Serre. Tuin ca. 20 m. diep. 3 slaapk.
auto). Woonk Keuken. Badk. terrassen en zonnige tuin met veel |K^|K Luxe badk. met ligb., douche en 2c SCHINNEN Hmet douche. 3 slaapk. Royale privacy. Nagenoeg geh. part. pT« || Ruim _

hob
Ë
b older Centrum Goed onderhoudenzolder. Opt. geisol. Evt. overdr. hardh. parketvl. BSwIIi Priis ’ 145 000 -kk 5944 Lif .' u °"?Itlo"clen

3UU. UICtA. J l.JW)**i IBhEsW'1 r\ t' ♦ n 1 IJ
rriJSy lUy.uüO,-- k.k. 5933 jk Bw | AM_r^_r,'DA Al7 U \X/ Ir 1 1 " '1 j

Zuid. Rustig, centraal gel. karak- EjgJk WkM phT? j4O non ~k k SXB4 Prachtig dakterras en grote tuin che. Vaste trap naar grote zolder
tenstiek herenhuis. Studeerk. ntf'B ■ J J ' ca. 40 m. diep. Living 32 m 2. met 4e slaapk. Grotendeels
Riante woon- en eetk., serre, tot. M ""nm*jH Dichte keuken met luxe install. nieuwe koz. met dubb. begl.ca. 65 m 2.Luxe keuken met app. mcl. app. 2 luxe badk. met dou- Prijs’ 159.000,--k.k. 5784Kantoor-/praktijkruimte ca. 32 VSN PffTJM KERKRADF H che en ligb. 3ruime slaapk. Berg-
m 2.Slaapk. met badk. le verd. 3 «""^^i^Wi Soekholzwheide Centraal ad zolder-In£±dk-2e Verd 2 ZOlderk' mOMmt -ijsiih°ïïnlt VAALS H
enoerging. jJlUHlHil H.j, Woonk. met allesbrander en par- "%__.-* Uitst. onderhouden woonhuis

«. Prijs/345.000,-k.k. 5529 lv\ Keuken. Bijkeuken. 2 i T^. '.>-" met gar. en kelder. Woonk. 29 m 2.~ J^ slaapk. Luxe badk. Gar. Tuin ca. j^Hf *"*'**^^^ Keuken 9m2 met compl. install.
_~ Ij HEERLEN H 50 m. diep. Bfcf^"' ~~ *"** "* * Overdekt terras entuin. 4 slaapk.- *'fÜH Bet. -J Centrale lok. gel. appartement. Prijs/259.000,--k.k. 5832 H !»■Bl i Badk. Nieuwe kunstst. koz. met

M|e| 1 Afsluitbare fietsenberging.. ! «--» ~~~ dubb'beê'' BwJr' 1973'0pp' 138

■JT HOENSBROEK H brander. Eetkeuken. Bijkeuken. 4 pnjs’ 129.000,-k.k. 5896 |ItH I |
Priis ’469 500 -k k 5449 onder arch- aangelegde tuin! Tuin ca. 60 m. diep. Geh. kunstst. LANDGRAAF ïï til KEBi J ' Royale hal. Fraaie woonk. ca. 50 koz., dubb. begl. en roll. Übach o/Worms. Tussengel. ou-. 3H iISÉH
HEERLEN H m 2. Aparte speel-/eetk. Sep., luxe Prijs/179.000,-k.k. 5874 der woonhuis met kelder. Kleine " H_HR
Centrum. Comf. 3 slaapk. appar- keuken met compl. install. 3 tuin. Berging. Woonk. 26 m 2.
tement met prachtig uitzicht. slaapk. 2e toilet Badk. met ligb. Keuken met eenv. install. 2
Ontvangsthal. Lift. Woonk. ca. Grote zolder. Mogelijkh. voor 2 slaapk. Luxe badk. Ged. met Prijs/205.000-k.k. 5921
31 m 2met balkon. Gesl. keuken. ?laaPk: Grotendeels kunstst. LANDGRAAF H hardh. koz. en roll. JJ_
Trap naar bovenverd. 3 slaapk. e,"^B,-.e"roM- «„ Schaesberg. Op uitst. lokatie Prijs/99.000,-k.k. 5948
Badk. "rlJs/ J25.00U,-K.K. 5532 vrijst. woonhuis. Ruime tuin met .
Prijs’ 145.000,- k.k. 5897 groot terras en gunstige bezon- LANDGRAAF H VAALS H

KERKRADE H ning. Gar. met zadeldak. Hal met Übach o/Worms. Goed onder- "Het Hooghe Oord". Service ap-
HEERLEN H Spekholzerheide. Halfvrijst. garderobehoek. Living ca. 50 m 2 houden drive-in woning met parlement op le verd. Berging in
Centrum. Stadsappartement met woonhuis. Woonk. met parketvl. met openhaard. Ged. open keu- grote dubb. gar. Tuin en tuinber- sout. Ruime hal. Woonk. ca. 34
kelderberging. Lift aanwezig. Royale eetkeuken. Serre. 4 ken met compl. install. 3 slaapk. ging. Living, ca. 36 m 2. Gesl. m 2.Keuken mcl. eiken install.
Woonk. met balkon. Gesl. keu- slaapk. Badk. Douche. Zolder. 2e toilet. Luxe badk. met ligb. en keuken met kunstst. install. 3 Slaapk. met ruim balkon. Portaal,
ken. Handige bijkeuken. Royale Tuin ca. 12 m. diep. Gar. Ged. 2 v.w. Ruime bergzolder ca. 50 m 2. slaapk. Badk. met douche. Geh. Badk. met ligb. en douche. Sep.
slaapk. Badk. met douche. dubb. begl. en roll. Uitst. onderhouden. metkunstst. koz. en dubb. begl. toilet. Goed onderhouden.
Prijs/ 77.000,- k.k. 5931 Prijs’ 157.000,--k.k. 5864 Prijs/249.000,-k.k. 4681 Prijs ’ 140.000,-k.k. 5924 Prijs/85.000,-k.k. 5881

"^i^J^k fTICMCTD A Voor inlichtingen vrijblijvend informatie over woning
\M rNMII H H: kantoor Heerlen, |nr.:
*#■ ■__■■*"#■ 11«1 Tel: 045-712255* Kruisstraat 56, . Naam-

===== 6411 BW Heerlen. | StraafcZZZZZZZ.-.ZZ.ZZZZZ. I
J==?.= makelaardij B.v. M. kantoor Maastrichtj ■ Postcode/plaats: "Tel: 043-252933* Wycker Brugstraat 50, ■ Telefoon: ;J

Maandag t/m vrijdag geopendvan 9.00-21.00 uur. 6221 ED Maastricht. fl
Zaterdagvan 9.00-18.00 uur. ■ ¥ „ c , . , , sl
Aken Maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en A: kantoor Aken, , Jj» ongefrankeerde enveloppe zenden aan: o
14.00-18.00uur. Zaterdag van 9.00-14.00 uur. Tel: 0949-241-407540 Jesuitenstraße 2, I otienstra Makelaardij BV, Antwoordnummer _J. " 5100Aken. ' |40, 6400 VB Heerlen.

ZAKELIIKVASTGOED
■ra Kerkram, Einderstraat Heerlen, In de Cramer
B_l Te huur winkelruimte ca.121 m 2. Op de beste ligging biedt

■IMKANTOORRUIMTE Huurprijs ’ 2.750,- p. mnd. belegger nog lerealiseren
■_____■ bedrijfshal meikantoor aan.

B Grootte, bouwaard en indeling
naar wens.

BCrtDIIKDIIIIITt Buitenkans!HtUKU.iKUlffllt
eltidënle indeling. Heerlen De BeitelPrijs op aanvraag. gu»i, Industrieterrein Grootschalig bedrrjfcob/ect. Hkrun^etOverioon Perfecte fc-dn/fsW (ruim 2.000 1'Uiterst attractief kantoorpand te m 2) metkantoor tóeale ligging. Goede
huur. Netto opp. 270 m\ Huurprijs op aanvraag. S'"9-ligging nabij Autoweg en p' Pri|s op aanvraag.
Winkelcentrum 't Loon. „ "Priisopaanvraa9- SSt ïesüzt
Heerlen Putgraaf mel/zonaer showroom te -i»^^^^—__Kantooréfage 225 m 2. Zeer kooP/,e Zfr. Bedrükhal ca 1 _)00m:>"*■*^.representatief, representatieve ligging. fc*(hta/ea. I.QOOm h y^
Pa.keerfad.teiten. Perfecte Pn|sap aanvraag. Zgprijs ’ 395.000,-k.k. 4__T
werkomgeving. -
Huurprijs op aanvraag Hierun, Heerlerbaan

Diverse percelen voor ____________________________________________________________
Landgraaf, Hoofdstraat Maastricht, Meerssenerweg __[ ** J__ _____
Nog te realiseren winkel Te koop bedrijfspand met ■ .1
|variabel 300-500 m!]te huur in boyenwoning, werkplaats en .. JM Irifflllll

VANAUf OBJECTEN IS OP VERZOEK EEN UITGEBREIDE BROCHURE VERKRIJGBAAR

EEN BEDRIJFSPAND VAN STIENSTRA: DAT ZIT ZAKELIJK VAST GOED

|ÜB________fc________

fSft Demonstratie r-
V* Attentie wa", T ' i" Nefit-Turbo s

fllTftto * Vaillantyiuic # Radson
PU Uotol " Honeywell-
Uff" IVC lt# I klokthermostaten_ " Landis & Gyr i|

SIIOW klokthermostaten

Sinterklaas is weer in het land, maar 1'zorgt u ook dat uw CV-ketel brandt.
Zaterdag 23 nov. e^ï^vQ^^^^en zondag 24 nov. r^ e^Sj^^ï^^f
Show van: energiebesparende V^^^^^ö^* 'verwarmingsketels en *^fysSgifr

warmwatervoorzieningen °%r^- **%„
Bezoek daarom ons show-adres: e/

Hoek Grupellostr. 38 / Eindervoetpad 7 te Kerkrade
Openingstijden: zaterdag van 12.00-17.00 uur en zondag van 14.00-17.00 uur

Uitstekend gelegefl
winkelruimte te huur!

j-w het Heerlense centrußj
XTeerlen werkt aan een het voormalige V&D-pand. Een de positionering krijgen door

indrukwekkende verandering unieke mogelijkheid voor bij- de verbetering en de uitbrei-
van zijn centrum. Gericht op voorbeeld een kleding/schoe- ding van de binnenstadfunctie'
verbetering van de economi- nen/sport-combinatie, kleding- Het pand zelf zal eveneens
sche positie en een versterking super, RTV, auto-accessoires, gerenoveerd worden, waarde^
van de attractiviteit. Als winkel- restaurant e.d. Bovendien biedt het aansluit op de verhoging
stad, kantorenstad én als dien- het object uitstekende mogelijk- van het kwaliteitsniveau van
stencentrum. heden voor een shop-in-shop- haar omgeving.

formule.
In dit uitzonderlijk goed Gegadigden kunnen zich

bereikbare stadscentrum be- Het object zal door ligging voor inlichtingen wenden tot:
middelen wij bij de verhuur van functie en uitstraling een niet
ruim 5000 m 2winkelruimte in onaanzienlijke versterking van

HRUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B>
6131 AS sittard - stationsplein 1 - tel 046- &23J4

, S\

Kiest u eerst uw
sanitair en dan

de tegels? i:
-WÊÈÊÊÊÊÊÊffI.

want bij Jan van Erp vindt u beide!
't Heeft grote voordelen om uw tegels èn sanitair te kopen bij Jan
van Erp. Beide kunt u mooi op elkaar afstemmen . En ook mooi
afstemmen op uw budget: nergens anders

informatie. Een ervaring van ruim 27 jaar! Wk
:%i__3__:_üü___________

volmaakte vormgeving Cl\Uï_«w .ffl *&0P

m l9__Bo__________l ____ (.MA\/nDArU
m W €£_?-, 1>V-^ VKJDKjK-yll

W Zeker is zeker.
§yPjl W^ Daarom krijgt u bij Jan van Erp gegarandeerde kwaliteit
WêM PP^op tegels en sanitair. Hebt u badkamerplannen op wat

m pP^^ langere termijn en ontdekt bij Jan van Erp nu aliJ Br precies wat u hebben wilt dan kunt u zonder extra
'il ___f kosten reserveren voor latere levering.

laaml ■■3fl 3 |>V;Kfil JI ■ #il I»1 bjl-ii:i[jß ___ ___. m Pf■lkllf.llil |15$?
GREVENBICHT, Houtstraat 5, tel. 04408-57629, 's-Maandags gesloten

Te koop mooie villa met 2 bouwplaatsen
gelegen in bos, gebouwd in Franse I
steen en bestaande uit: grote living, ? /^^1~~~~~!;:^~~~---^
hal, 3 ruime slaapkamers, ieder met _* / / i°°;:„.. Jw7
badkamer, grote gemeubileerde bar V / /
met zitplaats, keuken en bijkeuken, 2 /..' / """ t^t /magazijnen, voorraadkamer, binnen- / ll^f^K Iplaats met vaste vloer en barbecue. /£>7 ) )J
Overdekt zwembad met vloerverwar- / / _^Ê Jlming. Alle vertrekken eveneens met L ln ///vloerverwarming. Grote loodsen par- / / ffl
king (geasfalteerd). Alles in nieuw- .j. / //_// /staat. Totale opp.vl. 54 are. Vraag- ' -/■ ni-r. ...... =--!___/* hei d O S « r
prijs ’ 850.000,-.
Gel. 40 km van Nederlandse grens (autoweg) in Beringen-Koersel
(België), Schrikheidestraat 55. Te bezichtigen na afspraak, tel.
09-32425331 of telefax 09-32433773.

Visgraat _\/ \ T ■
De vloer met karakter j^^^^^
* Ouderwets in prijs en vakmanschap A /— s
* Specialist in eiken piankenparket TT\V\Y\ Ff7^ iii f V J
* Machinaal schuren en borstelen van ///7/vj 'bestaand parket | |
* Dealer: Lamett - Pergo - Star - I I

Laminaat 1 . I .
De supersterke vloeren uit Zweden ' —i ' i— E

I1 ' 1 d oI—l I I-

ffi-rfnTlPlFtf'f'Ball SÊ SE w*
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08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 Het allochtonen video circuit.
10.30 Het allochtonen video circuit.
11.00 Kinderen van biculturele rela-

ties. Documentaire.
11.30 Omrop Fryslan Edukatyf.
12.00-12.45 Het Capitool.
13.00 Logistiek.
13.30 Effectief vergaderen.
14.00-14.30 Integraal management.
16.45 (TT) Kerkdienst vanuit Lelys-

tad.
17.30-17.32 Bericht van de Wilde

Ganzen.
18.25 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio sport.
20.00 "" Journaal.
20.10 Vreemd gezelschap. Canade-

se film uit 1990.
21.51 Speciale aflevering. Animatie-

film.
22.00 "" Journaal.
22.05 Oog in oog. Serie.
22.35 Salon Europa. Documentaire.
23.32-23.37 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

07.00 Ochtendprogramma.
07.30 The world tomorrow.
08.00 Telekids. Kinderprogramma.
11.00 RTL4classique.
11.10 Studio Rembrandt.
12.00 Bueno Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei.
14.50 RTL4classique.
15.00 Columbo. Detectiveserie.
16.15 Snow magazine.
16.45 Match.
17.35 The Simpsons.
18.00 Journaal.
18.15 Bios.
19.00 Blossom. Amerikaanse come-

dyserie.
19.30 Journaal en weerbericht.
19.50 Match. Voetbal.
20.30 Twin Peaks. Amerikaanse dra-

maserie.
21.30 Ursul de Geer.
22.20 M.A.S.H.
22.50 Survival. Natuurserie.
23.45 Journaal.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie.
00.50 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.
01.15 Stingray. Amerikaanse serie.
02.05 Nachtprogramma.

?0-ii.55 Eucharistieviering van-
}p de Sint Agathakerk in Boekei.
J,JO-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.35 Een andere wijze. 8-delige cur-

over homeopathie en fysiothera-

-00 Het gezongenwoord. Koor- ensamenzang.
,f0Ja en Amen - Dwars door de,b.bei.
J* "" Journaal.

Heb ik iets gemist? Terugblik."00 Torn en Jerry. Tekenfilms.'■'0 KRESJ. Anna, jeugdserie. Afl.3.
2nia is de beste leerlinge op de Ho-
y^d-school en haar dansleraar Ja-
:?" zorgt ervoor dat ze bij ballerina
*[alova les krijgt."°0 Boggle. Woordspel met Dodi.Meidoorn.'"25 CRASH. Nummer 28, serie
"aarin zeven jongeren die voor het
=erst op kamers gaan met de camera

18°rden gevolgd.
19 (» Torn en Jerrv- Tekenfilm."'S Perfect Strangers. Amerikaan-
* comedyserie. Afl.: De verlovings-
i^Q- Larry wil een verlovingsring voor

,6nnifer kopen, maar een diamantK°st veel geld. Balki lijkt een oplos-,^9 te weten.
'"30 (TT) Waku waku. Quiz over die-
'6n met Rob Fruithof. Panel: Nadieh,

Jor_? ie en Adriaan. Anita Witzier.
«00 ("»+tt) Journaal.j^'2 (TT) Vreemde praktijken.. Co-
medyserie. Afl.: Adverteren doet be-9eren. Bertus heeft het paleis omget-
°Verd in een filmstudio, waarin Sjaan
?6 produkten van de winkeliers in de
o[urt zal aanprijzen."50 Ook dat nog. Satirisch consu-
mentenprogramma. Presentatie: Aad
I?i den Heuvel, Sylvia Millecam,
regor Frenkel Frank, Hans Böhm

,6^ Bavo Galama.
J-35 Brandpunt.

10 Inspector Morse. Engelse mis-
daadserie met John Thaw in de

TOofdrol._i'2s A titre personnel.
"" Journaal.

09.00 Dag meneer de koekepeer.
09.25 Bump. Tekenfilmserie.
09.30 Argo. Tsjechische serie.
09.40 Het futiliteitenmuseum.
09.55 Hoe zit dat en waarom.
10.15 De grote Laura en Lena Fhijn-

beenshow. Serie.
10.25 De kinderen zonder land. '
11.00 Reiziger in muziek. Muziekpro-

gramma.
12.00 Voetbal Plus. Sportprogramma.
12.45-13.44 "" De Matinee.
14.00 Eldorado. Fragmenten van ou-

de VPRO-programma's.
15.00 Extra - Onder de maat.
15.07 Vergeelde toekomst. Portret.
16.12 Extra - Bonbon. Korte film van

Dick Maas.
16.16 Mijn God, wat hebben we ge-

daan? Documentaire uit 1981.
17.30 Herenleed.
18.00 "" Journaal.
18.05 Paul Haenen vijf over zes.
18.40 Buren. 2-wekelijks programma

over buren.
19.00 The wonder years. Amerikaan-

se comedyserie.
19.25 Onrust! Hyperrealistisch maga-

zine. Vandaag: Onrust in Hollywood
(6).

20.00 "" Journaal.
20.10 Van Kooten en de Bic's Keek

op de week. Satirisch programma
met Kees van Kooten en Wim de Bic.

20.32 Belevenissen. 2-wekelijks pro-
gramma waarin personen bij hun
bezigheden gevolgd worden.

20.57 De VPRO in aktie.
21.07 (TT) We zijn weer thuis. Serie

van Wim T. Schippers. Afl.B: Komen
en gaan. Tegen de zin van Thijs laat
moeder zich meenemen naar de
Mookerhei, waarop Simon prompt
een feestje op touw zet.

21.35 Li Lianying, the imperial eu-
nuch. Chinese speelfilm van Tian
Zhungzhuang met Jiang Wen, Liv
Xiaoqing e.a.. De eunuch Li Liang is
de slaaf van de keizerlijke Weduwe.
Samen houden ze China in een ijze-
ren greep, maar Li Liang wordt er niet
gelukkiger op.

23.17-23.22 Journaal.

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Plus

RAI UNO

SAT1

België/RTBF 1
10.30Terre et soleil. 11.00 Eucharistie-
viering. 11.55 Sa majesté le tigre, na-
tuurfilm. 13.00 Nieuws. 13.35 Teken-
films. 14.00 Elections '91, eerste uitsla-
gen. 14.10 Le corsaire rouge, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1952. 15.50
Génies en herbe. 16.30 Parole de
chien. Afl.: Digby révèle son secret.
16.55 Elections '91. 17.05 Nouba nou-
ba. 18.00 Elections '91. 18.05 Autovi-
sion. 18.25 Elections '91. 18.30 Week-
end sportif. 19.00 Elections '91. 19.05
Week-end sportif, vervolg. 19.30 Jour-
naal. 20.05 Elections '91, uitslagen en
analyses. 01.00-01.04 Weerbericht.

08.25 Tales of a wise king and the de-
vil., serie. Afl.: Between you and me.
08.30 Paddington, animatieserie,
(herh.). 08.55 Playdays: the why bird
stop. (herh.)." 09.15 Bitsa, knutselma-
gazine. (herh.). 09.30 Telling tales.
09.45 Babar, serie. 10.10 "" Blood
and honey, serie. 10.30 (TT) Defen-
ders of the earth, serie. (herh.). 10.50
Blue Peter omnibus. 11.40 The dark
season, sf-serie. (herh.). 12.05 Box-
pops, muziekmagazine. (herh.). 12.45
The O-Zone, muziekprogramma. 13.00
Regionale programma's. 13.30 ■ Top-
per, Amerikaanse speelfilm uit 1937.
15.00 Murray Perahia plays Mozart.
16.00 (TT) Return of the pink panther,
Engelse speelfilm uit 1975. 17.50 Ani-
mation now: Freedom dancing. 18.00
Rugby special: Leieester - Wasps.
19.00 Travel show guides. 19.30 The
money programma. 20.10 Rally re-
ports: Lombard RAC Rally, live. 20.15
The natural world, serie. 21.05 The
dream machine, serie. 21.55 Prisoners
of conscience, serie. 22.00 Did you
sec? 22.30 Not Mozart, serie. 23.00
(TT) Little England, serie. 23.10 High
tide, Amerikaanse speelfilm uit 1987.
00.50 Rally reports: Lombard RAC Ral-
ly, live. 01.05-01.40 Rapido, muziek-
magazine. (herh.).

09.00-10.00 Samson. Tekenfilms.
12.00 Pro civitate. 2-deligverslag van

het laureatenconcert van de 26e na-
tionale muziekwedstrijd. Deel 1. 1.
Ballade nr. 3 in As opus 47, Chopin;
2. Sonate in C voor fluit en piano; 3.
Allegretto uit sonate voor viool en pia-
no, Ravel; 4. Waldesrauschen, Liszt;
5. Fantasy for Euphonium, Sparke.

12.55 Sportmiddag.
13.25 Huizen kijken.
13.45 Baraka. Spelprogramma. Gas-

ten: Radio's, Paul Severs en Toast.
14.55 Welkom in Hard Times. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1967. Met: Hen-
ry Fonda, Aldo Ray, Keenan Wynn
e.a.

16.40 Portugal, in de ban van zijn
verleden. Documentaire.

17.30 Bassie en Adriaan en de
schatkaart. Serie. Afl. 13.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.328.
18.10 Kinderen voor Kinderen Festi-

val. Voorstelling van de 12e cd.
19.00 De Cosby show. Comedyserie.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
19.45 Sportweekend.
20.30 Lente. Tv-film. Met: Jo de

Meyere, Dries Wieme, Oswald Ver-
sijp e.a.

21.30 De Pré Historie. Montagepro-
gramma. Vandaag: 1974.

22.00 I.Q. Quiz.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Wie schrijft die blijft. Literair

magazine.
23.30-23.40 Coda. Plastische kun-

sten: De Verrijzenis te Cookham, van
Stanley Spencer. Sportnet

13.15Réflets.l4.ls L'oratorio de Liver-
pool van Paul McCartney. (herh.).
16.00 Radio 21. (herh.). 18.00 Félix.
18.30 Alice. 19.30 Journaal. 20.00 ■
Le passage du Rhin, Frans-Duits-ltali-
aanse speelfilm uit 1960. 22.05 Laatste
nieuws. 22.35 Week-end sportif.
23.30-23.55 W magazine, (herh.).

07.00 Powersports int. 08.00 Rally-
sport. 09.00 Paardesport. 10.00 Super-
cross. 10.50 Int. Golf. 12.20Golf. 12.30
Rallysport. 13.00 Paardesport. 13.30
Watersport. 14.00 Boksen. 16.00 Golf.
17.00 Go. 18.00 Britse motorsport.
18.30 Rallysport. 19.00 Voetbal. 20.30
Winter sportscast-olympics '92. 21.00
Rallysport. 22.00 Sumo. 23.00 Rally-
sport. 23.30 World sport special.
00.00-02.00 NBA basketball.

18.00 Verkiezingen 1991. Verslag
van de nationale Verkiezingen 1991.
Met o.a. resultaten en prognoses.

19.30 Journaal/Sport.
19.50-00.00 Verkiezingen 1991. Ver-
volg.

TV5

Eurosport
09.00 Transworld sport. Herh. 10.00
Eurofun. Herh. 10.30 EK Golf. Herh.
11.30 Track action. Herh. 12.00 Bok-
sen. Herh. 13.00 Iron man triathlon.
Herh. 14.00 Sunday alive. 19.30 WK
squash. 20.30 Skiën. Herh. 21.30
Autosport. 22.00 Skiën, samenv.
23.30-01.00 WK Boksen.

Super Channel

07.00 Nws. 07.20 Corps accord, yoga.
07.40 Cursus Frans. 08.00 Clin d'oeil.
08.05 Canadees nws. 08.20 Nieuws-
flits. Aansl.: Amnesty: Ecrire contre
c'oubli. 08.30 Feu vert. 09.00 Envoyé
spécial. 10.00 Planète musique: Musi-
cales. 11.00 Pierre et le loup. 12.00
Nws. 12.05 Performance. 12.30 Réfé-
rence: Invite de TV5. 13.00 Nws. 13.10
L'école des fans. 14.00 Trente millions
d'amis. Herh. 14.30 La Fée Carabine,
tv-film. 16.05 Nws. 16.15 Correspon-
dances. Herh. 16.25 Sports loisirs.
17.30 Jours de guerre. 18.30 Nws.
18.50 Clin d'oeil. 19.00 Nord Sud.
19.30 Nws. 20.00Sept sur sept. 20.55
Amnesty: Ecrire contre l'oubli. 21.00
Nws. 21.30 Les guérisseurs, Aduefue,
film. 23.00 Nws. 23.30 Obali, tv-film.
00.30-01.00 Courts métrages et video.

Duitsland 1
09.00 Cursus Engels. 09.30 Cursusin-
formatie. 10.00 Cursus natuurkun-
de.10.30 Cursus bedrijfseconomie.
11.00 Ihre Heimat - unsere Heimat,
programma voor gastarbeiders. 12.00
Tele-Akademie. 12.45 Sehen statt ho-
ren. 13.15 Europa-Magazin. 13.40
West 3 aktuell. 13.45 Sonntagsge-
sprach. 14.00Die Kreativen. 15.00 Das
Gold der Caesaren, Italiaanse speel-
film uit 1963 16.22 Birthday, filmportret.
16.30 Die schrecklichen Museen, re-
portage. 17.00 Mensch, Wohnung,
Haus, reportage. 17.45 Kaufen, ko-
enen, essen a. la Saison. 18.00 Aktuel-
le Minute. 18.01 Meine kleine Robbe
Laura, jeugdserie. 18.30 Gott und die
Welt, reportage. 18.58 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine. 20.00 ■ Ein einsamer
Mann in der Stadt, Franse speelfilm uit
1949 van Marcel Pagliero. 21.22 West
3 aktuell. 21.30 Ich stelle mich, serie
gesprekken. 23.00 Exil im Schatten
des Schleiers, reportage. 00.00 Der
stahlerne Weg, korte film. 00.19 Laat-
ste nieuws.

06.00 Europa, Europa. 07.45 II mondo
di quark. 08.30 Dall'antoniano di Bolog-
na. 10.00Linea verde magazine. 11.00
Santa messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.00 TGI. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tot TV. 14.15 Do-
menica in. 15.20 Notize sportive. 15.30
Domenica in. 16.20 Notize sportive.
16.30 Domenica in. 18.03 TGI flash.
18.10 90 minuto. 18.40 Domenica in.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 TGI sport. 20.40 Dall'Anto-
niano di Bologna. 22.15 La Domenica
sportiva. 23.00 TGI flash. 23.10 La
Domenica sportiva. 23.45 Zona Cesari-
ni. 00.30 TGI notte - che tempo fa.
01.00 Park City. 01.15 Torino trial.
01.40 Rally di Monza.

06.00 The mix. 11.00 The hour of po-
wer. 12.00The mix. 13.00 Die Welt von
Morgen. 13.30All mixed up! 15.00 lt is
written. 15.30 Touristic magazin. 16.00
The great offshore. 16.30 Hang loose.
17.00 Youthquake. 17.30 The world to-
morrow. 18.00 Business weekly. 18.30
Erf. 19.00 Video fashion. 19.30 Thai
panorama. 20.00 ■ The mystery of Mr.
Wong, film. 21.15 The mix. 22.00
Nieuws. 22.30 Absolutely live! 23.30
Film Europe. 00.30 The mix all night.

MTV Europe

Duitsland 3 SWF 08.00 Greatest hits weekend. 11.30
European top 20. 13.30 XPO. 14.00
The big picture. 14.30 Greatest hits.
18.00 The pulse. 18.30 Week in rock.
19.00 US Top 20 video countdown.
21.00 120 Minutes. 23.00 XPO. 23.30
Headbangers bali. 01.30 Greatest hits.
03.00-07.00 Night videos.BBC 1

CNN
07.10 Moneyweek. 07.40 Healthweek.
08.10 Showbiz this week. 08.40 Scien-
ce and technology week. 09.40 The big
story. 10.10 Pinnacle. 10.30 World bu-
siness this week. 11.15 Larry King
weekend. 12.10 Showbiz this week.
12.40 Style. 14.30 Inside business.
14.40 Evans and Novak. 15.40 Your
money. 16.10 On the menu. 16.40
Newsmaker Sunday. 17.10 Travel gui-
de. 18.00 World business this week.
18.40 Int. correspondents. 19.10 Futu-
rewatch. 19.40 Moneyweek. 20.00 The
week in review. 21.00 World report.

08.43 Programma-overzicht.
08.45 Architektur am Scheideweg.

Documentaire over architectuur.
09.15 Zur Zeit. Magazine.
09.25 Katholieke kerkdienst. Vanuit

de Propsteigemeinde in Leipzig.
10.15 Matinee. Schwerpunkt Apoka-

lypse (2).
12.00 "" Das Sonntagskonzert. Der
Klang der frühen Jahre.

12.45 Heute.
12.47 Blickpunkt!
13.15 Damals vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals.
13.55 Werner Fend: Mem Dschun-

gelbuch. Natuurfilmserie. Afl.: Dem
Nashorn auf der Spur.

14.15 Karfunkel. Kinderserie. Afl.: To-
bis fremder Freund.

14.45 Medica '91. Reportage.
15.15 Danke schön. Verslag van de
Actie Sorgenkind.

15.25 Heute.
15.30 Sport extra.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-

gazine.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek nieuws.
19.30 Die Knoff-hoff-Show. Populair-

wetenschappelijk programma.
20.15 Die Kaltenbach Papiere. Tv-

film van Rainer Erler.
21.50 Heute. Met Sport am Sonntag.
22.05 Die Welt der Jahrhundertmit-

te. Documentaire serie. Op 1 sep-
tember 1939 ging in heel Europa het
licht uit. Het was oorlog. Voor miljoe-
nen betekende dat een periode met
veel leed.

22.30 "" Jupiter-Sinfonie. Symfonie
nr. 41 in C KV 551 van Mozart.

23.15 ■ Reporter des Satans. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1951 van Billy
Wilder. Met: Kirk Douglas, Jan Ster-
ling, Bob Arthur e.a. De'jonge, ambi-
tieuze journalistCharles Tatum wacht
bij een bescheiden regionale krant op
zijn grote kans, die zich voor lijkt te
doen als de amateurarcheoloog Leo
Minosa tijdens een expeditie een on-
geluk krijgt. Charles schuwt geen
middel om ervoor te zorgen dat zijn
artikelen over de reddingsoperatie de
landelijke pers halen.

01.00-01.05 Heute.

J^js Disney Club. Herh.
"00 Des Luxus goldener Boden.

ambachten. Afl.l. Koffermaker.
"15 "" wir Deutschen. Documen-

i,a're serie. Afl.l.,00 Kopfball.
£v (TT) Die Sendung mit der

Kinderprogramma.
122° " Presseclub.

■*5 Tagesschau. Met Wochenspie-

Weekoverzicht EINS PLUS.
o,' 5 "" Musikstreifzüge: Virtuose

l3a'°ckflöte.

'45 Mission Top Secret - Das Au-
Salomon. Kinderserie. Afl.l.

;15 Die Eisprinzessin. Tv-film.
15 n s'ot): Zwei, sind einer zuviel.
1s °0 Tagesschau.

'°s Kenny. Canadees/Japanse
,Peelfi|m Ujt 1937. Met: Kenny Eas-lerday, Caitlin Clarke e.a.

I7n Film aktuell. Filmtips.
1?°0 ARD-Ratgeber: Recht.
18 nn Bilder aus der Wissenschaft.
lBrt° Ta9esschau.ffi Wir über uns.
184 sP°rtschau.
la'n Lindenstrasse. Serie.

Die Goldenel.
I9sn Weltspiegel.
19?U Sportschau-Telegramm.
JOn Pr°gramma-overzicht.

(TT) Tagesschau.
-ls (TT) Mystic Pizza. Amerikaan-se speelfilm uit 1987. Met: Julia Ro-

-2l %rts'Annabetn Gisn. Lili Taylor e.a.
jj"|s Kulturreport.
?_ _5 Tagesschau.
730 Wer starb in Fünfeichen? Do--o^nnentaire.voorbehoud:
"'5 Die besten Jahre. Amerikaan-ie serie. Afl.: Seitensprung mit keiner

O^JJbekannten.Uj.os Tagesschau.
Z.E.N. Novembertage auf

HbV|t: Windstarke 7.: Wanneer een Duitse speelster,e 'male van het Masters toernooin New Vork haalt, wordt het pro-
«l'arnma vanaf 23.15 gewijzigd:
S-15 Tennis. (VPS 23.14).r?-45 Die besten Jahre. (VPS*3.15).
2J-35 Tagesschau. (VPS 00.05).
«0.40 Z.E.N. (VPS 00.10).

06.00 Turbo Teen. Tekenfilm, (herh.).
06.25 Die Flintstone Kids. Tekenfilm,

(herh.).
06.40 Die Jetsons. Tekenfilm, (herh.).
07.05 Yogi Bar. Tekenfilm, (herh.).
07.30 Scooby Doo. Tekenfilm,

(herh.).
08.00 David, der Kabauter. Teken-

film.
09.20 Metty macht's möglich.
09.30 ■ Kapitan Seekrank. Engelse

speelfilm uit 1957. Met: Aiec Gui-
ness, Irene Browne e.a.

10.55 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Das Gleichnis von den Blinden
van Pieter Bruegel de Oude.

11.00 Die Woche mit Geert Müller-
Gerbes. Talkshow.

12.05 Coach - Mit Herz und Sehen.
Serie. (herh.).

12.35 Das Geisterhaus von Water-
loo Creek. Serie.

13.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher. Serie. (herh.).

13.30 Familie Munster. Serie.
14.00 Ultraman - Mem geheimesIch.

Serie. Afl.: Die Falie. (herh.).
14.25 Adam 12 - Einsatz in L.A. Se-

rie. Afl.: Stumme Zeugen.
14.50 Polizeibericht. Serie.
15.10 Kunyonga - Mord in Afrika.

Duitse speelfilm uit 1986. Met: Ron
Williams, Julia Kent, Christoph Eich-
horn, e.a. (herh.).

16.45 Kilometer 330. Duitse country-
en truckermuziek.

17.50 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. Serie.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Tennis extra. Live: Masters
toernooi dames te New Vork, finale.

20.45 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz. Vandaag: Griekenland.

21.50 Spiegel TV. Actualiteiten.
22.30 Prime Time - Spatausgabe.
22.50 Schloss Pompon Rouge. Co-

medyserie. Afl.: Casanova.
23.20 Playboy Late Night Show.

(herh.).
00.20 Kanal 4 Filmfest spezial. Ver-

slag van de European Media Art Fes-
tival Osnabrück 1991.

01.05-02.35 Warum nicht! Franse
speelfilm uit 1977. Met: Sami Frey,
Mario Gonzalez, Christine Murillo,
e.a.

09.40 The Permine challenge, serie,
(herh.). 10.10 Nieuws. 10.15 In touch
with healing. Slot. 10.30 This is the
day. 11.00 Sec hear! 11.30 Deutsch
direkt. Afl.6. (herh.). 11.55 Fast feasts.
12.00 Mosaic. 12.30 Skillshop. 13.00
(TT) Through the looking glass. (herh.).
13.30 Country file. 13.55 Agrarisch
weerbericht. 14.00 Nieuws. Aansl.: On
the record, interview. 15.00 (TT) Eas-
tEnders. (herh.). 16.00 Snooker. 18.20
The clothes show. 18.45 (TT) Merlin of
the Crystal Cave, serie. 19.15 (TT) To-
morrow - The world, serie. Afl.: Asking
for it. 19.25 Nieuws. 19.40 (TT) Songs
of praise. 20.15 (TT) You rang,
M'Lord?, serie. 21.05 (TT) Trainer, se-
rie. Slot. 21.55 (TT) Nieuws. 22.10(TT)

07.55 Denkanstösse. 08.00 Avec plai-
sir.oB.3o Cursus wiskunde.o9.oo Cur-
sus Engels.o9.3o Cursusinformatie.
10.00 Cursus natuurkunde.lo.3o Cur-
sus bedrijfseconomie. 11.00 Musik urn
elf. 12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt horen. 13.15 Ihre Heimat - unsere
Heimat, magazine voor gastarbeiders.
14.15 Der unendliche Weg zueinander,
portret van rabbijn Nathan Peter Levin-
son. 15.00 ■ Anni, Oostenrijkse speel-
film uit 1948 van Max Neufeld. 16.25
Sportimport. 17.00 Terror unter Stalin
und Ulbricht, documentaire. 17.45 Leu-
te, Leute, tv-jaarmarkt. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Die Deutsche
Schlagerparade. 19.45 Gaudi Max.
20.15 August Mackes letzte Reise,
filmportret. 21.00 Nieuws. 21.05 Hoc-
kney at The Tate, portret van de Engel-
se schilder David Hockney. 22.00 Flut-
licht, sportmagazine. 22.55 Nachge-
fragt. 23.55 Weisser Fleck. 00.40
Laatste nieuws.

07.30 Mensch Dino. Herh. 07.55 Ad-
dams Family. Amerikaanse serie.
Herh. 08.20 Ollies total verrückte Farm.
Tekenfilmserie. Herh. 08.45 Thunder-
cats. Tekenfilmserie. 09.10 Drops!/
Zapp. Herh. 10.00 Tier + Wir. 10.30
Strom in Fesseln. Langs de Loire.
10.55So gesehen. 11.05 Der Mann mit
dem Glasauge, Duitse misdaadfilm.
12.45 Bingo. 13.10 Fantasy Island.
Amerikaanse serie. 14.05 Auf Videoa-
sehen. 14.30 Glücksrad Special, ver-
jaardagsfeest in Disney World. 14.55
Yuma, Amerikaanse western uit 1971.
16.10 Strandpiraten. Canadese avon-
turenserie. 16.35 Drops! 17.10 Fanto-
mas, Franse avonturenserie. 18.45
Sat.l Bliek. 18.50 Sportclub. 19.20
Glücksrad vanuit Berlijn. 20.05 Wetter-
News. 20.T5 Glühender Himmel, Itali-
aans/Franse tv-film uit 1991. 21.55 Sat
1 Wetter. 22.00 Talk im Turm, live talk-
show. 23.15 Sat 1 Bliek, Nachrichten
und Sport. 23.25 Der Gorilla, 13-delige
Franse actieserie. 00.50 Programma-
overzicht en Videotekst.

RTLPlus
Iq

3o Barnacle Bill. Engelse film uit
|/*57 van Charles Frend. Matige
j.° .edie over een kapitein die op
t|7' vaste land een recreatieeen-. Urn begint. Met Alec Guinnes en

6r>e Browne.
BRT 1
Arr.4s Welcome t 0Hard Times.
g^erikaanse western uit 1967 vanjj^l Kennedy. Henry Fonda pro-
®srt orde te herstellen in een

I orPje dat beheerst wordt doorout-
-sJ*s. Ook met Janice Rule en Kee--narï Wynn. " Annabeth Gish, Lili Taylor en Julia Roberts in 'Mystic

Pizza. (Duitsland 1 - 20.15 uur).

20.15 Mystic Pizza. Amerikaanse
film uit 1988 van Donald Petrie.
Over drie serveersters in een piz-
zeria in Conneticut en hun proble-
men met mannen. Met Julia 'Pretty
Woman' Roberts, Annebeth Gish
en Lili Taylor. Blijft aan de opper-
vlakte steken.

Duitsland 1

21.35 Li Lianying. Chinese film uit
1990 van Tian Zhuangzhuang. Ge-
castreerde man terroriseert samen
met keizerin de bevolking. Uiter-
aard historisch verantwoord. Met
Jiang Wen en Liv Xiaoqing.

Nederland 2

Elk heel uur nws. 7.05 KRO's Ont-
bijtshow (7.30 Nws.). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws.
HV: 9.03 De verbeelding. IKON:
9.30 De andere wereld van zon-
dagmorgen op één. 10.03 Wegwe-
zen. 11.03 Ophef en vertier (12.30
Nws.). 13.08 Hier en nu. 14.03
Langs de lijn, sport en muziek
(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.

Radio 1

Radio 2
Elk heel uur nws. 8.02 Vroege vo-
gels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet Bertus de Rijk (8). 10.30
Muziekmozaïek. 12.02 Nederlands
op AVRO 2. 13.02 AVRO Radio-
journaal. 14.02 Café op twee.
15.30 Mezzo. 17.02 De taaimees-
ters. 17.30 Tour de chant. 18.02
Album. 20.02 3 x bellen. 20.30 The
great American songbook.
21.00-7.00 Zie radio 1.

Duitsland3,west
P 00 Oro per i Cesari. Italiaans-
Uj

ahs-Amerikaanse co-productie
"1962 van Andre de Toth. Ro-

(T'ise consul krijgt opdracht de
'ten te bestrijden om een goud-

f "Jn in handen te krijgen. Met Jef-ev Hunter en Ron Randell.
BBC 2
16.00 The Return of the Pink Pant-
her. Engelse komedie uit 1975 van
Blake Edwards. Inspecteur Clou-
seau moet juwelenroof oplossen.
Met Peter Sellers. Leuke grappen,
maar enigszins gedateerd.

RTL Plus
1.05 Pourquoi pas! Franse film uit
1977 van Coline Serreau. Vier
mensen hebben een liefdesrelatie.
Met Sami Frey en Mario Gonzalez.

Nederland 3
20.10 The Company of Strangers.
Canadese film uit 1990van Cynthia
Scott. Acht, meest oudere vrouwen
komen vast te zitten op een boer-
derij en vertellen elkaar hun levens-
verhalen. Met Alice Diabo en Con-
stance Garneau.

Duitsland 2
23.15 The Big Carnival. Ameri-
kaanse film uit 1951 van Billy Wil-
der. Mislukte journalist schuwt
geen enkel middel om carrière te
maken. Degelijke film met Kirk
Douglas en Jan Sterling.

20.00 Un homme marche dans la
ville. Franse film uit 1949 van Mar-
cel Pagliero. Havenarbeider denkt
dat collega een verhouding met zijn
vrouw heeft. Met Jean-Pierre Ke-
rien en Ginette Ledere.

Duitsland 3 westRTL Plus
15.10 Kunyonga. Duitse film uit
1987 van Hubert Frank. Journalist
van een boulevardblad vertrekt
naar Afrika om gevangen landge-
noot te bevrijden. Matige film met
Ron Williams en Julia Kent.

BBC 2
23.10 Hig Tide. Australische film uit
1987 van Gillian Armstrong. Vrouw
heeft haar dochter jaren geleden in
de steek gelaten. Nu zien ze elkaar
terug. Met Judy Davis en Jan Ade-
le. Zwak script.

Duitsland 1
fi|ö-05 The Kid Brother. Canadese5" uit 1987 van Claude Cagnon.ver de strijd van een gehandicap-
c Jongen. Met Liane Curtis en
**<* Grenier.

Elk heel uur nws. 8.02 Goudkoorts.
10.02 De wakkere wereld. 12.02
KRO-miniparade. 13.02 Het wees-
huis van de hits. 15.02KRO's hit-
week. 16.02 Liefdeslijn. 18.02 De
jonge honden (19.05 Grote Prijs-
journaal). 20.02 Leidsekade live.
22.02-24.00 Op slag van maandag.

Radio 3

België/BRF
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.

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 dart es
sein? 17.00 Der Tag urn Fünf,
Chöre der Welt. 18.00 Nachrichten
und Wetter. 18.05 Schellack-
schatzchen. 19.00 Auf ein Wort,
Abendmelodie. 20.00 Nachrichten.
20.05 Erinnerung. 22.00 Nachrich-
ten. 22.05 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 ARD-Nachtexpress.

WDR 46.30-6.50 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: 18.40De onbekende
islam: jongeren. 19.00 Nieuws in
het Turks. 19.05 Nieuws in het Ma-
rokkaans/Arabisch. 19.10 Nieuws
in het Berbers. 19.15 Nieuws in het

Radio 5

6.00 Nieuws. 6.05 Goede Morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00. 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 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, verzoekplaten (22.00
Nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio
(24.00 en 5.30 Nieuws.)

België/Radio 2

6.00 Sonntag Morgen. 9.00 RTL-
Sonntagstrühstück. 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

Omroep Limburg
9.00 Postbus 94, verzoekplaten.
11.00 Trefpunt, discussieprogram-
ma. 12.00 Het Concert. 13.00
Overname Radio 1. 14.00-1800Omroep Limburg Sport.

8.00 Nws. 8.02 Liefde op 't eerste
gehoor. 9.00 Musica religiosa et
profana. 9.55 Programma-over-
zicht. 10.00 Eucharistieviering.
11.00Aspecten van de kamermuz.
Trio Dante. Muz. voor cello, klari-
net en piano. 12.00 De Nederlan-
den. 13.00 Nws. 13.02 Diskotabel.
14.15 Concert op zondagmiddag.
Residentie Orkest met sopraan en
alt/mezzo-sopraan. (Pauze: Praten
over muziek) 16.30Vokalise. 18.00
Nws. 18.02 Muziek uit duizenden.
19.00 Continu klassiek. 20.00 Nws.
20.02 Specialiteiten a la carte.
22.00 Kamerconcert. Vermeer
Kwartet. 23.00-24.00 Finale.

Radio 4 Chinees. 19.20 Suara Maluku
19.55 Tambu. 20.30 Zorg en hoop
21.20-22.20 Medelanders Neder-
landers.

14.05 Die deutsche Schlagerpara-
de. 16.05 Domino - die Spielshow
des BRF. 17.05 Sporttreff. 18.40
Seniorenfunk. 19.00 Wunschkon-
zert. 21.05 Sportresultate vom
Wochenende.
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Nederland 2 Nederland 3 RTL4Nederland 1 België/TV 1
Ashenden, serie. 23.05 (TT) Every-
man, doe, serie. 23.45 Snooker, sa-
menvatting Engelse kampioenschap-
pen. 00.25 Birthrights, serie. (herh.).
00.55 Mahabharat, feuilleton, (herh.).
01.35-01.40 Weerbericht.

BBC 2

België/Télé 21

België/TV 2

Bassie, Adriaan en Nadieh

televisie en radio zondag

FILMS TV VIDEO radio



MUNSTERGELEEN
NOTARIS MR. THEO GELISSEN

TE SITTARD
zal op dinsdag 3 december 1991 om 15.00 uur in
café 't Centrum, Overstraat 14 te Munstergeleen,
ex art. 1223 8.W., in één zitting bij opbod en afslag
in het openbaar verkopen:
het woonhuis met tuin en berging aan deKerkstraat
22 te Munstergeleen, kad. bekend gem. Munsterge-
leen, sektie C nummer 178, groot 3,16 are.
Indeling: hal met trap, woonkamer, keuken, bijkeu-
ken, toilet en badkamer, slaapkamer en kelder als-
mede een berging.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten,
zonodig met de grosse van de veilingakte.
Betaling koopsom: uiterlijk 14 januari 1992.
Veilingvoorwaarden: op de veiling zijn van toe-
passing de Algemene Veilingvoorwaarden Onroe-
rend Goed 1987 van de Koninklijke Notariële Broe-
derschap, voorzover uit bijzondere voorwaarden
niet anders blijkt. Nadere inlichtingen: notaris mr.
Theo Gelissen, Walramstraat 24 te Sittard, tel.
046-510547.

KERKRADE-WEST
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.

PUBÜEK BIJ OPBOD EN AFSLAG VERKOPEN:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf
en tuin, staande en gelegen aan de Renierstraat 14te
Kerkrade, kadastraal bekend Gemeente Kerkrade, sectie H
nummer 528, groot een are en zes en twintig centiaren.
Indeling:
benedenverdieping: woonkamer metopen keuken,
2kleine kamers, douche en toilet;
1 e-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 genoemd notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd
notariskantoor, Willem Sophiastraat 10te Kerkrade-West,
te1.:045-411945.

VERHUUR Appartementen
-I. Lyg in de hogere prijsklasse kunnen wij snel en op de besteVIA. |,"'*^_- voorwaarden voor u verhuren of verkopen.
.J'! lJn^~"'^ B'J vernuur keuze uit verhuur voor korte of langere termijn,BIEP » al dan niet gemeubileerd.

-r^~_r_: Woonhuizen
MPQELUK' in geheel Zuid-Limburg en België kunnen eveneens door
~| * —'— ons worden verhuurd op de beste voorwaarden.

HEDiN_ .TjZLj font -Kzrxrtca og
>^^*_£^ Rechtstraat 93, 6221 EH Maastricht

Tel. 043-254771 Fax. 043-254675

KUNSTSTOF erHMRDHOUT
«Wilhelm ■-

v.Siemens-Slr 6 lUB-J]
Geilenkirchen Ipiji—il
Gewerüegebiet I) lil (I

|jtl 02.51180MJ[ lUIUI

D"*!!! RamenP Deuren
t Rolluiken

Zonneschermenl^gS* II |

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
lel. 045-322728

"1 ~: **** Ü 1

Kerkrade
2900 m 2uitstekend geoutilleerde

show-/salesroom

Op een prima 'zichtlokatie' direct bij de autoweg, verhu-
ren wij een representatief gelegen showroom annex ver-
koopruimte. Het fraaie, met durox schoonwerk binnen-
muren afgewerkte interieurheeft naast 2600 m2bvo voor
show- en verkoopdoeleinden ruim 300 m 2voor o.m. een
entree-/balieruimte, kantoorruimte, hal, toiletten, maga-
zijn met laadbordes. Luchtverwarmers en radiatoren zor-
gen voor de verwarming. De plafondhoogte is 3.40 m.

Het goed onderhouden object is bestemd voor handel en
bedrijf zoals bouwmaterialenhandel; automobiel-, cara-
van-, boten-, tenten- en motorenhandel, volumineuze
detailhandel. Aanv.: in overleg.
Huurprijs ’ 100,- per m 2per jaar excl. BTW. Eventueel
wordt koop overwogen.

E RUIJTERS
Ruijters Commercieel Vastgoed B.V.
6131 AS sittard - stationsplein 1- tel 046- 523344

Urmond, Mauritslaan

Een uniek gelegen project van moderne, halfvrijstaande en vrijstaan-
de herenhuizen op royale kavels met garage, woonkamer, keuken,
bijkeuken (vrijst. won), 3 slaapkamers, badkamer en vaste trap naar
hobbyruimte. Prijzen: ’ 197.750,- v.o.n. en ’ 235.685,- v.o.n.

BON: Stuurmij vrijblijvend documentatie van dehalfvr./vrijst.
woningen te Urmond (s.v.p. aanstrepen).

Naam:

Adres:

Postcode/woonpl.:

Telefoon:
Zonder postzegel sturen naar:

van daiLoo Lirvibutq
MAkEIAARdij 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.

® Aachener Bank
De grootste Volksbank in Aken en omgeving heeft, naast een individueel
advies met betrekking tot alles wat met geldbeleggen te maken heeft, een
geweldig aanbod.

Enkele voorbeelden van de diverse, aantrekkelijke beleggingsmogelijkhe-
den met een hoog rendement:

" Spaarbrieven Type V
Looptijd 1 jaar 7,5%
Looptijd 4 jaar 8%

" 8% Aachener Bank-obligaties aan toonder, uitgifteprijs 101%, vervalda-
tum 1-3-1996 - direkt leverbaar.

" Belegging in DM en ECU (renteopbrengst tot 8,5%)

" Aan- en verkoop van binnen- en buitenlandse waardepapieren, deposi-
to en beheer

Onze filialen vlak over de grens zijn:
Uit de richting Vaals: Jakobstraße 117

Lütticherstraße 58
Uit de richting Kerkrade: Richterich, Rathausplatz 1

Laurensberg, Schloßparkstraße 58,

Tel.: 09.49-241- ®'AachenerJ3aafc
4620 .^-~ " Sinds 1899 in Aken

VAKANT)E & RECfiEATI E !fiß
;Advertentiecombinatie van 41 Nederlandse Regionale Dagbladen . Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2. 1800 AA Alkmaar, tel.: 072-196314/206/292 fax: 072-113295 V_?*T

Ontdek Groningen vanuit het EEMSHOTEL in DELF-
ZIJL. Slapen en eten boven zee: uniek in Europa! Nieu-
we luxe kamers, sauna, fitness. Info: 05960-12636.

GR-61R

BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE, ANWB-erk.,
bunq.'s. Geh. jr. luxe bung.'s t.h. Inf. en kl.folder: Heem-
raadschapsln. 85, Amstelveen, 020-6459541/6413940.

DR-61R
Reserveer nu 'n luxe stenen BUNGAJ.OW v. gezellige
feestdagen. Bosrijke omgeving Recreatiepark 'GROOT
BARTJE', De Gavere 1, Zorgvlied, 05212-7249.

DR-61R

HOLTEN: DE TELEFOON DOET HET WEER!!
Speciaal aan iedereen die geprobeerd heeft ons te bel-
len op 11, 12, 13 en 19 nov. Vraag gratis folder '92 aan
over de 33 in het bos gelegen vrijstaande bungalows
met allecomfort zowel in als buiten de bung. zoals verw.
zwemb., kantine, speeltuin, midgetgolf, ktv, wasserette,
sportveld enz. Vak.oord De Lindenberg, Postweg 1,
7451 TS Holten of bel 05483-61364. OV-61R

Subtropen in de Gelderse Achterhoek
Te huur 4-6-8 pers. bungalows of chalets op recreatie-
centrum, o.a. subtropisch zwembad, sauna, solarium,
fitness, hairstyling, bar/bowling, restaurant, tennisba-
nen, supermarkt, vis- en roeivijvers en verwarmd open-
luchtzwembad.

MARVELD RECREATIE
Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo, tel. 05440-61638.
Folder op aanvr. Kerst/oud en nieuw reeds vol.

J GE-61R

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. 6-pers. bungalows a. zee nabij
subtropisch zwemparadijs. Kerstvakantie nog mogelijk-
heden. 02246-1596, na 18.00 uur 02230-22662.

NH-61R

ROOMPOT RECREATIE 2onder dat u meteen forse
\A/intor in 7pplanrl bedragen voor een hotel,winter in bung »\ow of appartement
Reserveer een luxe vijf- moet betalen toch genie-
sterren bungalow vanaf ten van een vakantie in
495.- (wkend.) met uit- een andere omgeving?
zicht op zee en strand, Eenvoudig! Door vakan-
openhaard en sauna. tiewoningruil kun je er
Gratis toegang subtro- eens vaker tussenuit. Het
pisch zwemparadijs. IWB regelt ALLES voor u.
Vraag de 36 pagina's gro- Schrijf of bel voor info:
te brochure'9l/'92. IWB, Postbus 301, 8160

ni-m-. yionn AH EPe- Tel- <05780)
01107-4200 14235. VW-61R

ZE-61R.

NIEUW NOORDZEE-PARK
Ouddorp a/Zee. T.h. s""* bung. Op 400 m v. zee. Nog
mog. voor kerstperiode. Info + fold., tel. 01878-3099.

ZE-61R

V.V.V. BROUWERSHAVEN
Voor nieuwe winterarrangementen.

Vraag folder! Tel. 01119 - 1940.
ZE-61 R

I KERSTVAKANTIE IN
BUNGALOWPARK

'TWOLFSVEN - MIERLO
Comfortabele 4-pers. en 6-pers. bungalows

vrijstaand, bankstel, TV, CV, 2 en 3 slaapkamers.
Prachtig park met overdekt zwembad met

kinderbad en whirlpool (gratis), tennisbanen,
midget-golf, fietsenverhuur, restaurant, etc.

HEIDE EN BOSSEN IN WINTERSE SFEER.
Nog enkele bungalows vrij.

Informatie/reservering: dagelijks, ook in week-
end, van 9 tot 20uur. Telefoon: 04927 - 616 61.

Daarstraalt hetplezier van af.

Luxe 3- en 5-sterren bungalows op
heuvel aan de Geulvallei met grandioos panorama,

luxe zwembadcomplex, restaurant, bowling, speeltuin
etc. Naar keuze ook arrangementen mcl. ontbijtbuffet

en sfeervolle diners.
____^__I^M^_iiT^TTiVlr*r*_

____T7*T*i______£_u____k_____MÈ Mtc9 Tïl_____________■_____■ _________r___^^y_ n.'« «......-■_

PffFP^BTr^i 7^-1»lj^^^^___________-W*

Vakantiecentrum Schin opGeul
Bel 04459-1400 voor alle info en gratis folder.

HOTEL DE OUDE HOEVE, ARCEN (L.)
Een bourgondische ervaring in huiselijke sfeer.
Speciale kerst- en thermaalbadarrangementen.

Wij sturen u graag onze folder, tel. 04703-2098.
LI-61 R

|fiÉ_fe__. Jüttf&vss/èir
Droomvakantie Ln 't berestadje net over de grens
Het best geoutilleerde, luxe familiehotel in Bad Bentheim met zijn heu-
velachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, ktv, mini-bar,
telefoon. Zwembad (29°), sauna, solarium, bowling, bar en Konditorei.
Tevens fietsverhuur.
Luxe 4-daags midweekarr. (3 n.) DM 255.- p.p.
Incl. elke dag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Eveneens aan-
trekkelijke weekend - en 6-daagse arrangementen.
HotelGrossfeld, Postbus 1208,4444Bad Bentheim, Duitsland.
Bel 053-3532 46 (NL) of 09-49 59 22 828(BRD) voor gratis| prospectus. Fa__ 09-4959 224349

~* Weekend- en midweekrei-
:<ss%:, zen naar WINTERBERG.

- m*hkti&ËEj&i Voor 9roePen 00k da9-■^hit»of tochten. Bimbo Reizen._ iiMMW-JïMa*^*** (080) 786778. SGR.
DU-61R

Eggegeb. Sauerl. VAK.WONINGEN 2 t/m 7-pers. in
park (autovrij). Ideale omg. voor wandelen of uitstapjes.
Huisdier toeqest. Ned. beheer. Info/doe: (05753) 2098.

"' ■ WD-61R
Eggegeb. Sauerl. VAK.WONINGEN 2Vm 7 pers. in park
(autovrij). Ideale omg. voor wandelen of uitstapjes. Huis-
dier toegest. Ned. beheer. Info: (05753) 2098.

Sfeervolle kerstdagen
in het Eggegebergte Teutoburgerwoud viert u in hotel
'Der Jagerhof', Willebadessen. Aangename, gemoede-
lijke sfeer, open haard. Allekamers d/wc/telefoon. Fees-
telijke kerstavond. 1e kerstdag 4-gangen diner. Arrange-
ment: 4 dgn. DM 350,-/6 dgn. DM 495,- p.p. inclusief
ontbijt en diners. Reserveren: 09-49.5646.1391, fax
1441 D-46R

___fc\l_to Gastvrij,
_-_-■-■. sfeervol en...

HotelAm Berghang dichtbij!
De unieke schitterende ligging van ons hotel in Bad Bentheim,

aan de zuidkantvan 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.

)—'M ii li'l IPI' —1)
Onze WINTERGIDS is uit, * HgE.

boordevol sneeuwzekere « ,-T^^v Jg§ É*
plaatsen. Ook losse bus- KJT^n^j^^Jp e
pendels. Bimbo Reizen. KlÉdT^^yiß"-
-(080) 786778, SGR. jjsE_ffi_^, tTTi_u?_EL,

All-in v.a. ’ 725, 10 dgse busreis HP, 7 dgn skipas, 6
dgn skiles, 7 dgn ski-uitrusting Dolomieten ski safari v.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-61 R

DE WINTERSPORT-SPECIALIST
10 dgn. bus, halfpension en 7-dgse skipas al v.a. / 499.-
-in Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vraag de brochure bij
Bizz Travel: 050-144255 (lid SGR). WI-61-R

11-dgse. KERSTREIZEN Lloret de Mar Hotel Samba,
| Copacabana v.a. ’ 699. BOOSTEN REIZEN, lid SGR.

Bestel nu. Gratis zomergids '92. Tel. (045) 227777.
WARME-CANARIES

Playa del Ingles, Puerto-Rico. Appartement 2/3/4-pers.,
zwembad, op woe. en zat., week v.a. f 725 p.p. Verlen-
ging per week v.a. ’ 200 p.p. SUPER-REIZEN (040)
43 66 00. SP-61R
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
vol. Vertrek 27-12, 10 dgn. / 530 mcl. nieuwjaarsgala.
Gratisfolder. SOLMAR TOURS, 040-460560. SP-61R

Speciale 12-daagse (23-12 t/m 3-1-92)
KERST- EN NIEUWJAARSREIS

(óók voor alleengaanden)
INTER TRAVEL HOLLAND BV contracteerde exclusief
voor haar gasten het sfeervolle hotel MERCEDES*** in
Lloret de Mar voor iedereen, die KERST en NIEUW- (
JAAR eens op een andere wijze wil beleven. Inbegr.:
verv. per luxe Royal Cl.-touringcar, VP (elke dag uitge-
breide lunch en 4-gangen diner met verrassende Cata-
laanse specialiteiten), zeer uitgebreid kerst- en oude-
jaarsavonddiner/dansant, gratis wijn of sekt, elke avond
live muziek, 4 gratis trips naar o.a. Andorra, bezoek
nightclub etc. Kamers met bad/douche, wc, balkon, tel.
en verwarming. PRIJS ’ 1.259.- PER PERSOON (géén
toeslag 1-persoons kamer). Voor inlichtingen, boekin-
gen of een gratis folder: Knt. Vianen (03473) 76024,
ma.-vr. 9-12 u.; za.-zo. 12-18 uur. Knt. Rotterdam (010)
4777444. Knt. Wormerveer 075-214445. SP-61R
Bustoers heeft een extra AVONDDIENST op vrijdag
20-12 naar de Costa Bianca, 17 dgn. mcl. app. Torpa

’ 520,- p.p. t/m 13-12. 10 dgn. ’ 385,- p.p. Ook nog en-
kele Torpa app. beschikbaar voor overwinteren. Info
(010)4124444. SP6IR

Costa Brava v.a. ’ 210.-
Barcelona v.a. f 210.-

Salou v.a. ’ 225.-
Costa Bianca v.a. ’ 250.-
Retourprijzen per pers.

(bijna) dagelijks naar
Spanje, 29 bestemmingen.

Luxe bussen. Toilet -
video - airco - royal class

Iberbus
(020)6241010

SP-61R

Chartervlucht ROME .
28-12, 5 dgn. ’325.
Met hotel v.a. ’ 549.

FUTURE LINE TRAVEL,
020 - 622.28.59. SGR.

IT-61R
GARDAMEER, NU RESERVEREN, IN 1992 PROFITE-
REN. Grote stacaravan, 2 sl.k., badk., living m. keuken
op gezelligecamping. In voor- en naseiz. enorme kortin-
gen. Vr. broch. Pubital Prom. (033) 950638. IT-61R

jereinste rust en ruimte...

„ Waag tegen portokosten het
'■thzsZ?- «nr uitgebreid infopakket aan bij:

/Tsv ""^ Dansk Feriehus
- ra_«___?v __ ' Bookingburo Holland

r_ e o - T-*"■. T Hoofdweg 99

""""""" . H .. , 9681 AC Midwolda
* ' Telefoon 05975-1416

PRAAG, 8 dgn. bus l/o, prima hotel, 21, 28-12, 18-1

’ 295,-. Verhuur kmrs./app. in Praag en vak.won. in win-
tersportgebied. MEVO REIZEN Holten, (05725) 1547.

TS-61R

GOEDKOPE TICKETS AZIË. Filipijnen, Thailand, etc.
15 dg. Manila ’2149.-; 15 dg. strand/duikvak. Puerto
Galera (Fil.) ’ 2289.- mcl. ticket/hotels. Gr. keuze rond-
reizen en tours in Thailand en Filipijnen.
RC RAINBOW TOURS, tel. 085-454918/430992 FI6IR

CANADA + USA 1992
Combinatietours met o.a. camper/auto/cruiser met rou-
tebeschrijving. Bel voor info Cadusa Vinkeveen, 02949-
-1635/3544. VC-61R

___r^MÏ"B __P
THAILAND v.a. ’ 1399.-, SRI LANKA 20 dagen hotel l/o
v.a. f 1795.-; mcl. 8-daagse tour v.a. / 2325.-. Schakel
Travel & Tours, tel. (085) 649548. AZ-61 R

Sri-Lanka / 1425 mcl. hotel L.O. ’ 1795 mcl. 8-dgn 'OJ, \
tour LO. ’2395, Thailand / 1339, Singapore / v>L
SCHAKEL TRAVEL & TOURS, tel. (085) 6495^,

AKTIEVE RONDREIZEN: Thailand, 25 dagen ’ 2895
India/Nepal, 30 dagen ’2995.-; Indonesië, 27 da9e,
’3095.-, mcl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Folde,
DJOSER (071) 126400. Lid SGR. AZ-6^.
***** Thailand rondreis v.a. ’2.198.-
-14/22 dg. rondreis, veel zien en genieten, uitgerust
rug. Ned. beg., 1e kl., vertr. elk week. 15-12 nog £ P;
22-12 nog 6 pi. Tekkel Air, 070-3468700. KERSTSP? p
14 dg. all-in ’ 2748, vertr. 22-12. nog 4 pi. AZ-&

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
tegeneenkleine ver-
goeding een garan-
tiecertificaat waar-
dooruwreisgeld ge-
garandeerd is. Pret-
tige vakantie.

TeL 010-4146377
Viditel 75003

Zon en palmen
Een strakblauwe luch1'

weldadige zee, witte
stranden en een

fantastisch hotel. Dat
zomers Eilat in de

Hollandse herfst eO
winter. Vlieg ,

comfortabel met El A

lijndienst tegen zee*
aantrekkelijke pTi\zen.
Voor meer informatie

bel 020-622.01.91--airline to£^T

f Eilat, beleef het
met Isropa reizd 1

8-daagse vliegreis mcl.7 na-W^,«<
HOTELTABA HILTON

vanaf’ 1161/" ,
Vraag uw ANVR reisbureau o
IsropaReizen/Zaandaf

Telefoon: 075-123451

f Israël d.
Oppenheim issinds jaar en an

Eilat- en Israël specialist bil
uitstek. Graag zenden wij u °*7

kleurbrochure vol met uiters
aantrekkelijke aanbiedinge"'

arrangementen v.a.
n® ’.844,-
-fl.

Amsterdam Tel. 020-676.2^1
4%. (3&\ W)

M»WMz\i\kid&\lSSSß
WORLDWIDE BAGGAGE SERVICES n,

Lage tarieven luchtvracht voor overbagage, pakken
e.d. Schiphol, (020) 6530991. DBjO^

één adres voor uw
advertentie in 41 Nederlandse

Regionale Dagbladen.

vakantie &
Recreatie

Voor Informatie enreserveringen:
RDP. jsostbus2. 1800AA Alkmaar,

tel.: 072-196314/206/292,<.ax:o72-.13295

Zaterdag 23 november 1991 €46Limburgs Dagblad
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mr STICHTING De Stichting Gezinsverzorging Landgraaf
\C\ rc7iMcv/CD7nDriMn biedt aanvullende hulp van huishoudelijke,
J^m <Jti_.lNbVtl.Z.Ul-.t_ill\Hj verzorgende of ondersteunende aard aan

LANDGRAAF cliënten die bepaalde werkzaamheden (tijde-
lijk of langdurig) niet zelf kunnen verrichten.

LE Landgraaf ln het werkgebied Landgraaf worden jaarlijks
Heiveld 2-4 ongeveer 750 cliënten geholpen door 174 ge-
felefoon 045-328686 zinshelpsters en 160 alphahelpsters.
De Stichting Gezinsverzorging Landgraaf start op 1 januari 1992 met een project
"HUISHOUDELIJK WERK".

van het project zijn: - cliënten helpen bij het niet-dagelijkse huishoudelijkewerk;
- verbetering van de efficiëntie;
- verbetering van de continuïteit;
- verlaging van de werkbelasting.

deze doelstellingen te bereiken, - met een standaard huishoudpakket (ergonomisch
de huishoudassistenten: verantwoord werkmateriaal);

- volgens afgesprokentakenlijsten;
- met twee medewerkers in een cliëntsituatie.

''iervoor werven wij

Ervaren huishoudassistenten
*"'i verwachten van de huishoudassistentendatzij: Wij bieden de huishoudassistenten:
E aantoonbare ervaring op huishoudelijk vlak - een arbeidsovereenkomst voor de duurvan een

hebben; jaar, met een proeftijd van 2 maanden;. een goed ontwikkeld vermogen tot samenwerken - een salaris overeenkomend met de
hebben; salarisregeling gezinsverzorging cfr. denummers[ 9oede omgangsvormen hebben; 3 tot en met 9 (minimum ’ 12,10, maximum

v in de leeftijdscategorie ± 20-40 jaarvallen; ’ 13,84 bruto per uur, excl. vakantietoeslag);. minimaal 15 uur per week willen werken; - goed werkmateriaal;
\ flexibel inzetbaar zijn; - een dienstvoertuig/een vergoeding voor
I bereid zijn tot overleg over overeengekomen dienstreizen;

contracturen. - introductiecursus: „het werken met een
standaard huishoudpakket";

- werkbegeleiding/bijscholing.
'°or meer inlichtingenmet betrekking tot defunctie kunt u zich wenden tot mevr. Dirckx of mevr. Keibek,
*!" 045-328686.

sollicitaties, voorzien van een pasfoto, binnen 14 dagen na het verschijnenvan dit dagblad
aan mevr. Dirckx, personeelsfunctionaris, op bovenstaand adres.

I

tempo-team
uitzendbureau
JOWTOOR ~

Coördinator drukkerij m/v
°P korte termijn, voor een relatie in Sittard. Tot uw
taken behoren onder meer planning, calculatievan
opdrachten en contacten met klanten. Een ruime
ervaring met drukwerk en dergelijke (onder meer
kennis van droogtijden en het drukproces) is vereist.
Ook beschikt u over leidinggevende capaciteiten.
Deze zelfstandige part-time baan (aantal uren in
°verleg) biedt goedetoekomstperspectieven,

046 - 52 20 80, Mara Offermans
s Sittard, Rosmolenstraat 4
I

Gevraagd per 1 januari 1992

GEDIPL. BEJAARDEN-/
ZIEKENVERZORGSTER

Full-time - alle diensten

Kloosterbejaardenoord
St. Maria Auxiliatrix
Holzstraat 15
6461 HK Kerkrade

Schriftelijke sollicitaties sturen t.a.v. de directie.

. Ter overname gevraagd:
administratie-/AA-kantoor

Diskretie verzekerd.
Brieven onder nummer HK 179 LD, post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
i

Vanuit 60 vestigingen en met behulp van 3-200 mensen levert de TRN Groep

haar completefinancieel-zakelijke dienstverlening. In mondiaal verband is
de TRN Groep aangesloten bijDRT International, een van de grotere organi-
saties voorfinancieel-zakelijke adviezen ter wereld. Met 60.000 mensen in
meer dan 100 landen. In de TRN Groep werken samen: registeraccountants
(TRN Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe), belastingadviseurs
(TRN Begheyn & Sneep Melse), accountants-administratieconsulenten
(TRN Van derLaan & Siebesma) en organisatie-adviseurs (TRNManagement
Consultants). In Limburg opereert de TRN Groep onder de naam TRN
Bakker & Versteegh.

DE TRN GROEP HEEFT MEER
TE BIEDEN ALS U VERDER
WILT IN EEN AUDIT-GROEP

Op onze vestiging in Venlo werken enthousiaste jonge teams

voor een gevarieerde cliëntenkring. Deze cliëntenkring groeit en wij
willen onze Audit-Groep uitbreiden met een

GEVORDERD ASSISTENT-
ACCOUNTANT (M/V)

U hebt een voltooide HEAO-RA opleiding en u bent al begon-
nen met uw tweede fase NIVRA. U hebt minimaal twee jaar ervaring
op een accountantskantoor en u wilt zich daarnaast specialiseren in
de geautomatiseerde controles en rapportages. U bent toe aan een
functie waarin u zelfstandig kunt werken en afhankelijk van uw eigen
beroepsontwikkeling en studieverloop kunt doorgroeien tot RA.

Binnen een team krijgt u uw eigen relaties van gezonde, in de
regio gevestigde, bedrijven. Behalve de* controle van jaarrekeningen
en de tussentijdse rapportages komen ook het contact met cliënten en
advisering ruimschoots aan bod.

Bent u een man of vrouw van circa 26 jaar met goede com-
municatieve vaardigheden, die ook tijdens drukke werkzaamheden
accuraat kan werken en de juiste prioriteiten kan stellen? En wilt u
uw carrière vervolgen bij een organisatie die door zijn omvang en
toekomstgerichte aanpak alle ruimte biedt aan de ontplooiing van
professionals? Dan heeft de TRN Groep u zeker meer te bieden.

Onze honorering is uitstekend en wij hebben een modern
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een aantrekkelijke
pensioenvoorziening en een autolease-regeling.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan TRN Bakker &
Versteegh, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer H. Welters, Wilhelmina-
singel 110, 6221 BL Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer P.M.J. Op Heij RA. Telefoon 077 - 542 800.

TRN Groep

S.AMEN IN ZAKEN

I Tl7-DE LIMBURGSE
M*/£7PERSONEELSGIDS1 ? W ■1

PJEUGDDORP BETHANIË
Bergerweg 23 - Postbus 4702 - 6085 ZG Hom
telefoon 04758-2727

is een tehuis voor behandeling en opvoeding van jeugdigenvan
0-1 & jaar. 140 medewerkers hebben de zorg voor 144 jongeren.
Deze verblijven - zowel op locatie als decentraal - in diverse
wooneenheden; verticale en horizontale leefgroepen, kamertrai-
ning, interne gezinsbehandeling, behandelingsgroepen en gezins-
groepen.

Vooreen behandelgroep in Hom zoeken wij:

EEN GROEPSLEIDER (M/V)
40 uur.

Aanstellingsvoorwaarden:
- gelet op de samenstellingvan hetteam, bestaat een uitgespro-

ken voorkeur voor een mannelijke kandidaat;
- leeftijd minimaal 25 jaar;
- ervaring in groepswerk strekt tot aanbeveling;
- opleidingsniveau MBO/HBO.

Rechtspositie:
- CA.O. jeugdhulpverlening en P.G.G.M. pensioenregeling;
- salaris maximaal ’ 3564,- en onregelmatigheidstoeslag.

Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij dhr. W.
Scheeren, personeelszaken, telefoon 04758-2727.
Schriftelijke sollicitaties vóór 30 november as. te richten aan de
directie van jeugddorp Bethanië, postbus 4702, 6085 ZG Hom.

j[3» .:
I " VJS li
prinses Juliönö
1 hotel restaurant

Hotel Restaurant Prinses Juliana B.V te Valkenburg aan de Geul zoekt op
korte termijn een

Administrateur v/m

"Juliana" is een luxe hotel/restaurant met 25 kamers en een zeer
* verfijnde keuken. Het personeelsbestand omvat ongeveer 50

medewerkers.
■

Uw functie- verzorgen van de financiële administratie m.b.v. een
boekhoudpakket;

- opstellen van maandelijkse resultaten;
- uitvoeren van administratieve verbandscontroles;
- bewaken debiteuren;
- verzorgen van de (extern gevoerde) salarisadministratie;
- voorbereiden van de jaarrekening;- adviseren van de directeur op financieel gebied.

Uw profiel- u heeft een opleiding op het niveau MEAO/MBA of PDB;
- u heeft minimaal 3 jaarwerkervaring in een vergelijkbare functie, bij

voorkeur in de horeca;
- u kunt zeer zelfstandig werken;
- u toont initiatief;
- u heeft ervaring met een financieel computerpakket (Exact);
- uw leeftijd ligt tussen de 23 en 35 jaar;
- u beschikt over goede contactuele vaardigheden voor het

onderhouden van zowel interne als externe contacten.
Gezien de samenstelling van het personeelsbestand gaat de voorkeur
voor deze functie uit naar een vrouw.

Uw reactie
Is het bovenstaande profiel, uw profiel? Richt dan uw sollicitatiebriefaan
Hotel Restaurant Prinses Juliana B.V, (Postbus 812, 6300 AV Valkenburg
a/d Geul) t.a.v. de heer RRM. Stevens.
Voor inlichtingen kunt U de heer Stevens bereiken onder
telefoonnummer 04406-12244.

«fê®
' ' ■

A..—"^"^ Sicar8.V., gevestigdin Sittard, is een jointventure vanRoth Frères S.A. en ECA N.V.,eni_r^*>«
>^/|j\ gespecialiseerd in hetontwikkelen, produceren enafwerken van complete stoelenenbanken^^w

>y 2 \ voor deautomobielindustrie. De eisen die de automobielindustrie steltaan het Just InTime afleverert^^van de goederen,vormt debelangrijkste reden voorhetopstarten van een produktieplant in Sittard.
f J^^£ s^____i In deze plant zal hetproduktieproces inhoge mate wordenbepaald door efficiencywaarbijde werk-
Ë nemers eenbelangrijke bijdragezullengaan leveren aan heteindresultaat. De waarde van de bijdrage

Ë M W^^^ W\\\\ van dezewerknemers inhetproceszaltotuitdrukking moetenkomenin een goedvoorraadbeheer, % S
- Ë MKS I produktie flexibiliteit, integralekwaliteitszorg en hetJust In Timeafleveren van heteindprodukt. Ombij %

E hetopstartenvan dezeplant en in eenverdere periode van groeide slagvaardigheid vanhet manage- n
■ " -■ mentteam te ondersteunen meteen goedfinancieelbeleid en verslaggevingzijnwij opzoeknaarkandi- ■■ SIC3.F JOV daten(m/v)voor de functie van:

I Managerfinanciën/administratie I
die in staat is devertaalslagte maken van operationale zaken naarfinancieel beleid

Functie: SicarB.V. zoekt: opgebouwdeervaringverder uit te- Ubent verantwoordelijkvoorde uit- - Een operationeel ingesteld persoon breidenbij een dynamisch, inter-
voeringvan hetfinanciële beleiden de meteen bedrijfseconomische oplei- nationaalbedrijf,
administratieve verslaggevingvan de dingop HBO-niveau(HEAO, deelstudie - Een compleetpakket arbeids-
plant. NIVRA.SPDII). voorwaarden.- U dientdaartoe in overlegmet de - Een aantal jarenervaring in een produk-
ManagerLogistiek vorm te geven aan tic omgeving m.n. ophetgebiedvan Voelt u zichaangesproken doordeze

■ de administratieve organisatie en kostencalculatie. uitdaging? Schrijf daneenkorte sollici-
■ integrale informatisering van deplant. - Ervaring met administratieve auto- tatiebriefmetc.v.ondervermeldingvan 9
■ - Ubent verantwoordelijk voorhet matiseringen financiële rapportages. ref.nr. 63.7427 aan ■W (mede)vaststellen, coördineren en - Leeftijd 28-35 jaar. MercuriUrvalß.V., M
m bewaken van debudgetten. - Kennis van de moderne talen. Vrijthofso-51, , Ë% - U initieert interne werkprocedures en 6211 LE Maastricht. Ë

rapportages enbeoordeelt financiële SicarB.V. biedt: Voortelefonische informatie tijdens Ë
analysesen investeringsaanvragen. -De mogelijkheidomvanuit een opstart- kantooruren: 043-251291. Ë- U levert een actieve bijdrageaan de fase vorm te geven aan hetfinanciële fkostprijsbewaking. beleid en de administratieveverslag- fsJÉk j^.

U rapporteert rechtstreeks aan geving. \^^^^^^^^^^mE^S^^^mrdePlantmanager. -De gelegenheid uw tot opheden || { j [Zj \\9[ W~^Wj^

i ■■

Wij zoeken:

CHAUFFEUR
voor Ned. en Duitsland.

Wij vragen:
Goede kennis van Duitse taal.

Bereidheid om van maandag tot
vrijdag onderweg te zijn.
Goede omgangsvormen.

Wij bieden:
Goede primaire en secundaire

arbeidsvoorwaarden.
Beschikking over Mitsubishi-bus L3OO.
Werken in een klein enthousiast team.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan:

Fiene Spiegels
Zonstraat 31

I 6463 AA Kerkrade ■»«_

tempo-team
uitzendbureau
INDUSTRIE
Machine-operators m/v
voor een modern bedrijf in Kerkrade. Wij zoeken zeer
goede gemotiveerdekandidaten met eventueel een
afgeronde LXS-Opleiding. Ervaring in een soortgelijke
functie is een pre. Het werk is in ploegendienst.
De baan is per direct en biedt na een gedegen
opleiding goede toekomstperspectieven.
De verdiensten zijn zeer goed.
Informatie:
045 - 71 83 66, Sigrid Nijenhuis
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
045 - 46 56 66, Tineke Tullemans
Kerkrade, Grupellostraat 35

STICHTING BEJAARDENZORG
CLARA FEY
vraagt voor haarkloosterbejaardenoord (45 bewoners)
met erkendeverpleegafdeling (23 patiënten) huize
Blankenberg te Cadier en Keer,

een ZIEKENVERZORGENDE
(full-time)
Functie-eisen:- opleiding ziekenverzorgende;- enige jarenervaring;- goede contactuele eigenschappen;- begrip en respect voor de bejaarde religieuze mens,

een
ACTIVITEITENBEGELEIDSTER
(ca. 16 uren per week)
Functie-eisen:- opleidingM.D.G.0.;- goede contactuele eigenschappen;- begrip en respect voor debejaardereligieuze mens.
De functie ziekenverzorgende maakt deel uit van de
afdeling verpleging/verzorging.
De laatste functie ressorteert rechtstreeks onder de
directie.
Arbeidsvoorwaarden :- salariëring volgens schaal 6resp. 7;- de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de

C.A.O. bejaardentehuizen.
Sollicitaties binnen 14dagen te richten aan:
directie huize Blankenberg,
postbus 20,
6267 ZG Cadier en Keer.
Voor nadere informatie directie J. Vaessen,
04407-1466.

s*jj__ifefe_ Accountantskantoor
*§JSpif Ackermann b.v.,

ËL samenwerkingsverband met:
accolntantsk.'intoor J.J.L. Dobbelstein,

TVCKERMANN registeraccountant,

vraagt op korte termijn een gevorderde

ASSISTENT-ACCOUNTANT
welke:
- zelfstandig jaarstukkenkan samenstellen;- affiniteit heeft tot de automatisering;- goedecontactuele eigenschappen bezit.
De werkzaamheden worden uitgevoerd ondertoezicht
van een R.A. of A.A.
Tevens vragen wij een

TYPISTE/
ADMINISTRATIEVE KRACHT
met enige secretariële ervaring.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan ons kantooradres, \Akerstraat 59-61, postbus 3086, 6401 DN Heerlen,
t.a.v. J.L.P. Ackermann A.A. ,
Nadere informatie voor de vacatures is telefonisch
mogelijk: tel. 045-718565.

Tijdig begrip kan veel
ellende voorkomen
Ook in uw omgevingkan hetvoorkomen

Reageer: (030) 33.15.49
V.P.C., Antwoordnummer 9089,3500ZAUtrecht

I 'I' - - -*

ALS U WILT KIEZEN UIT 3 VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK, ~~~?£r
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN NEMEN MET MINDER... ggt

Bei Spiral als 't flexibel verspreid moet worden! yv
Fabrieksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus6o94. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222. tax 04709-84333. £11)1 11Al
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